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Nu har tiden runnit iväg till vintermånaderna. Kylan 
kom tidigt den här hösten och det bådar inte gott. 
Jag hoppas för min del att vi inte behöver uppleva 
den förra snörika vinterns väder. Lite lagom med kyla 
och lite lagom med snö är bäst, men man brukar inte 
alltid få som man vill. 

Släktforskardagarna i Örebro har varit. Tyvärr kunde 
jag inte åka dit och deltaga på vare sig Ordförande-
konferensen eller på Kongressen av hälsoskäl, så jag 
kan därför inte rapportera något därifrån. Jag vet att 
många var där och besökte släktforskarmässan och 
var mycket nöjda med den. Föreningen anordnade 
en bussresa dit till mångas glädje. Nästa år 2011 
arrangerar  Norrköping Släktforskardagarna. Detta 
att Örebro har haft och Norrköping skall ha Släkt-
forskardagarna, har satt lite käppar i hjulet för den 
Sörmländska Släktforskar-mässan, som var tänkt att 
hållas 2011. Den blir nog nu först någon gång 2012.

Kursverksamheten är inte lika intensiv som tidigare. 
Vi har mindre med grundkurser i släktforskning, ing-
en handskriftskurs och ingen skrivarcirkel nu under 
hösten. Jag har hört från några  av  de  studieförbund, 
som  vi   samarbetar med, att det är precis likadant   
hos dem för alla typer av kurser, alltså en nedgång. Vi 
får hoppas att det blir bättre fart under våren. 

Våra föredrag på Contrast, Eskilstuna  och i Gyllen-
hjelmssalen, Strängnäs har rullat på enligt planerna. 
Besöksfrekvensen har varit ganska bra.

Tittar man procentuellt på medlemsantalet i 
respektive region, så är det  ungefär 20 % av Sträng-
näsregionens  90 medlemmar och ”bara” cirka 12 % 
av  Eskilstunaregionens 530 medlemmar som går på 
våra föredrag. Så Strängnäsdelen är faktiskt bättre 
procentuellt sett.

Vårens föredragshållare, de som är klara, kan ni se i 
Kalendariet i Anbudet och även på vår hemsida.

Jag förstår att många numera sitter på sin ”kammare” 
och forskar nu när alla  kyrkböcker är lättåtkomliga 

via abonnemang på nätet. Kom ner till våra lokaler 
när ni ”kör fast” och sitt inte hemma och grubbla på 
hur ni skall komma vidare eller kom ner för att prata 
av en stund och fika.

Tänk lite på alla våra lokalvärdar som  ställer upp 
och håller lokalerna öppna för just er. Nu har vi, som 
jag nämnt tidigare, tillgång till kyrkböckerna på alla 
datorer.

Till sist vädjar jag ännu en gång till er att meddela 
er e-postadress, när ni ändrar den eller  skaffar en ny. 
Sitter ni dessutom inne med någon berättelse om er 
släktforskning eller något annat, som kan vara roligt 
att dela med sig av till andra, så skicka in det till 
Anbudet.

Med detta vill jag önska alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Richard Attered

Ordförandespalten
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En kär barndomsvän till mig frågade 2003 om jag 
ville forska på hennes riktiga släkt eftersom jag 
släktforskar. Min väninna är adopterad, vi är jämn-
gamla och har känt varandra sedan småskolan. Min 
väninna hade fått uppgifter på vilka hennes för-
äldrar och mor- och farföräldrar var så jag fortsatte 
därifrån och letade mig bakåt. 

Farföräldrarna till min barndomskamrat:
Axel Leonard Svensson född 1893-05-13 i Gud-
mundrå Västernorrlands län och dog 1982-11-09 i 
Tyresö, Stockholms län.
Gerda Elisabeth Bolin född 1900-07-14 i Multrå, 
Västernorrlands län och dog 1965-07-13 i Tyresö 
Stockholms län. 
I födelseboken för Gudmundrå hittade jag Axel Leo-
nard som var oäkta barn till modern Johanna Brådd 
född 1852-09-27 i Närpes, Finland och stod som 
Rysk undersåte. 
Axel Leonard föddes som barn nr 8 i en skara av 10 
där alla var oäkta.
När jag fann Johanna Brådd fick jag ”kalla kårar”. Jag 
kände genast igen namnet Brådd - var hade jag sett 
det förut.Jag började med att leta bland min egen 
släktforskning och fann att min mans mor-mors mor 
också hette Brådd. 
Min mans mormor hette Elin Johansson född 1894-
05-19 i Gudmundrå, hennes mamma hette Klara 
Maria Brådd född 1857-04-22 i Närpes, Finland. 
Klara Maria Brådd föddes 5 år senare än Johanna 
Brådd. WOW, tänkte jag! Är de syskon? Är de släkt 
överhuvudtaget? Frågorna var många. Jag ville genast 
åka till Närpes för att få veta... 
Jag började med att söka på Internet och fann att 
Genealogiska Samfundet i Finland har ett projekt 
som kallas Hiski-projektet där de matar in kyrkböck-
er på dator. Jag sökte efter Brådd och fann Johanna 
som var född 1852. Klara Maria hittade jag inte 
eftersom hon föddes 1857 och Hiski-projektet än så 
länge bara matat in fram till 1855 för Närpes. Mina 
funderingar över om de båda flickorna Brådd var 

släkt med varandra fanns således kvar.
Det kom att dröja ända till 2008 innan jag fick 
möjlighet att åka till Närpes. Jag hade frågat några 
släktingar om någon ville följa med och i februari 
ringde min svägerska och sa att hon gärna ville följa 
med mig. Jag kontaktade några forskare i Finland 
och frågade hur man går tillväga för att forska där 
samt vad som gäller. Jag fick en mycket bra kontakt 
med bland andra ordföranden i Närpes släktforskare, 
Gunilla Nygård.

Min svägerska Vivi och jag bestämde oss för att 
åka från Stockholm till Åbo tisdagen den 8 april och 
tillbaka fredagen den 11 april. Vi bokade in oss på ett 
hotell i Finlands minsta stad Kaskö för två nätter. På 
färjan åt vi gott och gick sedan och lade oss i hyt-
ten. Vi låg och pratade lite om olika förväntningar vi 
hade innan vi somnade.

Onsdagen den 9/4 2008. När vi kom till Åbo och 
åkt av färjan styrde vi kosan mot Finlands minsta 
stad Kaskö och kom dit vid lunchtid. Vi checkade 
in på hotell Kaske, lämnade våra väskor på rummet 
och for vidare till Närpes. Vi åkte gamla vägen från 
Kaskö till Närpes så när vi kom in till staden kom vi 
först till Närpes kyrka och häststallarna.

Information om kyrkan och häststallarna:
Närpes kyrka är från 1400-talet. Den har byggts ut i 
flera skeden. De 150 kyrk-stallarna är från 1700-talet 
och byggdes främst som skydd för hästar.

 

Här syns Närpes kyrka i bakgrunden och några av de 
150 häststallarna. 

Vi for vidare till biblioteket i Närpes och fick hjälp 
att komma in i det rum som släktforskarna i Närpes 

Brådd i Närpes, Finland
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har till sitt förfogande. Vi fick också en genomgång 
av var mikrokorten fanns och gick igenom de rutiner 
som gäller. Efter en stund kom ordföranden Gunilla 
Nygård och hälsade oss välkomna. Hon frågade om 
vi var intresserade av att komma till byn Rangsby 
som släkten Brådd kom från. Vi blev väldigt glada 
över frågan och självklart, var vi intresserade av det. 
 
Min svägerska och jag tog en paus i forskandet för att 
äta lunch på hotellet i Närpes. Efter lunchen passade 
vi på att köpa en karta över Närpes och for sedan till-
baka till biblioteket och fortsatte att läsa mikrokort.

Vi höll på med forskningen på biblioteket till 
klockan var nästan 19 och åkte tillbaka till Kaskö där 
vi hittade en restaurang så vi fick i oss en sen middag.

Så här ser en Kommunionsbok ut vilket är motsvarighe-
ten till våra Husförhörs-böcker.

Torsdagen den 10/4 2008. Vi vaknade, åt frukost, 
åkte tillbaka till biblioteket ivriga att sätta igång att 
forska vidare. Vi hängde faktiskt på låset när perso-
nalen på biblioteket precis hade kommit och klockan 
var 8 på morgonen. Några släktforskare från orten 
kom förbi lite senare, hälsade och verkade tycka det 
var roligt att vi kommit dit. 
När Gunilla Nygård kom talade hon om att hon 
fått kontakt med en man som vi kunde få träffa i 
Rangsby, byn där släkten Brådd kommer från, så hon 
ringde till mannen och bokade med honom att vi 
skulle komma samma dag efter lunch. 

Vi åt först lunch och åkte sedan till Rangsby och 
hem till Sigvald Ekström, som är en underbart trevlig 
man på 84 år. Sigvald hade lite svårt att gå på grund 
av en gammal skada så han gick med rullator. Han 
berättade en hel del om Brådd och visade oss bilder 
ur en bok, som kom ut 2004 och heter ”RANGSBY 
- en strandby i Närpes”. 
Jag fick ett exemplar av en tidigare bok som kommit 
ut 1997, där Sigvald själv varit medförfattare. Han 
talade om att böckerna fanns att köpa hos Sparban-
ken i Rangsby. 

Plötsligt frågade Sigvald Ekström: ”Ska vi åka då?” 
Min svägerska och jag såg på varandra… Här står 
denne man som knappt kan gå och erbjuder oss att 
följa med så att vi skulle få se hemmanet Brådd. Vi 
funderade på om det verkligen finns sådana under-
bara människor som bryr sig så. Jo, tydligen är det 
möjligt och de finns - i Närpes!
Vi åkte runt i Rangsby och Sigvald visade oss hem-
manet där Brådd hade bott, han visade också den 
gamla skolan och kyrkan. 

Bild på Brodds hemman - i Rangsby, Närpes.

På Brådds hemman levde Johan Eriksson Brådd 
född 1706 och hans hustru Elisabet Jacobsdotter 
född 1712. Makarna fick tre barn: Erik Johansson 
Brådd född 1731-05-14, Beata Johansdotter Brådd 
född 1742-06-23 samt Johan Johansson Brådd född 
1750-01-04.
Hemmanet delades i tre delar där var och ett av bar-
nen fick varsin del.
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Det visade sig att Beata Johansdotter är ursprunget 
både till min barndomsväns farmor mor och min 
mans mormors mor.
Beata Johansdotter Brådd gifte sig med Hans Matts-
son Berg, som blev bonde på Brådd hemman, född 
1737-11-20 och fick 7 barn:
Beata Hansdotter Brådd född 1762-08-28
Johan Hansson Brådd född 1763-08-20 – mm mm 
mf till min man
Matts Hansson Brådd född 1768-02-03
Christina Hansdotter Brådd född 1772-02-10
Erik Hansson Brådd född 1774-08-28
Anna Handsotter Brådd 1776-04-22
Maria Hansdotter Brådd 1778-07-06 – ff mm m till 
min barndomsvän

Här är Rangsby gamla skola som vi hörde skulle rivas 
inom kort och i bakgrunden till höger syns kyrkan. 

När vi fått sett Rangsby körde vi tillbaka till Sigvald 
Ekström och släppte av honom hemma hos sig. Vi 
for till Sparbanken i Rangsby och köpte ett exemplar 
av den första, och två exemplar av den andra boken. 
Vi kände både min svägerska och jag att vi ville ha 
varsitt exemplar av båda böckerna om Rangsby. 

Vi kom tillbaka till biblioteket, tagna av upplev-
elserna i Rangsby, och fortsatte att forska till framåt 
20-tiden när vi bröt upp och åkte till Kaskö för att 
äta.  

 

Fredagen den 11/4 2008. Vi gick upp tidigt, pack-
ade, åt frukost, checkade ut från hotellet och åkte till 
Närpes och hängde nästan på låset till biblioteket 
kl 8 igen. Några släktforskare samt Gunilla Nygård 
kom förbi och hälsade på oss i biblioteket. Vi bytte 
e-postadresser med forskarna i Närpes. 

Vid det här laget hade även min svägerska Vivi 
börjat intressera sig för släktforskningen så jag visade 
henne hur man gör och var man ska leta. Vi forskade 
vidare till det blev dags att åka mot Åbo och ta färjan 
tillbaka. 
 
Vi tog farväl av alla trevliga människor på biblioteket 
och tackade för oss, stannade till och åt lunch vid 
Öjskogsparken i Närpes. Vi stannade också i Rauma 
på vägen mot Åbo, fikade och gick en promenad. Vi 
kom till Åbo i väldigt god tid, så vi satt i lugn och ro 
och tittade på den släktforskning jag har i min dator 
innan vi fick åka på färjan. 

När vi kom ombord gick vi till en restaurang och 
åt middag, satt och pratade en stund, och gick sedan 
ner till hytten och sov gott. Det här var några dagar i 
Finland som jag sent ska glömma! 
Jag har varit i Sydafrika och klappat en 6-månaders 
lejonunge som jag höll i famnen - det var mäktigt. 
Att få komma till Närpes och Rangsby - det var ännu 
mäktigare! 
Att komma till Rangsby i Närpes och få träffa alla 
dessa vänliga, trevliga människor och få så många 
härliga intryck - WOW. 

ALLA är så otroligt mysiga och trevliga! Tack 
alla, som vi träffade! Nästa gång, självklart blir det 
en nästa gång - då kommer jag att vilja bo på samma 
hotell i Kaskö, åka tillbaka till biblioteket i Närpes 
och till Rangsby, allt detta var så underbart, mysigt 
och familjärt!

När jag kom hem fick jag ett e-mail från en 
forskare i Närpes som har forskat på släkten Brådd. 
Mailet var på över 800 sidor, vilket jag så småningom 
skrev ut, och i det dokumentet fann jag 
andra människor som jag känner som 
också är släkt med min man. 

Anne-Lie Holmström
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Först och främst måste jag börja med att förklara 
rubriken. Kungshol är mitt scoutförbunds Kurs- 
och lägergård norr om Rättvik, vid Enån. SS kom-
mer ifrån mina årliga artiklar, som då heter SSS 
(sommar, sol, släktforskning).

Nu tog jag bort andra S:et, som står för sol, för det 
var defenetivt ingen sådan.
Kungshol ägs alltså av mitt scoutförbund. Det finns 
fem olika organisationer i Sverige. Som en del i 
finansieringen av den anläggningen finns det ett lot-
teri, som har ett antal dragningar/ varje år.

En av vinsterna  är en gratis övernattning en 
långhelg (tors. - sön). Det har jag vunnit en gång.
Jag måste ta ut vinsten innan sommaren 2012. Rätt-
vik ligger bara 20 km från Leksand, så vi gjorde båda 
sakerna då. 
Nåväl, det var Nr 70, Leif Lindholm, och jag som var 
där. 

Han, Nr 70, kom och hämtade mig kl. 5.00 på 
morgonen. Vi åkte sedan via Fagersta, Ludvika, Bor-
länge till Leksand. Vi kom fram 8.01. Bra beräknat! 
Sedan löste vi Sommarrabattkort för studier en hel 
dag för 250:-.

Efter en noggrann genomgång med personalen 
Släktforskarnas hus började vi att studera. Som 
vanligt visste jag en lång tid innan vi kom hit vad jag 
skulle studera. På det viset gick ingen tid till spillo.

Nr 70 hittade många fler utflyttnings – och inflytt-
ningslängder för Stockholm här än vad det finns på 
Internet.

Jag höll på med nutidsforskning, och där jag är, 
finns inte på Internet efter 1861.

Vi åt lunch på Moskogen och kvällsmål i Rättvik.
I dag, fredag, åkte vi sålunda till Leksand. Kom dit 

kl. 7.55, och det var redan öppet, så vi började att stu-
dera direkt. Jag fick som vanligt det ganska besvärligt 
till att börja med. Så här i efterhand tycker jag att 
jag ” hoppade” för mycket. Jag hittade min första sak 
omkring kl. 11.00.

Jag förstår inte hur Nr 70 gjorde, för han fick napp 
ganska omgående. När jag väl hittade första ingång-
en, så kom jag på hur jag skulle göra i fortsättningen 

Kungshol och SS
för att hitta många uppgifter. Det gick som smort 
hela eftermiddagen.

Innan vi var inne på den, var vi som vanligt uppe 
på Moskogen och åt lunch. Det var väldigt mycket 
folk där, för att vara en fredag.

Jag måste också säga, vilket vi båda tycker, att 
personalen på Släktforskarnas Hus var väldigt bra 
och hjälpsamma. Men sorgligt nog var vi nästan 
ensamma hela tiden. 

Nu har vi ätit i Leksand, och en av oss blev dålig i 
magen.

Släktforskarnas Hus har inte öppet under helgerna 
i augusti. Det är sommartid? 

Naturligtvis, när man är uppe i Rättvik, måste man 
fika på Fricks konditori. Det tillhör traditionen.

Nu är vi tillbaka på Kungshol. Nr 70 ligger och 
”pöser”, medan andra får jobba. På lördag morgon 
steg vi upp kl. 8.00, gjorde frukost och städade ur 
härbret. Därefter for vi till Springkällan. För 360 
miljoner år sedan slog en meteorit  ned i Siljanstrak-
ten och bildade den berömda ”Siljansringen”. Vid 
Draggån påbörjade Dalabolaget borr-ningar i april 
1869.

De hittade bara ringa mängder olja men stötte 
istället på en mycket kraftig källåder med vatten. 
Borrhålet pluggades igen och alltsedan dess har det 
funnits en springbrunn. Tidigare benämndes den 
vattusprånget på Gamla Heden eller Spruthålet. Idag 
kallas den för Springkällan.

Den är finast att se på vintern , när det är is, med 
rinnande vatten innanför skalet.

Sedan fortsatte vi hem. Vi åkte vägen via Borlänge, 
Fagersta, där vi stannade för  en fikapaus. Sedan fort-
satte vi vår resa  till Eskilstuna över  Kolsva, Köping, 
Kungsör. Vi var så hemma omkring kl. 13.00

Adde
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Frida

När jag började släktforska 2004 hade mamma dött 
året innan så nu hade jag inte henne att fråga längre. 
Tidigare hade jag inte tänkt så mycket på att göra 
det. Jag hade min moster Ragna kvar att fråga, men 
hon var inte så intresserad.

Sedan jag hittat många släktingar på Genline och 
skrivit in dem i mitt släktforskningsprogram, fanns 
det luckor, som jag ville fylla i. Det gällde personer 
som kanske fortfarande levde. 

Mamma hade ofta pratat om en kusin som hette 
Frida Hjukström och som hon inte visste vart hon ta-
git vägen. Det fanns ett foto på henne i mammas al-
bum som var taget i Umeå 1936 (se bilden). Mamma 
arbetade som piga hos von Ahns 
i Umeå 1935-36 och det var då 
hon och Frida hade träffats för 
sista gången. Hon hade också ett 
tidningsurklipp där Frida gick på 
teaterskola och sedan hade hon 
hört att Frida fått arbete som 
skådespelerska i Finland. Det 
var allt som jag visste om Frida 
när jag började sökandet. 

Frida var en oäkta dotter till morfars bror Gustaf 
Hjukström. Hon hade fått faderns efternamn, kon-
stigt nog. Jag hittade inte henne i Sveriges befolkning 
eftersom jag inte hade några födelsedata på henne 
och så visste jag inte heller om hon gift sig och då 
fått ett annat efternamn.

Min kusin Anita hjälpte till genom att söka efter 
en Frida i födelseböckerna som fanns i Prästgården 
i Sorsele. Hon fann en oäkta flicka med det namnet 
som var född 1920 och jag fick nu ett födelsedatum 
att söka på. 

Det ledde mig fram till Frida Nilsson som hade dött 

Återfunna släktingar
2002. Jag fick också fram att hennes man levde och 
bodde i Vällingby och att de hade en dotter som var 
född 1958. Så då fick jag en ny syssling som har ett 
namn som jag tidigare inte känner någon som bär; 
Lucille. Det fick mig att tänka på låten som Little 
Richard sjöng på 1950-talet. 

Jag ringde till Fridas änkling men jag fick inget svar. 
Då tog jag mod till mig och ringde till Lucille och 
där var det hennes dotter Michaela som svarade. Jag 
förklarade mitt ärende och hon tyckte att det var jät-
tekul och skulle be Lucille ringa till mig. Hon ringde 
efter någon dag och vi pratade länge. Hon visste näs-
tan ingenting om sin släkt på sin mor Fridas sida och 
tyckte att det var mycket intressant att få ta del av. 

Lucille ville fortast möjligt träffa mig och få se 
släktforskningen och jag var nyfiken att få se bilder 
på Frida. Men det blev inte så att vi träffades den 
sommaren eftersom hennes far dog endast en vecka 
efter det vi talats vid första gången. Men vi mejlade 
mycket till varandra under året som hann gå innan 
vi äntligen träffades. Lucille och hennes familj bor i 
Älta och dit åkte min syster Agneta och jag i mit-
ten av juni 2008. Det blev en trevlig dag där vi fick 
se många foton på Frida. Synd att inte mamma fick 
vara med och få veta vad som hänt hennes kusin.

Canada-släktingarna

När jag var barn hörde jag mamma prata om sin 
faster Mina och en kusin Gerda i Canada. Mamma 
och Gerda brevväxlade på svenska så jag undrar hur 
mycket engelska Gerda lärde sig? Men jag antar att 
hennes barn blev mest engelsktalande, men kanske 
också förstod svenska i och med att mamman talade 
svenska. Av någon anledning upphörde brevväxlingen 
på 1950-talet, kanske i samband med att min morfar 
kom hem 1953 efter att ha varit i Canada i 25 år. 
Det finns några brev kvar som mamma fått från 

Frida Hjukström
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Gerda 1932-35 och 1950-51 och där kan jag läsa att 
Gerda fick sin tredje son 1951. I breven berättar Ger-
da också om min morfar som hon träffar där ibland. 
Hon skriver också att kaffet inte är så billigt där nu, 
men hon ska snart skicka kaffe till mamma igen. 

Min moster Ragna hade också brevväxlat med någon 
av kusinerna för länge sedan. Jag frågade henne om 
hon hade några brev kvar, det hade hon nog, men 
hon visste inte var hon lagt dem.

Jag visste i alla fall att deras faster Mina hette Sofia 
Wilhelmina född Hjukström 1877-02-04 i Sorsele. 
Men hur skulle jag finna henne? Jag sökte på hennes 
namn på Google. Samtidigt sökte jag efter Minas 
mor, alltså min morfars mor Sara Sofia Hjukström, 
som också hade emigrerat till Canada sedan hon 
blivit änka efter Johannes Ersson Hjukström 1905. 
Efter mycket sökande fick jag napp! Jag fick fram 
att Mina hade gift sig med en finländare som hette 
Johan Teainen och de hade fått sonen Karl 1903 
innan de emigrerade till Canada 1904. Där bytte de 
efternamnet till Larson och Johan blev John och Karl 
fick det mera engelskliknande namnet Charles. 

Jag letade i passagerarlistor på nätet och hittade den 
lilla familjen som emigrerade till Winnipeg, Mani-
toba i Canada. Jag fann också att Sara Sofia hade 
avlidit 1921-08-23 i Lac Du Bonnet, 76 år gammal. 
Alltså levde hon sina sista 16 år i Canada. Undrar 
hur hon hade det där? Hon lämnade sju barn och 
barnbarnen som hade börjat födas i Sorsele för att 
åka till dottern i Canada. 

Vad jag annars visste om släkten i Canada var att 
Mina och John fått ytterligare tre barn; Nina, Gerda 
och Naima. Genom Gerdas brev till mamma kunde 
jag se att hon var född 1911-09-14.

Efter min moster Ragnas död 2009 hittade jag foton 
som hon fått från Canada. Turligt nog stod namnen 
på personerna på baksidan av fotona (se bilden och 
baksidan). Jag började med att söka på Google på 
namnen och fick se en som hette Brian Larson som 
var med i en curlingklubb i Thunder Bay. Där fanns 

en mejl-adress till klubben som jag skrev till med min 
förfrågan om Brian. Jag fick svar att det stämde att 
Brian hade svenska rötter och så fick jag hans adress. 
Eftersom jag fick hans postadress så fick jag skriva 
ett vanligt brev till honom, vilket jag gjorde 6/11 
förra året. Det dröjde inte länge förrän jag fick svar 
på mejl
Svaret kom från en brorson till Brian som heter 
Tammy. Han kunde bekräfta att jag funnit rätt släkt, 
för fotot som jag kopierat och skickat med brevet var 
samma som Brian själv hade i sin ägo. De tyckte att 
det var fantastiskt att jag hörde av mig. Det var inte 
bara de som blev överväldigade.

Jag blev jätteglad att äntligen ha funnit dem och 
släkten var mycket större än jag väntat mig att få 
veta. Mammas faster Mina hade fått nio barn och ca 
25 barnbarn. De barnbarnen är mina sysslingar och 
de i sin tur har barn och barnbarn. Det blev många 
att skriva in i mitt släktforskningsprogram. 

Det är flera av mina sysslingars barn som mejlat och 
berättat om släkten och tycker att det är spännande 
att de hade svenska rötter vilket inte alla visste. De 
känner inte ens till alla sina kusiner i Canada har 
jag förstått. Det är ett stort land och de är utspridda 
långt från varandra. Två av mina sysslingbarn som 
jag mejlat med är Karen som bor i Kamloops BC 
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och Wendy i Thunder Bay, Ontario. Det är bortåt 
300 mil mellan de orterna, så det kanske inte är så 
konstigt att de två kusinerna aldrig har hört talas om 
varandra. Att jag skulle bli den som berättade om 
dem för varandra är märkligt, tycker jag.

Jag har fått namnen på alla mammas kusiner och 
de flesta av deras barn som alltså är mina sysslingar. 
Men jag har inte fått så många födelsedata och an-
nat som är viktigt för mig att få för att föra in i mitt 
släktforskningsprogram. Men jag frågar via mejl och 
får veta mer och mer efterhand. 

För en månad sedan kom jag underfund med att jag 
kunde söka efter personer på Facebook

Jag började med Wendy och visst fanns hon där! 
Sedan har jag sett vilka hon har som sina vänner och 
som jag förstår av efternamnen att det är släkt och 
så har jag frågat dem och fått svar. Många av dem är 

mina sysslingars barnbarn och är i 20-årsåldern. De 
är förvånade att de har rötter i Sverige och tycker att 
det är intressant att vi fått kontakt och frågar mig en 
del. Nyligen fick jag kontakt med min syssling Ron-
ald som är fem år äldre än jag och minns min morfar 
som var i Canada i 25 år. Han minns att han spelade 
på tvåradigt dragspel. Ronald är son till mammas 
kusin Gerda som mamma brevväxlade med. Det ska 
bli intressant att få ta del av Ronalds minnen.

Nu har jag inte hunnit längre men mitt släktträd 
kommer att växa åtskilligt vartefter jag får vetskap 
om fler och fler anhöriga i Canada. 
Tänk så många ”nya” släktingar jag har 
fått efter en enda släkting; mammas 
faster Mina! 

Mona Gardell

Urban Swärd 
Kolonigatan 30
633 56 Eskilstuna

Rosa Bååth 
Strandgatan 24 A 1tr 
633 43 Eskilstuna

Karl-Erik Johansson
Skälbygatan 145
724 76 Västerås

Lennart Pennbro
Olofslundsvägen 1
633 48 Eskilstuna

Gunilla Carlberg 
Bäckvägen 20 F
645 44 Strängnäs

Gunilla Eriksson
Rökstavägen 4
633 52 Eskilstuna

Kristina Hellberg
Kungsvägen 13. 2tr
633 49 Eskilstuna

Margot Larsson 
Åkervägen 7
632 36 Eskilstuna

Eva Jonsson
Stenkvistavägen 1, 2tr
633 58 Eskilstuna

Birgitta Andersson
Östergatan 10B
633 43 Eskilstuna

Elisabet Karlsson
Söderbyvägen 7
632 36 Eskilstuna

Torbjörn Jansson
Hästskobacken 4, 5tr
632 31 Eskilstuna

Nya medlemmar
Maud Netzel
Agnevägen 11
633 47 Eskilstuna

Jan Netzel
Agnevägen 11
633 47 Eskilstuna

Christina Lind
Thermaeniusgatan 37
644 30 Torshälla

Evy Norrberg
Vårvägen 13 A
633 54 Eskilstuna

Else-Marie Lindholm
J A Selanders gata 1
632 20 Eskilstuna

Rolf Johansson
Stenvägen 19 B
647 31 Mariefred

Lars-Olof Jacobsson
Frisörvägen 16 B
632 23 Eskilstuna

Avlidna medlemmar 
(som kommit till styrelsens kännedom)

Yngve Olsson
Andbergsgatan 4
633 57 Eskilstuna

Lena Nilsson
Ö Storgatan 7 A
633 42 Eskilstuna
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Det var dags att samlas till föreningens höstmöte 
lördagen den 9 oktober i Senior-centrum.

Ett 50-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. 
Som inledning av mötet var Yvonne Karlsson och 
Frasse Szabo från Eskilstuna Vykortsförening inbjud-
na att hålla ett föredrag på temat “Att samla Vykort”.

En intressant berättelse illustrerad med bilder av 
gamla Eskilstuna-motiv som många av mötesdelta-
garna  kunde känna igen. Även visades ett antal s k 
helgkort, som använts vid jul, nyår, påsk och kanske 
mera sällan till pingst och midsommar..

De båda föredragshållarna avtackades med en 
varm applåd, och därefter var  det dags för en kaffe-
paus.

Ordförande Richard Attered kallade till mötesför-
handlingar, som inleddes med val av ordförande och 
sekreterare för mötet, vilka blev Richard Attered och 
Iris Rehnholm. Två protokollsjusterare och tillika 
rösträknare valdes – Sven Kjellberg och Karl-Inge 
Karlberg.

Dagordningen godkändes och därefter föredrogs 
föreningens nuvarande ekonomiska ställning samt en 
preliminär budget för kommande år. 
Det kan konstateras att föreningens ekonomi är god, 
vilket är bra med tanke på de planerade investeringar 
som skall göras framöver. Budgeten för 2011 var för-
siktigt hållen, men med ett mindre överskott. Dessa 
punkter kunde därför godkännas av mötet.

Med tanke på föreningens goda ekonomi så 
föreslog styrelsen för 2011 oförändrade medlem-
savgifter, vilket också blev mötets mening. Därpå 
följde rapporter från de olika kommittéerna.

Två föredrag återstår på Contrast, ett om Man-
talslängder och Jordeböcker och ett om Eskilstuna 
polisens historia. Dessutom två föredrag på Gyllen-
hjelmssalen i Strängnäs, ett om Domböcker och ett 
om Nutidsforskning.

Resor är planerade till Landsarkivet, Riksarkivet 
Arninge samt Släktforskarnas hus i Leksand.
Datagruppen har rapporterat att fiber-bredband är 
installerat i föreningslokalen i Eskilstuna och att en 

Höstmötet
dator har Genline, en ADOnline, en Ancestry och de 
övriga har SVAR-abonnemang. Det finns alltså goda 
möjligheter att göra sökningar på nätet. Hemsidan 
kommer att få ett bildgalleri.

Registervårdsgruppens arbete fortsätter i oförmin-
skad takt och gravstensinvent-eringen är snart klar 
tack vare att  man jobbat även under sommaren.

Höstsäsongens kursverksamheter är i  full gång.
Richard rapporterade om att diskussioner pågår om 
en Släktforskarmässa, som dock inte kan bli aktuell 
förrän ev. våren 2012.

Det nuvarande släktforskarrummet på Biblioteket 
i Eskilstuna kommer att flyttas och man har från bib-
liotekets sida framfört önskemål om medverkan från 
föreningen om hjälp för information till besökande 
kunder. 

En diskussion uppstod beträffande bibehållande av 
föreningslokalen i Strängnäs med tanke på det rela-
tivt låga utnyttjandet och att samarbetet med ABF 
och kursverksamheten fungerar otillfreds-ställande. 
Styrelsen får ta beslut om detta.
 
Då inga flera frågor fanns att avhandla 
kunde Richard tacka för visat intresse 
och förklara mötet avslutat.

Bertil Börstell

Som ni säkert sett, när ni besöker vår hemsida, så 
visar vi lite bilder från olika platser i vinjetten. Vi har 
nu även lagt in ett särskilt Bildarkiv, där ni kan gå in 
och titta bilder från våra olika arrangemang.
Om ni har  några intressanta bilder på byggnader, 
landskapsmotiv eller på något annat som kan vara kul 
att visa upp, så skicka  in dem till webbredaktören 
eller till mig. Vi behöver även bilder till vår tidning 
Anbudet.

Richard

Bildarkiv
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Släktforskardagarna var i år förlagda till Conven-
tum i Örebro den 28 – 29 augusti. Dessutom var det 
diverse konferenser där den 27 augusti.

Vi var 29 personer som åkte med bussen, som fören-
ingen anordnat. Dessutom träffade jag en hel del per-
soner från Eskilstuna, som övernattade hos bekanta i 
Örebro. 

Det märktes inte minst på temperaturen, men även 
på att det var ”mycket” luft, att hösten var i antå-
gande.

När vi till sist blev insläppta, var det många, som 
hade köpt mässbroschyren, och sett var Sveriges 
släktforskarförbunds monter låg, och rusade dit 
och köpte CD-skivan Sveriges dödbok 1901-1946. 
Det var dock många som blev besvikna, för 30% av 
församlingarna hade inte lämnat in material till den. 
Skivan är alltså inte fullständig. 

Eftersom jag har varit med på detta arrangemang 
nu några år, så kan jag jämföra denna sak år från år. I 

Conventum

år tyckte jag mässhallen låg bäst till för allmänheten 
att nå. Föreläsningarna tycker jag också har blivit fler 
och bättre. Naturligtvis har de inte bara blivit fler 
utan även bättre med åren

Mässhallen var också bra i och med att det var så 
högt till takt, så det blev inte så varmt som det har 
varit på vissa andra ställen. Det enda som man kan-
ske kunde gnälla lite över var  att allt inte låg under 
ett och samma tak. Så när man skulle närvara vid 
Släktforskarförbundets riksstämma, fick man för-
flytta sig till en annan lokal i ett närliggande hus med 
ungefär samma namn.

Hemresan gick bra, och jag såg att många tyckte 
denna resa till Släktforskardagarna, var verkligt 
givande. Många var alltså utrustade med plastpåsar 
med mycket innehåll.

Nästa år kommer denna mässa gå av stapeln i De 
Geer- hallen i Norrköping och jag hoppas verkligen, 
att föreningen ordnar en resa dit.

Adde

A-S Johansson m fl. 

Sven Kjellberg, Inger Ström 

Järngänget Godispellar

Foton tagna av Krister W Nilsson
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47 studieledare från spridda områden i Sverige deltog 
i dagens konferens.. Ansvariga för dagen var Gunilla 
Didriksson och Anna-Karin Westerlund. Dagen 
startade med en föreläsning av Håkan Henriksson 
från Arkivcentrum i Örebro om ”Vad hittar man i ett 
folkrörelsearkiv, i ett företagsarkiv och i ett bruksar-
kiv?”

Folkrörelsearkiv kan innehålla Frikyrko-rörelsen, 
Nykterhetsrörelsen, Arbetar-rörelsen, Idrottsrörelsen.

Företagsarkiv kan innehålla  ekonomiska fören-
ingar, företag, hantverksföreningar, sjukhjälpskassor, 
skarpskytteföreningar olika yrken som bl.a. påverkade 
om man var berättigad att bära uniform.

Bruksarkiv kan innehålla avräknings-böcker, 
räkenskapsböcker, dagverks-böcker, hemmansräntor, 
tilldelning av t.ex. salt, råg, sill till torparna på bruket, 
arrende till åbonde, kartor,  beskrivningar, torp-kon-
trakt, bomärken m.m. 
 
Calle Lindström, Linde Bergslags Släktforskar-
förening, föreläsare nr.2 berättade ur sin privata 
forskning om Oäkta barn - kvinnans stigma
Tema: socialt och straff
Oäkta barn var ett brott mot kyrkan, mot sociala 
normer, hot mot ätten och familjens ägoförhållande, 
barnamord, änglamaker-skor, spontana aborter var 
vanligt.

Barnamordsplakatet instiftades av Gustav III år 
1778 i ett försök att förhindra barnamord, samt rät-
ten att vara okänd förälder.

Straff 1690-talet till slutet av 1800-talet.
Var bägge ogifta, var det  lönskaläge, även kallat lä-
gersmål (könsumgänge mellan ogifta). Var någon av 
dem gift, var det enkelt hor, var bägge gifta, var det 
dubbelt hor. Åtalbart fram till 1855.

Hade kvinnan vid giftermålet fött ett oäkta barn, 
blev hon vägrad att bära brudkrona. 
För dessa saker dömdes man till kyrkoplikt.
Kyrkoplikt
-knäböj vid horpallen under högmässan,
-enskild skrift prästens utskrift i sakristian, besökare 

såg vem som kom ut från sakristian. Hade inte kvin-
nan tagit enskild skrift fick hon heller inte ta nattvar-
den.
År 1855 döms hon ej till kyrkoplikt.
År 1864 får kvinnan döma fadern.
1918 försvinner kyrkoplikten.

Böter Lönskaläge 10 daler för mannen, hälften för 
kvinnan, böterna fördubblades vid upprepning. Var 
kvinnan beroende av mannen fick han dubbel be-
straffning. Om kvinnan dömts tidigare fick mannen 
halv bestraffning

Källor
Kyrkliga: födelseböcker, bilagor, husför-hörslängder, 
sockenstämmoprotokoll, domböcker, saköreslängder, 
stämningslistor, inneliggande handlingar, kyrkans 
räkenskaper.

Kommunala arkiv in på 1900-talet.
Barnavårdsnämder, fattigvård, skol-styrelsens arkiv, 
kyrkokommunala arkiv.

Föreläsare nr.3 Niklas Hertzman vd. Arkiv Digital 
informerade om  vilka källor som finns att tillgå. 22.6 
milj. bilder har tagits. Kyrkböckerna från äldre tid till 
1890-talet är klara för hela Sverige med undantag för 
Jämtland, Gotland och Stockholm.

Nu pågår fotografering av bouppteckningar

Sista punkten för dagen ägnades åt diskussion i äm-
net utbildning och framtid inom släktforskning

Behövs utbildning av studieledare? Innehåller 
förbundets utbildning rätt saker, hur vill man ha 
fortsättningskurs och vad skall den in-
nehålla?

Vilken information som studieledare 
vill man ha från Förbundet? Hur når 
man ut till de unga?

Ulla Britt Svensson
studiesamordnare

Rapport från studieledarkonferensen fredagen den 27 augusti 2010 på 
Conventum Konferens i Örebro
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Göte och Connie Andersson fick 
en inbjudan av Krister och Karin 
Orrenius i Ödeshög, att komma ner 
och ta del av brev och fotografier 
efter Axel Teodor Jonsson. Han 
kallades för AT av familjen och He-
sen i folkmun, för att han harklade 
sig. Axel Teodor hade bott i gården 
Södergård i Ödeshög större delen av sitt liv. Sedan 
han avlidit 1960 ägdes gården av en systerson, Sven 
Åström och dennes hustru Britt. Sedan även dessa 
avlidit har gården gått i arv till en avlägsen släkting 
som heter Krister Orrenius. Gården var nu till för-
säljning och via Hembygdsföreningen hade han fått 
reda på att vi var mycket intresserade av att få ta del 
av bilder, kort och brev från gården eftersom Göte 
håller på med släktforskning. Hans farmor var kusin 
till Axel Teodor och Johan Fredrik. Johan Fredrik tog 
namnet Åström efter sin mor. Vi hade tidigare besökt 
och tittat på gården utifrån och var intresserade av 
att få komma in för att se hur där såg ut och ta del av 
brev och dokument om några sådana fanns bevarade. 
Gården och bohaget står som det gjorde för hundra 
år sedan, ingenting är gjort åt inredningen, förutom 
att man dragit in elektriskt ljus och en elspis i köket. 
Det blev ett mycket trevligt besök, där Krister och 
Karin ställde upp och visade oss runt. Göte tog 
många foton under visningen. Efter kaffe i sitt 

Avskrifter av 
anteckningar, brev 
och kort år 1900

hem efteråt, fick vi med oss hem ett par kassar med 
böcker, anteckningar, brev och vykort.
När  jag  läste igenom en hel del brev och bouppteck-
ningar, hittade jag en bunt med brev och vykort från 
juli-augusti 1900. Då hade Axel Teodor 32 år och 
hans bror Johan Fredrik 28 år gjort en resa till Stor-
lien, som ju då var en kurort. Vad jag kunnat utläsa 
av breven så var Axel Teodor rekommenderad luft-
ombyte av sin läkare, varför han tog sin yngre broder 
med sig och gjorde denna luft/turistresa.
Axel Teodor tog sedermera över gården och blev 
Bankkamrer i Ödeshög. Han var ogift. Johan Fredrik 
fortsatte sina studier i Uppsala och blev Auditör (mi-
litärjurist) i Uppsala. Han gifte sig och fick 4 barn, 
den yngste, diplomaten Sverker Åström.

Här följer avskrifter av anteckningar, brev och kort 
mellan mamma Anna Åström, systrarna Anna och 
Hulda i Södergården, Ödeshög och ”De resande 
bröderna i Storlien”, Axel Teodor Jonsson och 
Johan Fredrik Åström. Resan varade mellan den 7 
juli – 2 augusti 1900. 

Taga med: Ljus, honung, pulver, compass, glasögon, 
3 skjortor, 4 vita o 2 kulörta näsdukar, 3 ylleskjor-
tor, kragar, 2 tofflor, 3 par strumpor, 2 manschetter, 
nageltång, fickspegel, klädesborste, hårborste, kam, 
rakdon, rakknif, 1 silfversked, 1 silfver-bägare, 1 l. 
Punsch, cognac.
Köpa: Silfverspännen med filigrams-arbeten i Trond-
hjem, renstek, mesost, getost i Östersund.
 
Upsala den 8 Juli kl. 2 em. 1900
Resebref  Nr 1
Till min kära mamma + systrar!
Tack för brefvet från Hulda jemte post-vexeln.
Jag kom till Upsala i går afton kl. 11 och träffade 
brodren Jonas vid full helsa och kraft sittande be-
hagligt i fin gungstol, ikädd nattrock och tofflor och 
beväpnad med Sveriges Rikes Lag, den han stude-
rar vid lampans klara sken. Efter hjertlig helsning 

Södergården

Göte Andersson
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och en stunds samtal om ditt och datt kojade vi oss 
och sofvo den tröttes goda sömn till kl. 8 idag, då vi 
uppstego, gjorde toilette (snörlif och luggtång o.s.v. 
tänkte vi ej ens på) gingo och fin-promenerade ett 
slag på gatorna, frukosterade och hava gått igenom 
dom-kyrkan med nyfikna turisters noggrannhet samt 
äro nu här hemma igen i Olympen, hos ett Gudarnas 
boning. 
Vädret kunde tänkas behagligare. Solen skymmes 
nemligen af en molnslöja, men det regnar inte. An-
tagligen fortsätta vi väl resan norrut i morgon eller 
senast Tisdag.
Resan i går var mycket behaglig. Då jag gick från 
hemmet regnade det precis inte, men under hela 
tiden till dess jag kom till Linköping behagade de 
älskvärda Gudinnorna, som makten hafva i vädret, 
att ”blaska på” så att vagnarna taga in vatten ge-
nom taket. Regnet slutade emellertid upp så att jag 
i Linköping kunde gå och flanera, se på torget och 
promenera med herr Carl Tranér, som jag mötte på 
gatan. Så gick jag verkligen till - Grand hotel, där jag 
satt i behaglig väntan och njöt af det starka oset af 
mat m.m. en god half timma, varefter jag reste mig 
från stolen, gick bort till Kallskänkan och frågade så 
älskligt jag kunde, om jag kunde få den beställda bif-
fen i låda samma dag ordern ingick, hvilket bevilja-

des. Efter en stunds ytterligare väntan presenterades 
det kulinariska mästerverket, hvilket jag stoppade på 
mig, alltjämt underhållen af en slags kurtis som ett 
par andra halfherrar (säkerligen slagtare) behagade 
krydda det med, med de otaliga kvinsen, som ord-
nade blombuketter. 
Så blev klockan 2.50 då jag placerade mig på det tre-
fliga kontinentaltåget, som med kraft och hast, utan 
äfventyr, förde mig och flera andra till Stockholm, 
der jag på en timmes frist gick ett slag framåt Gustaf 
Adolfs torg och kikade på ”Gustaf Adolf ” hvarefter 
resan fortsattes hit.
Uppehåll, middag
Nu hava vi varit på Gästis och konsumerat en mid-
dag, sådan som Lucullus afåt, då han hade kalas. 
Fortsättning i morgon. Under förhoppning att Ni alla 
hafva helsan. Afslutar jag med helsningar Axel 
 
Till Syster Hulda.
Härmed sänder jag en ansökan som du behagade 
redan i morgon gå till Klubben med. 
Anmoda Carl Jonsson att underskrifva och omedel-
bart ingifva till Svensson i Skatte-gården.
Så skall du taga reda på hvad som han svarar, hvilket 
du skall anmoda Carl Jonsson underrätta dig. Samt 
sedan meddela mig detta framledes, då jag kommer 
att stanna någonstans och uppgifva adress. Skulle 
Svensson neka att upptaga ansökan, skall saken 
behandlas på annat sätt. Upptager han deremot 
ansökan, skall du lära Carl Jonsson, att han begär att 
kommunalstämma utlyses snarast så att beslutet får 
inkomma till Konungens Befallningshafvande med 
första. Bäst är att ni ej sy mina skjortor, förr än jag 
kommer hem. Jag hoppas att boskapen har helsa och 
trefnad.
Skrif af närlagda lagsökning och lemna papperen till 
fjerdingsman Peterson om Tisdag för kommisation 
(får vara). Göm närslutna hypoteksqvitton i skrif-
bords-lådan. Var helsad från bror Axel.
Carl Jonsson på Klubben skall gå till Prosten och 
begära frejdbevis, som skall lemnas Svensson.

fortsättning i nästa nummer

Johan Fredrik Åström och Axel Teodor Jonsson



Anbudet nr 4 - 2010

Kalendarium

Bilder från resan till Släktforskarnas Hus

Dag Klockan Aktivitet Plats
Tisdag 23 
nov

18.30 Eskilstunapolisens historia och några intressanta fall 
f.d. Kriminalaren Börje Carlsson,

Contrast 
Eskilstuna

Lördag 4 
dec

10.00-
14.00

Sista öppetdagen lokalen Eskilstuna

Tisdag 
8 dec

18.00-
21.00

Sista öppetdagen lokalen Strängnäs

Tisdag
18 jan

13.00-
18.00

Första öppetdag lokalen Eskilstuna

Tisdag
25 jan

18.30 Kartor berättar om en bys utveckling genom tiderna
Kenneth Engvall Lantmäteriet

Contrast 
Eskilstuna

Tisdag
22 feb

18.30 Allt har en historia! –handlar släktforskning bara om anor? 
Släktforskaren Sven Kullman

Contrast
Eskilstuna

Lördag
19 mars

13.00 Årsmöte Seniorcentrum 
Eskilstuna

Tisdag
29 mars

18.30 Så går vi runt kring ett enebärsnår  –  Sju generationer 
kvinnor bland båtsmän och fattiga backstugusittare 
Författarinnan och släktforskaren Gull-May Lindström

Contrast
Eskilstuna

Ett kärt par

Gunilla Thörne och Margareta 
Öberg

Sonja, Birgitta och Lilian Kjell och Christer

Fikapaus i Avesta Sören Wister, Iris Rehnholm och 
Bertil Hedspång

Foton tagna av Richard Attered


