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Föreningsinformation 
Eskilstuna - Strängnäs Styrelseordf. och ansvarig Resor 
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Avgift för ny medlem som Vice sekreterare Hemsidan 
betalas in till föreningen Bengt-Göran Johansson Christer Svensson 
mellan 1/10 och 31/12 ger fullt Tfn 0152–166 18 (se webbmaster) 
medlemskap även påföljande år. bg.johansson@telia.com  
  Lokalansvarig Eskilstuna 
Redaktör Kassör Christer Fredriksson 
Richard Attered Kjell Ivarsson (se övriga ledamöter) 
Mob 070–341 20 25 Tfn 016–12 35 91  
richard.attered@telia.com 41ivarsson@telia.com Lokalansvarig Strängnäs 
  Bengt-Göran Johansson 
Teknisk redaktör Övriga ledamöter (se vice sekreterare) 
Christer Svensson   
Tfn 016–51 67 21 Ann-Sofie Johansson Tidningsredaktion 
chrsve2@telia.com Tfn 016–14 68 17 Richard Attered 
 as.j@tele2.se (se redaktör) 
Adressändring   
Skickas till kassören Ulla-Britt Svensson Revisorer 
 Tfn 016–12 10 29 Gerd Niedergesäss 
Eftertryck eller citat ullabrittsvensson@tele2.se Tfn 016–51 50 90 
Får gärna göras ur Anbudet under  gerd.niedergesass@telia.com 
förutsättning att källan och för- Gunilla Thörne  
fattare anges. Tfn 0152–186 63 Eva Strömberg 
 lasse.gunilla@telia.com Sven Kjellberg suppl. 
Tidskriften anbudet utkommer   
4 ggr/år Christer Fredriksson Valberedning 
ISBN/ISSN 9929522492 Tfn 016-14 02 46 Karl-Inge Karlberg 
  Krister.fredrikss@telia.com Tfn 016–252 57 
Manusdag Till posten  karlberg.skjulsta@telia.com 
Nr 4  15/10 15/11 Bengt-Göran Johansson  
 (se vice sekreterare) Leif Lindholm 
Föreningens hemsida  Nils-Georg Lindström suppl. 
essf.se Kommittéansvariga  
essf@telia.com  Föreningslokalen i Strängnäs 
 Utbildning Källgatan 8 
Webbmaster Ulla-Britt Svensson  
Christer Svensson (se övriga ledamöter) Öppettider 
Tfn 016–51 67 21  Se vår hemsida. 
Mob 070–697 64 43 Aktiviteter  
Chrsve2@telia.com Ann-Sofie Johansson  
 (se övriga ledamöter)  
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Ordförandespalten 
 

u har en varm och skön sommar åter 
passerat. Sommaruppehållet i  de 
båda lokalerna är över och 

aktiviteterna har åter satt igång. Det finns 
visserligen en del personer, som trots 
sommaruppehållet, varit  väldigt aktiva och 
det är Gravstensinventerarna. De har i stort 
sett träffats en gång varje vecka och ”betar 
av” den ena kyrkogården efter den andra. En 
stor eloge till dem. 

 
Vi kommer att fortsätta samarbetet med 
ABM genom föredrag på Contrast och med 
en viss jour i släktforskarrummet. Den blir 
inte lika intensiv som tidigare med två 
gånger per vecka utan endast den sista 
lördagen i varje månad under sept. – nov. 
Jag skall försöka få ABM  att annonsera lite 
bättre den här gången om jourhavande 
släktforskare. Det ”gamla” släktforskar-
rummet är stängt p. g. a. ombyggnad och ett 
tillfälligt öppnat i mitten av  biblioteket. 

En ny forskarsal kommer att öppnas efter 
nyår en trappa ned. 

 
I Strängnäs blir det lite mer av föredrag och 
informationsträffar än vad vi haft tidigare. 
Strängnäs är ju en del av föreningen och får 
inte förbises. 

Min ambition är  att vi skall försöka få 
igång  några att jobba med registrering av 
Födda–Vigda–Döda i Strängnäs kommun 
och kanske även gravstensinventering. Men 
samtidigt har det kommit lite ”smolk i 
bägaren”. Kursverksamheten fungerar inte 
som den bör där. Därför har vi en punkt på 
Höstmötets dagordning, ”Verksamheten i 
Strängnäs”, där vi måste bestämma hur vi 
skall göra framöver. 

 
Både Eskilstuna och Strängnäs har förnyats 
på datafronten. I Strängnäs har vi bytt ut de 
två gamla datorerna till två helt nya med 
mycket högre prestanda. I Eskilstuna har det 
blivit en ny. De nya  har utrustats med 
operativsystemet Windows 7. De övriga 
datorerna kommer  successivt att utrustas 
med större så kallat RAM-minne.  

Vi har nu fått riktigt bredband indraget i 
lokalen i Eskilstuna, så nu skall  all 
Internetuppkoppling  gå mycket  snabbare. 
Alla datorer, utom de med Genline och 
ADOnline, har nu Svar-abonnemang och 
därmed  har vi tagit bort bokningslistorna 
tillsvidare.  
 
Att ställa upp och jobba i en förening är 
jämförbart med att arbeta för ett företag. Den 
stora skillnaden är att man gör det av 
intresse och egen fri vilja  utan någon som 
helst  ekonomisk ersättning. Man arbetar 
alltså ideellt. I såväl företag som föreningar 
finns det alltid regler som man måste följa. 

 
Ordföranden är föreningens ansikte utåt och 
har huvudansvaret i föreningen. Någon gång 
händer det, lyckligtvis mycket sällan, att 
ordförande måste sätta ner klackarna i 
backen och ta ett obekvämt beslut. När 
någon, som fått och åtagit sig ett uppdrag,  
inte följer beslutet utan överskrider sina 
befogenheter, då är det en ordförandes 
skyldighet att agera.  

Detta hände tyvärr mig under sommaren. 
Man rannsakar sig själv flera gånger, om 
man har gjort rätt eller fel. Jag har i det här 
fallet fått stöd för, från alla tänkbara håll, 
styrelse, revisor, valberedning m. fl. att jag 
har agerat rätt.  Den här  personen, som jag 
för övrigt tycker är mycket duktig och 
kunnig och där samarbetet har fungerat 
mycket bra med fram till  det här 
intermezzot, har inte varit ett dugg 
självkritisk. utan hoppar bara av alla sina 
uppdrag. Det är alla andra som har gjort fel 
och sedan kallar personen i fråga mig för 
”allsmäktig”. Ingen i en förening är 
allenarådande.  

Det går inte att köra sina egna race i en 
förening och man ska inte vara sämre 
människa än att man kan erkänna att man 
gjort fel. Alla kan  någon gång göra fel. 

Nu går vi vidare och hoppas att sådant här 
inte inträffar någon mer gång. 
 
Vi ses framöver i våra lokaler och på något 
av våra evenemang. 
 

Richard Attered 

N 
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Kan farfars skolteckningar finnas hos 
Svenskt Barnbildarkiv? 
 

ad är Svenskt Barnbildarkiv? 
1977 bildades Svenskt Barnbild-
arkiv i Eskilstuna. Ursprunget var 

en privat samling av barns bilder som vuxit 
sig så stor att det inte längre fanns utrymme 
att hantera den privat. Då det inte fanns 
något arkiv med ansvar för barnbilder i 
Sverige, bildades ett arkiv för barnbilder, 
Svenskt Barnbildarkiv, med Eskilstuna 
kommun som huvudman. 

 
I dag, drygt 30 år senare, är Svenskt 
Barnbildarkiv en del av Eskilstuna Konst-
museums organisation och det innehåller ca 
650 000 bilder skapade av personer upp till 
20 år från hela Sverige. Alla bilder i arkivet 
är ordnade i olika samlingar. Den äldsta 
samlingen i arkivet är från slutet av 1700-
talet och den senaste från 2010. Flest bilder 
finns från 1900-talets senare hälft fram till i 
dag. 

 
Svenskt Barnbildarkiv tar emot barnbilder 
från privatpersoner och olika organisationer, 
ordnar, förtecknar och registrerar bilderna, 
digitaliserar och bevarar dem för framtiden 
och tillgängliggör dem för forskare, 
studenter och alla som är intresserade av att 
ta del av innehållet i arkivet. 

 
I arkivet finns alla bilder ordnade i olika 
samlingar. Det finns exempelvis privata 
samlingar, skolsamlingar, tävlingssamlingar 
och dessutom några internationella sam-
lingar. 

 
Ur arkivets samlingar 
 
Har du en släkting som gick i Högre 
Allmänna Läroverket i Eskilstuna mellan 
åren 1905 och 1925? Då kanske denna 
samling kan vara intressant att titta i. 
Kanske har din släkting gjort en teckning 
som finns bevarad här.  

 

2006:004 HAL, Högre Allmänna Läro-
verket i Eskilstuna 

 
Det var en vaktmästare, Sigvard Carlsson, 
som vid tiden för sin pensionering hittade en 
bunt med gamla teckningar i skolans lokaler 
och såg till att de sparades. 1976 intresserade 
sig teckningsläraren Lars Frost för teck-
ningsbunten. Han bestämde sig för att visa 
teckningarna för sina elever vid S:t Eskils 
skola och gjorde en utställning. Utställ-
ningen uppmärksammades med en artikel i 
Eskilstuna Kuriren. I en intervju med Lars 
Frost i samma artikel säger han att teck-
ningarna troligen är bilder som handplockats 
för en utställning av teckningslärarinnan 
Hilma Nordlund, som var verksam vid läro-
verket fram till 1929. 
 

 
Bild 0013. 
Av: Claes Claesson, åk 2 
 

 
Bild 0021. 
Av: Yngve Andersson, åk 4 
 

 
Bild: 0034. 
Av: Karl Westerlind, åk 5 
 
Söker du spår efter en person som har gått 
på någon av Eskilstunas folkskolor år 1942 
eller som du vet har haft Hetty Klingberg 
som teckningslärarinna? Då kan en djup-
dykning i denna samling vara en god idé. 

V 
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1989:027 Gustaf Fahlanders samling 
 
Hetty Klingberg (f. Doerper) var teck-
ningslärarinna på Fristadsskolan, Nyfors-
skolan och Slottsskolan i Eskilstuna. Den 1 
maj 1942 hade inspektör Gustaf Fahlander 
födelsedag och Hetty Klingberg gav sina 
elever i uppgift att rita hyllningskort till 
honom. Dessa hyllningar sattes in i ett album 
som skulle överlämnas till inspektören på 
bemärkelsedagen. Eleverna som ritat hyll-
ningskorten gick på olika folkskolor i 
Eskilstuna i klasserna 6 och 7 liksom Högre 
avdelningen, Ha klass 1 och 2. Om albumet 
verkligen överlämnades till inspektör Fah-
lander, förtäljer dock inte historien 
 
För bild 0026 har en förlaga i form av en 
träfigur använts. Det var ett vanligt 
förekommande läromedel för tecknings-
undervisningen i svenska skolor. Ett antal 
förlagor som använts i Eskilstunas skolor 
finns i dag bevarade hos Svenskt Barn-
bildarkiv. 
 

 
Bild: 0009 
Av: Irma Lindeberg, åk 6 
 

 
Bild:0010 
Av: Margit Svensson, åk 7 
 

 
Bild: 0021 
Av: Sonja Andersson, åk 1b 
 

 
Bild: 0026 
Av: Sonja Andersson, åk 1c 
 

 
Bild: 0003 
Av: Ingegerd Persson, åk 6 
 

 
En förlaga som påminner om teckningen ovan.  Foto: 
Karin Isaksson 
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Förlagan som stod teckningsmodell 
Foto: Karin Isaksson 
 
 
Funderar du över hur teckningsundervis-
ningen fungerade på Eskilstunas folkskolor 
1951-1952? Då kan du hitta svar i denna 
samling. 
 
1991:012 Eskilstuna folkskolor – barn-
teckningar 
 
Teckningarna kommer från olika folkskolor 
i Eskilstuna. Dessa bilder ställdes ut på en 
utställning på Eskilstuna Konstmuseum 
10/9-23/9 1951. Folkskollärare Birger 
Mejrud tog initiativ till utställningen och 
bjöd in alla folkskoleklasser i Eskilstuna att 
delta i en tävling för att utse utställnings-
bilder. 800 bidrag skickades in, varav 400 
ställdes ut på Konstmuseet. Varje klass som 
deltog hade fått sin speciella tävlingsuppgift. 
Några exempel på sådana tävlingsuppdrag 
är: förslag till bokomslag, akvarier, speed-
wayaffischer och frimärksförslag. Ytter-
ligare ett tema var heminredning. I det temat 
utmärkte sig en flicka på Fristadsskolan. 
Hennes illustration uppmärksammades av 
firman Göthes heminredning, som skapade 
en rumsinteriör i en avdelning av utställ-
ningen efter teckningen. Vid utställningens 
öppnande invigningstalade folkskoleinspek-
tör Gustaf Fahlander. Det går att läsa om 
utställningen i tidningsklipp från Eskilstuna 
Kuriren och Folket, 11/9 1951, som bevaras 
i Eskilstuna Konstmuseums arkiv. 
 
Skolor som förekommer i samlingen är: 
Djurgårdsskolan, Ekeby skola, Fristads-
skolan, Fröslunda (Hästskobacken och 
Björkhultsvägen), Mesta, Norra skolan, 

Nybroskolan, Nyfors Västra skola, Nyfors 
Östra skola, Slottsskolan och Tunafors 
skola. Alla bilder är gjorda av barn i 
klasserna 1-8. 
 

 
Bild: 0172 
Av: Ingvor Andersson 
 

 
Bild: 0154 
Av: Göte Karlsson 
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Bild: 0045 
Av: Agneta Brun 
 

Detta var ett axplock av vad som finns i 
arkivet. Den som vill söka djupare i arkivets 
samlingar är välkommen att kontakta 
Svenskt Barnbildarkiv så hjälper vi till att 
hitta och ta fram materialet. 
 
I slutet av året kan du se ytterligare bilder ur 
samlingarna i en utställning som ska visas på 
Eskilstuna Konstmuseum. Kanske din 
farfars, eller ditt barnbarns, teckning finns 
med där? Kom gärna dit och titta!  
 

Karin Isaksson 
Arkivarie 

 
 

Svenskt Barnbildarkiv 
Eskilstuna Konstmuseum 

Portgatan 2 
Telefon: 016-710 27 26 

E-post: svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se 
Webbplats: www.eskilstuna.se/konstmuseet 

 

 
 
 
Några anteckningar kring bildandet av 
Eskilstuna – Strängnäs 
Släktforskarklubb 
 

ödermanlands släktforskarförening  
som bildades 1973 visade sig ganska 
snart vara en alldeles för stor och svår-

överskådlig organisation varför det snart 
kom förslag om att skapa en mer lokalt 
förankrad struktur. Vid årsmötet 1980, som 
hölls den 20 mars i Nyköping, fattades 
beslut om att bilda tre släktforskarklubbar. 
Den första tillkom i Eskilstuna den 8 nov 
(enligt årsmötesprotokollet) och det konsti-
tuerande mötesprotokollet dateras den 12 
febr 1980. 
 
Här blir det något förvillande för den upp-
märksamme läsaren. När bildades  vår 
förening? Jag borde egentligen kunna reda ut 
detta eftersom jag valdes till klubbens förste 
ordförande. Men dessvärre kan jag inte. Fast 
problemet får väl sägas vara akademiskt och 
vi får leva med det. 

 

Klubben hade tre stödjepunkter: Stadsarkivet 
i Eskilstuna, som bistod med de ad-
ministrativa göromålen och planeringen 
genom Bror Eric Ohlsson, Stadsbiblioteket i 
Eskilstuna, där tillgången  av mikrofilm och 
läsapparater var Gunvor Nymans bidrag till 
de ”läshungriga” släktforskarna och den 
tredje hittade vi i Strängnäs Stadsarkiv där 
Carl-Eric Lind åtog sig att ordna utskrifter 
av mera omfattande material. 
 
Förutom de mera ”normala” arbetet i 
klubben med studiecirklar och förenings-
möten påbörjades några större projekt, dels 
övertog föreningen det påbörjade arbetet 
med det stora kortregistret över födda vigda 
och döda i alla Eskilstunas församlingar. Det 
arbetet genomfördes på Stadsarkivet med 
hjälp av arbetsmarknads-avdelning  och av 
ett par arbetslösa kontorister, som under lång 
tid ihärdigt skrev av alla ministralböcker  i 
Eskilstuna- församlingarna. Kortregistret 
finns nu på Stadsbiblioteket. 
 

S 

http://www.eskilstuna.se/konstmuseet�
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Nästa storverk får väl sägas vara  ett 
enmansjobb. Det var styrelsemedlemmen 
Gunnar Lagerkranz som – enligt egen 
uppgift - intet ont anande lockades att göra 
en förteckning över sjukdomsnamn i gångna 
tider. Det resulterade i ett 130-sidigt kom-
pendium i A-4 format som trycktes på Stads-
arkivet i Strängnäs. Den första upplagan var 
snart slutsåld och numera har Sveriges 
släktforskarförbund tagit över försäljningen. 
Efter några år kom en ny rektor till 
ordförandestolen, Sven Erik Nilsson i 
Skogstorp, och jag lade mer tid på  mitt jobb 

och mina politiska uppdrag. Efter min  
pensionering återkom jag till förenings-
arbetet, men då som cirkelledare. 
 
 

Bengt Bergman    
 
 
 
Historik ESSF 
 
Södermanlands Släktforskarförening bildades 1973 och lades ner 1995. 
 

Gunborg Nyman 1973-1978 
Ordförande: 

Bror-Erik Ohlsson 1979-1984 
Sven-Erik Nilsson 1985-1986 
Vakant    1987- 
 
Sveriges Släktforskarförbund bildades 1986. Ett första steg togs redan i oktober 1982 då 
Eskilstuna och Bror-Erik Ohlsson var värd för ett möte med släktforskarföreningar i 
Mellansverige där bildandet av ett Släktforskarförbund diskuterades. 
 
Eskilstuna Strängnäs Släktforskarklubb (senare Släktforskarförening) bildades 1980. 

Bengt Bergman  1980-1981 
Ordförande: 

Sven-Erik Nilsson 1982-1987 
Vakant    1988-1990 
Mary Lindkvist  1991 
Bror-Erik Ohlsson 1992-1996 
Vakant    1997 
Arne Carlsson  1998-2002 
Sven Kullman  2003-2005 
Arne Carlsson  2006-2007 
Richard Attered  2007- 
 
Redan från starten var föreningen aktiv med resor till olika resmål och kurser i släktforskning. 
 

Kjell Ivarsson   
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Medlemsförändringar 2010 

Nya medlemmar 
Johan Sjöberg    Majorstuveien 17, Box 1287  0367 Oslo, Norge 
Kenneth Alentun   Tranbärsvägen 10    633 53 Eskilstuna 
Håkan Larsson    Strandgatan 4 B     633 43 Eskilstuna 
Kjell Hultgren    Nabbvägen 45     635 09 Eskilstuna 
Edith Wettéus    Amanuensgatan 15    644 35 Torshälla 
Arne Lindberg    Mossvägen 80     153 37 Järna 
Marianne Lövdahl   Fristadsgatan 8 A    633 45 Eskilstuna 
Lars Pettersson    Trumpetvägen 8     633 47 Eskilstuna 
 
Avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom 
Kerstin Nilsson    Strandgatan 2B     633 43 Eskilstuna 
Eivor Nilsson    Vintertorpsvägen 8    633 59 Eskilstuna 
 
 

 
 
 
 
Gravvårdsinventeringen 
 
I Släktforskarförbundets regi pågår en 
riksomfattande gravvårdsinventering där 
äldre gravstenar fotograferas och dokumen-
teras för att underlätta för släktforskare att 
söka dödsdatum för sina anor. Resultatet 
kommer att finnas på förbundets hemsida 
och/eller ges ut på en CD-skiva. 
 
Inom ESSF har vi en grupp på 10 - 15 
personer som varje torsdag åker till någon 
kyrkogård inom Eskilstuna kommun för att 
fotografera och dokumentera äldre grav-
stenar. De stora kyrkogårdarna i Eskilstuna 
och Torshälla är klara och även en del av de 
övriga församlingarna. Jobbet fortsätter 
under hösten. Gerd Niedergesäss samordnar 
jobbet. I de flesta fall kan vi få tillgång till 
kartskisser och listor över äldre gravvårdar 
för att underlätta inventeringen. 

 

 
Inventering i full gång. Här Ulla-Britt Svensson och 
Karl-Inge Karlberg. Foto: Leif Lindholm. 
 
Vill du hjälpa till så hör av dig till Gerd 
Niedergesäss
 

, tel. 016 - 51 50 90. 

 
Kjell Ivarsson  
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Registervårdsgruppen
 

egistervårdsgruppen arbetar vidare 
med oförminskad kraft och entu-
siasm. Det är 15 - 20 personer som 

antingen träffas i lokalen varje måndag 
mellan 09.00 – 12.00 eller jobbar hemma 
med registreringen. Gruppen har dock tillåtit 
sig att ta några veckors sommarlov. När alla 
födda i Eskilstuna kommun är klara planerar 
vi att ge ut en ny utgåva av vår CD-skiva. 
Detta kommer förhoppningsvis att ske under 
hösten i år. 

Är du intresserad av att delta och har 
tillgång till egen dator (föreningsdatorerna är 
”upptagna”), så kontakta Anita eller Arne 
Carlsson, tel. 016 - 42 64 10. 
 

 
Irene Karlsson, Christer Fredriksson och Gerd Nie-
dergesäss i full aktion med registrering. Foto: Kjell 
Ivarsson. 
 

Kjell Ivarsson   
 
 
 
Kalendarium
 
Dag Klockan Aktivitet Plats 
25-26 sept, 
lör-sön 

06:00 Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand Bussresa från 
Eskilstuna och 
Strängnäs 

28 sept, tis 18:30 Föredrag av lektor Ragnar Fornö: 
Sockenstämmoprotokoll 

Contrast, 
Eskilstuna 

9 okt, lör 13:00 Eskilstuna – Strängnäs 
Släktforskarförenings höstmöte 

Seniorcentrum, 
Alva Myrdals 
gata, Eskilstuna 

13 okt, ons 18:30 Föredrag av lektor Ragnar Fornö: 
Domböcker 

Strängnäs: 
Gyllenhjelmssalen 
i kommunhuset 

26 okt, tis 18:30 Föredrag av Carl Szabad: 
Mantalslängder och Jordeböcker 

Contrast, 
Eskilstuna 

17 nov, ons 18:30 Föredrag av Ulla Pettersson och Anna 
Karin Andersson: 
Nutidsforskning. Skatteverket informerar 

Strängnäs: 
Gyllenhjelmssalen 
i kommunhuset  

23 nov, tis 18:30 Föredrag av Sven Kullman och Bengt 
Lundblad: Inte bara bönder 

Contrast, 
Eskilstuna 

 
 

  

R 
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Ancestry.com förvärvar Genline AB 
 
NASDAQ-noterade Ancestry.com förvärvar 
internetbolaget Genline AB. Världens största 
nätbaserade släktforskningsföretag, 
Ancestry.com, som är noterat på NASDAQ i 
New York, förvärvar det svenska släktforsk-
ningsföretaget Genline AB, dotterbolag till 
Genline Holding AB som är noterat på 
Aktietorget. Köpeskillingen uppgår till 53 
miljoner SEK.  
 
Det här är vårt första internationella förvärv. 
Det ger Ancestry.com en spännande möjligt 
att få kontakt med Sveriges mycket aktiva 
släktforskarsamhälle samtidigt som våra 
medlemmar ges en fantastisk möjlighet att 
söka svenska rötter och få tillgång till 
svenskt historiskt material, säger Josh 
Hanna, Senior Vice President för 
Ancestry.com, Internationella affärer.  
 
Genline har för närvarande mer än 17 000 
betalande medlemmar med tillgång till 26 
miljoner digitaliserade sidor ur svenska 
kyrkoböcker från 1600-talet fram till 1930-
talet. Ancestry.com har sammanlagt 1,2 
miljoner medlemmar och innehar mer än 5 
miljarder historiska dokument tillsammans 

med 17 miljoner släktträd som innehåller 1,7 
miljarder levnadsteckningar.  
 
Intresset för släktforsning har ökat kraftigt 
de senaste åren och vi glädjer oss över att 
Ancestry ser potentialen i Genline. Samtidigt 
öppnas nya möjligheter för Genlines 
medlemmar att i Ancestrys omfattande arkiv 
söka efter anförvanter såväl i USA och 
Kanada som i andra länder.  
 
Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta 
utvecklingen av verksamheten i Sverige och 
göra nya intressanta historiska dokument 
från hela världen tillgängliga för våra 
medlemmar, säger Mikko Ollinen, vd, 
Genline AB. 
 
Källa: Nättidningen Rötters hemsida 

 

 
 

 
 
 
 
Pensionärens vedermödor 
 

tursdagar drabbar oss alla förr eller 
senare, vilket jag beskrivit en gång 
tidigare – Här kommer en ny! 

 
Igår började min sladd till hörapparaten 
spraka och väsnas så jag tog mig in till Clas 
Ohlsson för att hitta någon lämplig ersätt-
ning. Väl hemma skulle jag prova den nya 
och upptäckte att den var på tok för kort så i 
morse blev det ett nytt besök i City-huset. 
Inga problem, en skarvsladd löste problemet 
och jag åkte vidare till Vally, som tillfälligt 
vistas på ett korttidsboende på Sveavägen. 
Väl där skulle jag sätta ihop den nya ut-
rustningen – men var fanns den? Jag kom ju 
direkt från butiken! Ut i bilen igen för att 
leta men ingenstans kunde jag se var sladden 

fanns. Tillbaka in till Vally som försynt 
undrade vad det var som prasslade vid 
fotändan av hennes säng! Nu fungerar min 
hör-utrustning perfekt. Men det var inte slut 
på eländet där. Jag åkte hem till Skogstorp 
för att äta lite mat och sen skulle jag åka 
tillbaka – men var fanns min axelväska med 
plånbok och allt annat som man släpar med 
sig överallt? Tre varv runt i huset och bilen 
utan resultat. Då for jag tillbaka till Vally 
med förhoppning om att inte bli utsatt för en 
körkortskontroll. Faktiskt! Det gick. Men 
sökandet på Kompassen, som stället kallas, 
blev resultatlöst. Vad göra? Det enda ställe 
jag besökt dittills under dagen var Clas 
Ohlsson, så jag bestämde mig för att på 
hemvägen göra en avstickare dit.  

 

O 
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Så småningom stod jag vid deras infor-
mationsdisk – bara för att få veta att de inte 
sett någon kvarglömd  axelväska. Ganska 
irriterad och förargad (inte minst på mig 
själv) for jag hem och gick för säkerhets 
skull ett varv till i huset – resultatlöst förstås, 
men naturen gjorde sig påmind så jag gick in 
i badrummet OCH DÄR PÅ EN KLÄD-
KROK HÄNGDE DEN!! 
 

Nu ska jag skriva ett PM för virriga 
gamlingar.  
 

Bengt Bergman   
 

 
 
 
Segerström i Näshulta 
 

en 12 Augusti 1962. En lugn och 
fridfull söndagsmorgon ringde det 
på dörren. Utanför stod en herre i 

60-årsåldern som på stapplande svenska 
förklarade att hans farfar kom från  Näshulta 
men han själv kunde ingen svenska! 

Efter en stunds samtal förstod vi att hans 
farfar emigrerat till USA  på 1870-talet och 
att han själv befann sig på en jordenruntresa 
i sällskap med en dansk sjuksköterska 
eftersom han inte var riktigt frisk. På 
Kastrup hade han så gjort uppehåll för att 
hyra en bil och  besöka den trakt som hans 
farfar lämnat för nästan 100 år sedan. Och 
nu var han här. Kunde vi hjälpa honom? 

Hans namn var Charles Segerström 
Junior och farfar hette Karl Johan 
Segerström fast när han lämnade Sverige 
hette han egentligen Gustafsson. 

Klockan hade passerat högmässotiden så 
vi ringde till komminister  Natan Svensson i 
Prästgården, berättade om problemet och 
frågade om det gick för sig att komma på 
besök  för att se om kyrkboken kunde ge 
några ledtrådar. Självklart fick vi det, men 
också sakkunnig hjälp att leta i kyrkbokens 
kolumner. Ganska snart visste vi att  Charles 
farfar emigrerat från Järnberget vid 
Svalboviken med hela sin familj. 

För fortsatta efterforskningar fick vi rådet 
att tala med byggmästare  Olof Axelsson i 
Hagstugan. Ett telefonsamtal  och vi var på 
väg dit. Byggmästaren kände sin socken och  
satte oss i kontakt med Emma Carlsson i 
Berga och hennes dotter Kerstin. Det visade 
sig att  Emma var släkt med vår Charles och 

att hon brevväxlat med farfar Karl Johan. 
Hon visade brev, kort ja t o m  en dollarsedel 
från Segerström Bank fanns i hennes lådor. 
Gissa vem som var lycklig! (Emma Carlsson 
var då socknens äldsta invånare). 
 
Klockan tickade fort. Vår nyvunne vän 
måste tillbaka till Kastrup för att fortsätta  
sin resa. Vi sa farväl och tyckte oss ha varit 
med om något riktigt  spännande, men nu 
var det över. Icke! Ett år senare ringde det på 
nytt på vår dörr. Nu var det Charles yngste 
farbror Harold som    ville se huset hans far 
lämnat. Han hade ännu kortare tid än  
Charles men vi hann i alla fall åka till 
Järnberget. Harold berättade att Charles 
planerade att återkomma till Sverige och då 
ville han gärna träffa oss igen och få mera 
hjälp att spåra sina kvarvarande släktingar. 
Han talade också mycket om sin mor och 
hur hon saknade Sverige. Mest av allt 
brukade hon tala om att hon så gärna ville 
äta ”lodfish”. Min fru Vally kom så små-
ningom på att det var lutfisk det handlade 
om. Nu var det mitt i sommaren så något 
lutfiskkalas kunde det inte bli tal om.  

Harold hade sin hustru i sällskap men hon 
var helt ointresserad av hans enkla ursprung 
hon härstammade ju från de allra första 
européer som kom till Amerikas västkust. 
Hon satt kvar i bilen vid Järnberget när vi 
gick med Harold för att titta litet närmare på 
husen  och utsikten. 

Enligt honom  så kunde inte de av hans 
bröder som var födda i Sverige resa hem 
därför att det var några oklarheter rörande 
deras namn som gjorde att de vägrades pass. 
Det skulle bero på att de hette Gustafsson i 

D 
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immigrationshandlingarna men i Californien 
hette de Segerström. 
 
Ja, sen var cirkusen igång. Charles kom, inte 
bara en gång, utan flera. Vi letade fram både 
nu levande släktingar och spårade hans 
förfäder tillbaka till 1700-talet. Det visade 
sig att det överallt i Näshulta fanns 
släktingar till Charles och hans familj. 
Emma Carlsson i Berga hade dött men 
hennes dotter Kerstin hade letat i gömmorna 
och hittat ett brev från  Charles` farfar Carl 
Johan daterat den 14 maj 1923. På kuvertet 
står antecknat ”sista brevet”. Kopia på 
brevet och en renskrift bifogas. 

Oskar Pettersson i Svalboviken berättade 
att hans far, Vilhelm Pettersson i Sågtorp 
hade bestämt sig för att följa med till 
Amerika. Han och Karl Johan hade till-
sammans  huggit in årtalet 1882 i den branta 
bergväggen ner mot sjön. Något hände som 
gjorde att Vilhelm blev kvar i Näshulta och 
bildade familj där. 

Charles hittade också en svenska (eller 
om det var hon som hittade honom!)  och vi 
fick den 8 okt 1963 ett brev från Las Palmas 
de Gran Canaria med uppdrag att arrangera  
deras bröllop i Näshulta kyrka den 16 okt 
med efterföljande middag på stadshotellet! 
 
Brevet innehöll också en lista på vilka som 
skulle bjudas på middagen. Bröllopsresan 
gick till Afrika med vildmarkssafari och 
rundturer.  De återkom till Sverige den 10 
dec för julfirande. 
 
I nov året därpå var de tillbaka till sin 
Stockholmslägenhet på Karlbergsvägen 43 B 
III tr. och gjorde flera besök i Eskilstuna och 
Näshulta. 

Några av Charles släktingar i Näshulta 
med Sven Pettersson och Artur Barrögård i 
spetsen arrangerade en släktträff i Näshulta 
kommunalhus den 9 jan 1965  med cirka 250 
deltagare från hela Mellansverige.  

Gymnastikföreningens ungdomsdanslag  
visade prov på sina färdigheter och Spel-
mannen Evert Melin (gift med Artur Barrö-
gårds syster Ingrid) underhöll oss med sin 
fiol. En tidningsfotograf; Hasse Lundh, tog 
en samling bilder vid detta tillfälle. Kopior 
av dessa bifogas. 

Mormonerna hade nyligen avslutat sitt 
arbete med att filma de svenska kyrk-
böckerna. Det hade Charles fått reda på  och 
vid ett av sina besök hade han med sig en 
komplett uppsättning kopior på de filmer 
som innehöll Näshulta församlings kyrk-
böcker fram till omkr. 1895 men också en 
liten bärbar  läsapparat för mikrofilm. Allt 
detta fick vi ta hand om för att vi skulle 
kunna sitta hemma och forska efter hans 
förfäder Problemet var bara att vartefter vi 
arbetade oss bakåt i tiden så spreds släkten 
ut i en mängd församlingar runt om. 

Charles ville att mikrofilmerna skulle 
finnas kvar i Näshulta, och för en tid 
förvarades dessa i församlingsarkivet i Näs-
hulta prästgård. Charles hittade ständigt nya 
uppslag, nu ville han göra en bok om sin 
släkt, men då  blev vi tvungna säga stopp, vi 
orkar inte mer. 

Vi gav honom rådet att anlita en pro-
fessionell släktforskare, vilket han gjorde 
och fick en släktutredning som förde spår 
tillbaka till medeltiden. 
Den släktutredningen finns nu på lands-
arkivet i Uppsala. 

Vi hade sporadiska kontakter fram till i 
början av 1970-talet. Sigrid Gustafsson i 
Granhöjden höll länge kontakt med Charles 
fru Margit. 

Det var förståss oundvikligt att vi började 
släktforska för egen del. Det har vi gjort i 
mer än 30 år vid det här laget, men det är ju 
en annan historia. 
 
Charles Segerströms farfars farfar, som hette  
Eric Segerström och var skomakare, kom 
tillsammans med sin hustru Maria Elisabet 
Lindahl närmast från   men båda var födda i 
Västra Vingåker. Hennes bröder blev fram-
stående affärsmän i Vingåker. (i ”Sörm-
landsbygden” 1962 sid 63 finns en artikel 
om den släkten) Sonen Gustav Adolf gifte 
sig med en dotter till Anders Axelsson på 
Barrö och sonsonen Karl Johan (Charles 
farfar) gifte sig med Brita Kristina Anders-
dotter från Floda. 
 
Utöver den förut nämnda släktutredningen 
som gjordes omkring 1970 av Häuslers   
Genealogiska Byrå i Uppsala så har  Henrik 
Bramsjö, Stockholm (död 1996) gjort en 
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utredning som delvis berör både Maria 
Elisabeth Lindahl och Eric Segerström. 

Också en sentida ättling till Eric Seger-
ström, Bernt Gannå i Mariestad har i sin 
antavla uppgifter om Segerström. 

Dessa senare utredningar bifogas i sär-
skilda bilagor. 
 
Som en kuriositet kan nämnas att Charles 
Segerström lät en son (?) till den nyblivna 
hustrun Margit göra en översättning till 

engelska av den beskrivning över Näshulta 
kyrka som då fanns bland det i vapenhuset 
utlagda informationsmaterialet. En broschyr 
på engelska finns fortfarande att köpa där 
och så vitt jag förstår är det fortfarande 
samma översättning. 
 
 

Bengt Bergman 
 

 
 
 
 
SSS (sommar, sol och släktforskning) IV 
 

etta brukar jag skriva varje år efter 
sommaren. Men till skillnad mot 
föregående år är det uppdelat på 4 

tillfällen. Varför det blev så, beror på att jag 
i sommar var på 4 platser olika dagar. 
 
19/5 
Första gången denna sommar jag tog en 
semesterdag från jobbet, och besökte denna 
dag Riksarkivets filial i Arninge. 

Det var lätt att åka dit eftersom jag 
frågade vilken linje nummer på bussen som 
gick förbi där ute. 

Sorgligt så frågade jag inte efter vilket 
material de hade. Jag hade nämligen räknat 
med att nutidsforska, men när jag kom upp 
dit och frågade efter Församlingsböckerna 
efter c:a 1895 fanns de endast vid lands-
arkiven. 

Därför fick jag lägga in en dag där i min 
nu (19/5) planerade semester. Som jag vill 
visa här är det alltid bra om man tar kontakt 
med det arkiv man ska till. Nu blev dagen i 
Arninge inte bortkastad, för de som känner 
mig, vet att jag alltid har ett papper med mig 
vad jag skall studera. Det gjorde jag alltså 
nu. 
 
5/7 
I dag åkte jag till Riksarkivet i Uppsala. 
Stora delar av sommaren har jag försökt att 
från lokalen studera mormors och morfars 
syskon, men församlingsböckerna för Väst-
manland finns ej där. Så jag åkte alltså dit. 

Resan upp gick bra. Kom till Riks-arkivet kl. 
11:00 och hann knappt dricka Cappucino, 
för jag räknade ut att jag måste gå kl. 14.25 
för att hinna med de tåg jag räknat med. 

Hittade en hel del, men nu vet jag vad jag 
skall studera när vi senare i sommar åker till 
Leksand. 

Hemresan gick bra förbi Västerås, 
Kvicksund och Strömsholm. Strax innan 
Tumbo stannade dock tåget. 

Det stod där i omkr. 30 min. Detta sker 
nästan alltid, när jag är på utflykt med min 
släktforskning. 
 
6/7  
Nu fortsatte jag med att besöka Stads-
arkivet. Jag hade tidigare begärt att de skulle 
plocka fram vissa protokoll från Torshälla 
Stadsfullmäktige. Min farfar var med där. 

Jag fick fram att han var med till 1944. 
Men jag började 1935, och då fanns han 
redan med. Så nu fick jag nya arbets-
uppgifter nästa sommar. 

Dessutom såg jag idag att de har bytt 
släktforskarlokal för utbyggnad av ABM. 
 
 

Adde   
 

D 
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Österbybruk 
 

en 12 juni hade föreningen en 
utflykt till ett välkänt vallonbruk i 
Uppland, nämligen Österbybruk. Vi 

var 34 personer som åkte dit en blåsig dag. 
Vi kom fram till Österbybruk ca ½ timme 

innan vi skulle bli guidade runt. Därför var 
det bra att vi i förväg fick reda på att vi 
borde ha med oss kaffe för inmundigande. 
 

Guidad tur i smedbostaden. Foto: Leif Lindholm. 
 
Sedan var det rundvandring på själva bruket 
med smedernas bostäder. Eftersom vi var 
den första gruppen för sommaren  måste de 
ha lite mer tid på sig att få igång smedjan, så 
därför började vår guidning i smedbostaden. 
Den bestod av ett rum och kök. När sedan 
hustrun blev änka (för så var det ofta på den 
tiden eftersom männen hade ett så jobbigt 
liv) fick hon då ofta ett rum till. Det rummet 
kallades gratialistrummet (uttalas gratschia-
list). 

Man sade dock till sitt försvar, om det nu 
var det, att man faktiskt under denna tid 
hade sociala förmåner mm. vilket de som var 
anställda på vanliga bruk inte hade. 
 
 

 

 
I smedjan. Foto: Leif Lindholm. 
 
Efter guidningen i smedbostaden var det tid 
för oss att bese smedjan, som är själva 
hjärtat i bruket. Den bestod av en eldhärd   
(ässja), ett bord (vattenhjul med vatten i 
rännan ovanför), en hammare samt ett rör 
som införde syre med vattenhjulets hjälp. 
Järnet kom in med foror, vilket var en typ av 
vagn eller släde, från hyttor och upp-
värmdes. Därefter hamrades det till  långa 
stänger. Dessa transporterades sedan vidare 
oftast sjövägen.  
 
Det fanns på dessa bruk fyra arbetslag. Två 
lag  jobbade i fyra timmar och försökte 
sedan vila i fyra timmar, medan de andra 
lagen gick på när de första vilade, jobbade i 
fyra timmar och vilade i fyra timmar osv. 
Det måste ha varit ett otroligt hårt liv de 
förde. För där de vilade (kallades labby) var 
ingen trevlig plats. 

En hel del andra byggnader fanns också, 
vanliga i bruksmiljöer tidigare, som vi 
besåg. 

Detta bruk har varit besökt av Gustav 
Vasa. Ägare har varit Louis de Geer, 
Willhelm de Besch, Grill, Tham. Bruket har 
sedermera ägts av Gimo bruk och sist 
Fagersta Bruk AB. 
 
Efter en verkligt trevlig och givande dag 
styrde vi kosan hem till Strängnäs, Kjula, 
Eskilstuna och till sist Torshälla. 
 
 

Adde 
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Härmed kallas medlemmarna i 
Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening till höstmöte 

lördagen den 9 Oktober kl. 13.00 
Plats: Seniorcentrum, Alva Myrdals gata 3 i Eskilstuna 

Ingång från Gymnastikgatan 
Parkeringsplatser finns i P-huset Vildsvinet och parkeringen vid Myntverket. 

”Att samla vykort” 
Yvonne Karlsson och Frasse Szabo från 

Eskilstuna Vykortsförening visar och berättar 
 

Efter föredraget serverar vi kaffe/te med dopp och därefter följer höstmötet med 
följande dagordning: 

1. Höstmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av 2 st. protokollsjusterare tillika rösträknare 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Föredragning av föreningens nuvarande ekonomi och preliminär budget 

för 2011 
6. Beslut om medlemsavgift för 2011 
7. Rapporter från kommittéerna 
8. Verksamheten i Strängnäs 
9. Övriga frågor 
10. Mötets avslutande  

 
 
CD-skivor i lokalen 
 
På våra datorer i lokalen finns nu installerat tre st. nya CD-skivor: 
 
Sveriges Dödbok 1901 – 2009. Jämfört med den tidigare utgåvan har komp-
lettering gjorts med åren 2007 – 2009 samt 1901 – 1946 där ca 2,5 milj. poster 
tillkommit, vilket motsvarar ca 70 % av alla döda under perioden. Dessutom 
finns ett mindre antal, ca 30.000 poster för året 1895 – 1900. Totalt innehållet 
skivan ca 7.880.000 döda. 
Sveriges Befolkning 1880. Skivan är uppbyggd på i princip samma sätt som 
Sveriges Befolkning 1890 och 1900. 
Vallonättlingar 2010

 

. Uppdatering av CD-skivan från 2008. Den nya skivan 
innehåller uppgifter om ca 95 vallonsläkter. 

Kom gärna ner i lokalen när vi har öppet hus och titta på skivorna. 
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