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Just nu, när jag sitter och skriver detta, vräker snön 
ner. Igen! För exakt ett år sedan skrev jag att det var 
en riktig vargavinter. Vad skall man då kalla denna 
vinter för, som började redan tidigt i november, med 
mängder av snö och ihållande kyla? Enligt metrolo-
gerna är detta den kallaste vintern sedan mätningarna 
påbörjades omkring 1860. Men, men, det kommer 
väl en vår och sommar så småningom med sol och 
värme.

Vårens och till viss del även höstens program är 
spikade och planerade. Det blir ett rikt utbud av före-
drag både i Eskilstuna och Strängnäs. Resor planeras 
till bl.a. till Riksarkivet i Uppsala, Lantmäteriet i 
Gävle, Arninge, Släktforskardagarna i Norrköping 
och Släktforskarnas Hus i Leksand. Det finns även 
önskemål om Krigs-arkivet i Stockholm. Dessa resor 
återkommer vi till, när de är spikade.  Kursverksam-
heten ligger på samma nivå som vanligt. Där är det 
intresse-anmälningarna som styr hur många och vilka 
kurser som kommer igång. Vi kommer att försöka 
utöka det lite i Strängnäs, där förutom ABF även 
Vuxenskolan kommer att erbjuda kurser.

Från den 1 februari hyr vi inte lokal hos ABF i 
Strängnäs. Vi hyr lokal hos Vuxenskolan på Träd-
gårdsgatan 23. Den är handikappanpassad. Öppet-
tiderna kommer att vara lika, som de var hos ABF. 
Ni se mer om öppettider på annan plats i tidningen. 
Rummet vi hyr nu är mycket större, än det vi hade 
tidigare. Dessutom är datarummet större, där kurser 
kommer att anordnas via Vuxenskolan. 

Vår Datagrupp har en längre tid hållit på med att 
fräscha upp våra datorer med större minnen, nya 
operativsystemet Windows7 och Office 2010 på 
alla datorer. Det är ett digert arbete, som de lägger 
ner. Dessutom har föreningen investerat i några nya 
datorer och skärmar.

Biblioteket i Eskilstuna håller på och bygger om. 

Ordförandespalten
När ombyggnaden är klar blir det ett nytt större 
rum för släktforskning och med forskarplatser en 
½-trappa ner. Där nuvarande Sörmlandsrummet är 
blir det en liten reception och den vill ABM att vi 
från släktforskarföreningen bemannar några timmar 
en viss dag i veckan. Jag har gjort en förfrågan bland 
medlemmarna inom Eskilstuna och fått ett mycket 
positivt gehör. För alla, som anmält sitt intresse att 
vara släkt-forskarvärd, kommer det att bli en träff på 
Biblioteket med information och guidning i de nya 
lokalerna så småningom. Invigningen är beräknad till 
25-26 mars. Jag återkommer när allt är mera klart.

Vi har ändrat lite på våra öppettider i Eskilstuna och 
det gäller framförallt torsdagar och lördagar. De nya 
tiderna finns angivna i en annons i tidningen.

Slutligen påminner jag om Årsmötet den 5 mars på 
Seniorcentrum, Eskilstuna. Observera att det är ett 
nytt datum. Det är många viktiga beslut och val, som 
skall göras, så slut upp mangrant. Kallelse och Dag-
ordning finns på annan plats i Anbudet.
Vi ses då om inte förr!

Richard Attered



4

Anbudet nr 1 - 2011

Snopptorpsbadet

Foto: Tunafors sportklubb

Så här minns Göran Olofsson Snopptorpsbadet 
eller som det sedermera kallades Tunaforsbadet. 
Som barn var det vattendrag som bara låg ca 400 m 
från vår bostad en väl utnyttjad lekplats. Vi badade, 
fiskade och åkte skridskor på ån. Vi skidade över isen 
för att komma till Vilstas skidbackar. Eskilstunaån 
var den mest använda men också den mest farofyllda 
lekplatsen för oss som bodde i ”Lilla Fröslunda”. 
”Lilla Fröslunda” kallade vi den delen som ligger ös-
ter om Skogstorpsvägen och som bebyggdes i slutet 
av fyrtiotalet. Men ån var inte bara en lekplats för oss 
barn utan det var också en lokal för fest.

Namnet Snopptorpsbadet var okänt för mig ända 
tills för några år sedan. Vi kallade badet för Tunafors-
badet. Badet började byggas i liten skala redan 1923 
och var helt konstruerat i trä. Badet revs 1956. 

Huvudorsaken var att det var fallfärdigt och att 
byggnadsmaterialet hade förlorat sin styrka. Ett 

annat skäl var möjligen det dåliga vattnet. Avlopps-
vattnet från Fröslunda strömmade utan rening direkt 
ut i ån mitt emot badet. Träck och annat frånstötande 
avfall syntes gång på gång i ån. Av det skälet badade 
vi aldrig vid Tunaforsbadet utan vi valde Skjulsta där 
vattnet var betydligt bättre.  Det nya badet, Vils-
tabadet, anlades några hundra meter uppströms och 
ovanför utloppet. 

Tunaforsbadet låg vid norra delen av befintlig ban-
golfbana vid Vilsta camping. Några få spår finns allt-
jämt kvar i form av pålar i vassen. Här arrangerades 
simtävlingar, vattenpolo och det tävlades med motor-
båt och med kanot. Man kunde hyra roddbåtar vid 
badet. Det var träbåtar i minst två storlekar. En stor 
och svårrodd båt som vi undvek att hyra. Den mindre 
var mer lättrodd för oss barn. Jag tror att den lilla 
båten kostade 25 öre att hyra för en halv timme. Jag 
kommer ihåg att vi var några kamrater som samtidigt 
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hyrde de små båtarna för att ha roddtävlingar och att 
leva ”bus” med. Emellanåt hyrde vi dessa båtar för att 
fiska uti ån. 

På vänstra sidan syns en bild på Snopptorpsbadet 
från slutet av 1930. Namnet Tunaforsbadet fick det 
senare efter Tunafors idrottsförening (sedermera 
Tunafors sportklubb) och inte efter stadsdelen Tuna-
fors. På den nedre delen av bilden syns en träram 
med botten. Den var avsedd för de mindre barnen 
och den var höj och sänkbar efter storleken på barnen 
som skulle nyttja ”sumpen” som den kallades i folk-
mun. Själv har jag inget minne av denna anordning.

Den stora höjdpunkten för oss vid ån var när det 
ordnades en s.k. eldfest. Den arrangerades årligen av 
Tunafors sportklubb i slutet av badsäsongen. 

Första eldfesten bevittnade jag år 1953. Vi satt då 
några barn högt uppe i en al som stod intill ån på 
”Fröslundasidan”. Platsen var inte perfekt men vi 
kunde ändå ta del av den roliga föreställningen i form 
av kuddkrig på bom, skämthopp och tävlingar av 
olika slag. Vi väntade givetvis på dödshoppet från 16 
m eller som arrangörerna kallade det ”den brinnande 
facklan”.  

Det gick till så att hopparen tog på sig kläder över 
hela kroppen och huvudet var täckt med någon form 
av huvudbonad. Därefter hällde man ut bensin på 
vattnet ca 16 m under hopparen och tände på så att 
lågorna stod flera meter över vattnet. Sedan dränkte 
assisterande mansperson in hopparens kläder med 
bensin. Han ledsagades sedan några steg fram mot 
kanten på hopptornet och den blivande brinnande 
facklan antändes. I några sekunder stod hopparen 
still för att sedan dyka, med brinnande facklor i 
händerna ned i eldhavet. Hopparen stannade under 
vattenytan så länge han kunde av förståeliga skäl. När 
han sedan kom upp ur vattnet följde ”eldsläckning” 
som han gjorde genom att stänka vatten över elden 
med händerna. Jag har undrat under många år hur 
han klarade sig från att bränna sig. 

En av de kända hopparna hette Sven Bohm. Jag kun-
de inte låta bli att ta kontakt med Sven och få reda 
på hur han utförde och upplevde ”dödshoppet”. Sven 
som är 81 år var gladlynt och tillmötesgående svarade 
gärna på mina frågor och berättade om tiden från 
eldfesten. Sven gjorde många hopp både i Tunafors-
badet och i Vilstabadet men han kommer inte ihåg 
exakt hur många. Sven berättade att han tog en våt 
overall under sin skrud som vanligen bestod av någon 
slags kostym eller utklädsel. Fötterna var täckta med 
strumpor och huvudet med en stickad mössa. Jag 
frågade om han gjorde hål för ögon så att han kunde 
se när han skulle utföra hoppet. Svaret blev nej med 
motiveringen att han såg elden genom den stickade 
mössa. En av de tidigare ”dödshopparna” gav honom 
råd om hur hoppet skulle utföras och var honom 
behjälplig innan det var dags att dyka ner i eldhavet. 
Hans namn var Gerard Sundholm. 

Gerard var också den som hällde bensin över Sven 
och tände på kläderna. Ordförande i föreningen var 
den som tände på bensinen i vattnet. När Sven dykt 
genom eldhavet ner i vattnet uppstod ett tomrum i 
eldhavet och då var det bara för honom att försöka 
hitta tillbaka till det mörka hålet. Sven antydde att 
det var den svåraste delen av hoppet eftersom det var 
ont om syre i den öppning som bildats i eldhavet. 
Sven berättade att han nästan aldrig brände sig och 
ville göra gällande att det inte var svårt att genomföra 
hoppet. För mig som barn var detta hopp något spe-
ciellt som jag aldrig glömmer. Eldfesten avslutades 
med ett stort och av oss barn uppskattat fyrverkeri. 
För att realisera ett arrangemang som eldfesten fod-
rades självklart många frivilliga som ställde upp för 
att delta i föreställningen eller för att vara behjälpliga 
på många andra sätt under eldfestens genomförande. 

Här fanns många duktiga idrottare och förebilder 
förutom Sven som Hans Andersson, Runar Svens-
son, “Pålen” Sjögren och många, många fler som jag 
tyvärr glömt namnet på. Några år senare blev jag 
medlem i Tunafors sportklubbs skid- och orienter-
ingssektion där det också fanns många underbara 
ledare. 
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Eldfesterna var inte riskfria och det hände alltid 
något och det som jag nu skall berätta hände den 27 
augusti 1954 då badet drabbades av en otäck olycka. 

En olycka som jag väl kommer ihåg. Vi var några 
ynglingar som tagit sig till Tunaforsbadet via en dryg 
halvtimmes promenad över Stålforsbron. Jag hade 
ännu inte fyllt nio år.

Jag minns att vi kom till badet alldeles innan det 
skulle börja och det var fullproppat med människor 
varför vi inte såg så mycket av själva badet. Vi stod 
en stund och väntade på att få platser. Efter ett tag 
kom en man och tog emot oss och sa att vi skulle gå 
upp på taket till ombyteshytterna. Det var en gammal 
träbyggnad. Vi fick hjälp att komma upp på taket. 

En enkel stege var redskapet för någon riktig up-
pgång fanns inte i närheten. Golvet var förstärkt med 
plank och provisoriska räcken hade satts upp. När vi 
kom upp på taket var det så fullpackat av folk att det 
nästan var omöjligt att se något av föreställningen. 

Just den här föreställningen kommer jag inte ihåg 
så mycket av men jag kommer ihåg att stämningen 
var hög. Helt plötsligt brakade det till och jag hörde 
folk skrika högljutt men jag förstod först inte vad 
som hänt. Efter en stund uppfattade jag situationen 
och jag såg hur folk låg huller om buller nere i hyt-
terna och skrek. Jag stod några meter från den kant 
som utgjorde hålet i taket efter att delar av taket rasat 
ner. Jag hade ändå svårt att förstå och inse omfatt-
ningen av olyckan men glädjen och skratten hade 
förbytts mot nedstämdhet och panik hos åskådarna. 

Efter en stund fick vi höra sirenerna från ambu-
lanser och brandbilar. Även mina kamrater klarade 
sig från att följa med i raset. Efter en stund fick vi 
hjälp av en polis att komma ner. Han lyfte ner barnen 
med ett barn i varje arm som en ”väderkvarn”. 

Långt efteråt fick jag höra av en bekant och polis 
Bengt Klarin, numera tyvärr bortgången, som berät-
tade att det var den berömda brottaren Karl-Johan 
Wong som hjälpte oss ner. Karl-Johan Wong var en 
av de brottare som bidrog till att EGAK (Eskilstuna 
Gymnastik- och Atletklubb) vann fyrstadsbrott-
ningen elva gånger i rad. När man tagit hand om 

nedfallande personer och när arrangörerna hade kon-
staterat, att inga allvarligare skador inträffat fortsatte 
eldfesten. 

Vi grabbar hade dock fått nog varför vi fann det 
bäst att traska hem.

Jag antog att det skulle finnas något skrivit i Eskil-
stuna Kuriren om olyckan. För att få tag i eventuell 
artikel begav jag mig till biblioteket. Jag förväntade 
mig att jag skulle hitta stora rubriker och en stor 
artikel. I biblioteket fann jag gamla mikrofilmer som 
nästan var oläsbara efter mycket användande. En 
mindre notis om olyckan fanns på första sidan. Med 
hjälp av flera kopior och lite pyssel lyckades jag tyda 
artikeln. Något original eller kopia finns inte förvarat 
och det kanske är något att tänka på för oss släktfors-
kare. Se text och bilder nedan. 

Bilden ger en liten uppfattning om hur badhyttstaket 
”vek” sig – det är bara märkligt att alla de, som föll ner i 
hytterna, inte gjorde sig värre illa mot de avbrutna och 
utstående bjälkarna och bräderna.
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Text från Eskilstuna Kuriren lördagen den 28/8 1954.

Panikunge på eldfesten 
  50 rasade ner från tak

I samband med eldfesten i Tunaforsbadet i Eskil-
stuna på fredagskvällen inträffade en olycka som först 
såg mycket hotande ut och utlöste något av en panik-
unge, men dessbättre inte medförde några allvarliga 
skador. Åskådarna hade packat ihop sig på taket till 
den gamla badhyttslängan och plötsligt gav detta vika 
och ett 50-tal personer föll ned i hyttlängan.
Det hördes ett väldigt brak och hysteriska skrik, när 
olyckan skedde, men det visade sig snart nog att 
endast ett par stycken av dem, som följt med takraset, 
ådragit sig några skador, och lugnet blev därigenom 
snabbt återställt, varpå festen kunde fortsätta.

Massor av folk trängdes uppe på badhyttslängan, och 
när man började stampa och hoppa i takt med musi-
ken blev det för mycket för det gamla taket, som fest-
arrangörerna just med tanke på Eldfesten förstärkt 
med två och en halv tums plank. Taket liksom vek sig 
på en sträcka av omkring 15 meter och folk rutschade 
ner – det var i det närmaste 2,5 meter högt – huller 
om buller i den trånga hyttlängan. Skriken och dånet 
gjorde att programmet avbröts men konferenciären, 
Lasse Spång, lyckades genast lugna ner publiken, och 
när man på en kort stund lyckats få upp de många 
som drogs med i raset och hunnit konstatera, att inga 
allvarligare skada inträffat, fick publiken meddelande 
härom och festen kunde fortsätta.

En 53-årig fru, som klagade över smärtor i ena benet, 
samt 17-åriga fröken Margit Hellberg, som i fal-
let fick ett hårt slag i magen fördes i ambulans till 
lasarettet som den äldre damen efter vård fick lämna, 
medan däremot fröken Hellberg fick ligga kvar för 
observation. Självfallet var det också några som ådrog 
sig obetydliga skrapsår och fick kläder sönderrivna 
vid raset.

För den som kom till platsen omedelbart efter olyck-
an föreföll det märkligt att inga allvarligare skador 

inträffat genom de avbrutna bjälkar och sparrar som 
spretade ut från det raserade taket. Hela Snopptorps 
område greps av panik när olyckan inträffat och am-
bulanser och brandbilar med tjutande sirener vräkte 
iväg mot badet, där man visste att eldfesten pågick. 
Folk rusade ut och undrade vad som hänt, och bilar, 
motorcyklar och cyklar i hundratal hängde som en 
oändlig svans efter brandbilarna på väg mot badet. 
Alla rusade iväg mot Tunaforsbadet, och genom att 
det dröjde en god stund innan man fick klarhet i vad 
som hänt blev panikstämningen faktiskt mera märk-
bar på gatorna i Snopptorp än nere vid själva badet.

 Programmet ovan är från eldfesten 1954.

Fakta fångat från Tunafors sportklubb och Eskilstuna 
Kuriren. 

Nedtecknat av 
Göran Olofsson
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Ja, så skulle man kunna rubricera föredraget på Cont-
rast den 23 november då f d kriminal- kommissarien 
Börje Carlsson tog plats på scenen på Contrast för 
att berätta om Eskilstunapolisens historia och även ta 
upp några intressanta fall som har engagerat polisen 
i staden.

Inledningsvis började han med att berätta om hur 
det hela började. Ursprungligen inrättades en kår av 
s. k. ordningsmän, som tillika var brandvakter. 

De patrullerade på stadens gator och tog hand om 
berusade som störde den allmänna ordningen. De var 
“beväpnade” med knölpåkar till självförsvar.
Senare delades denna kår upp i dels en ren polis- 
verksamhet och en speciell brandkår.

Med intressanta bilder illustrerade han hur 
poliserna var utrustade med uniformer vars utformn-
ing skiftade under åren. Ganska länge hade poliserna 
kask på huvudet och så småningom ingick sabel i 
utrustningen. Så det var ganska stor skillnad på hur 
den tidens poliser var klädda till dagens. För utryck-
ningsfall fanns det cyklar att tillgå och senare motor-
cykel och även bil som också blev försedd med radio. 

Det var alltså en betydande modernitet att ha till-
gång till “radiobil”.

Börje Carlsson fortsatte sitt föredrag med att berätta 
om en del fall som engagerat polisen. För att gå till-
baka i tiden kanske några har läst om överfallet och 
morden vid Navesta, då av misstag en diligens över-
fölls och kusken och passageraren sköts. Meningen 
var att råna post-diligensen som kom först senare och 
som skulle medföra pengar som skulle bli grundplåt 
för rånarnas Amerikaresa. Båda greps och avrät-
tades, den ene på Gotland och den andre i närheten 
av Navesta. Ett annat fall inträffade ute på Mälaren 
då en man hade planerat att mörda passagerare och 
besättning för att råna dem. Även hans planer miss- 
lyckades delvis och han greps av Eskilstunapoliser 
snart nog på Skogstorps järnvägsstation. 

Polisen på scenen
Ett fall som ligger närmare i tiden handlar om ett 
mord som inträffade i närheten av en gård ute vid 
området Skiren-Kvicken. En ung flicka hade svarat 
på en annons om feriearbete med gräsklippning, 
vattning och ogräsrensning. Hon besökte annonsören 
men efter besöket kom hon inte hem. Hon återfanns 
senare mördad. Spaningar efter förövaren inleddes 
och misstankarna riktades åt ett visst håll. För att se 
om dessa stämde lät polisen ett par flickor annonsera 
efter liknande feriearbete och fick svar. Vid besök 
visade det sig att den som svarat var ute i helt andra 
ärenden och fallet kunde redas ut.

Även om polisen lyckas mycket bra i sina utredningar 
och att kunna gripa förövarna finns dock en del fall 
som är ouppklarade.

Detta föredrag, som var höstsäsongens sista, var 
mycket intressant och Börje Carlsson avtackades med 
en applåd och hugade spekulanter kunde köpa något, 
eller alla tre exemplaren, av de böcker som Börje är 
författare till där han har samlat material från sin 
långa tjänst inom Eskilstuna-polisen.

Bertil Börstell
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Premiebok
Bådas Dotter Maja, född Stora Åby, 18/2 1804, An-
teckningar: Premiebok, läser a, a, a, a, 5 förhör
Källa:  SVAR, Östergötlands län, Stora Åby, Husför-
hör, (1814-1820) sid 218

Jag läste under särskilda anteckningar i en hus-
förhörsbok till en av mina anor, att hon fått en Pre-
miebok. Blev nyfiken och googlade fram detta.
Hur en premiebok blev infartsvägen till fängelset

Två unga arbetare i Njurunda i Medelpad blev 
tagna av polisen 1898. Dessa två, som var endast 17 
och 19 år gamla, hade ägnat sig åt falskmyntning. 
Uppslaget och kunskapen till själva falskmyntningen 
hade 19-åringen fått genom att läsa boken Den lille 

Anita Björnehaag
Öknavägen 13 
632 39 Eskilstuna

Gunilla Westin 
Björkvägen 20 B 
644 36 Torshälla

Bo Westin
Björkvägen 20 B 
644 36 Torshälla

Inger Åhlin 
Georg Nyströmsg. 27 I 
644 30 Torshälla

Berit Rydén 
Ripvägen 43 
633 69 Skogstorp

Solveig Pohjola 
Drejargatan 18 
644 32 Torshälla

Elsie-Marie Larsson 
Bergvägen 18 
645 34 Strängnäs

Annika Reimer 
Starrvägen 18 F 
645 44 Strängnäs

Robert Hållén 
Lindövägen 17 
633 47 Eskilstuna

Gunnel Pettersson 
Ringvägen 14 
640 40 Stora Sundby

Anita Palmgren 
Lövnäsvägen 8 
647 91 Mariefred

Margareta Lohff 
Tallbacksvägen 15 
645 91 Strängnäs

Marita Insulander 
Kungshustorget 1 
647 30 Mariefred

Inger Larsson
Oxhagsvägen 4 
645 51 Strängnäs

Nya medlemmar
Harriet Hamrin
Lärkträdsvägen 49 
645 40 Strängnäs

Maria Westin 
Heljestrandsgatan 3 C 
633 44 Eskilstuna

Hasse Nilsson 
Tranbärsstigen 20 A 
645 43 Strängnäs

Iris Nilsson 
Tranbärsstigen 20 A 
645 43 Strängnäs

Berit Lindgren
Nyponvägen 46 
647 30 Mariefred

Conny Bjursell 
Vasbergsgatan 9 
633 43 Eskilstuna

Hans Hansson 
Albanovägen 6 g 
632 39 Eskilstuna

Henry Aldrin 
Hedensbergsvägen 6 
640 43 Ärla

Tommy Klingstam 
Spadvägen 6 
633 69 Skogstorp

Raymond Hedman 
Sidövägen 3 D 
645 33 Strängnäs

Avlidna medlemmar 
(som kommit till styrelsens kännedom)

Per Noordh 
V Storgatan 5 
633 42 Eskilstuna

Olle Persson 
Fredmans Gränd 6 
644 30 Torshälla

handtverkaren. Boken hade han fått i premium vid 
sin avgång från folkskolan. I boken finns en de-
taljerad beskrivning på hur man förfar vid gjutandet 
av mynt och medaljer. Uppenbarligen fungerade 
beskrivningen, men ”den lille hantverkaren” hade nog 
behövt längre tid till förberedelser. Som det nu blev 
ledde försöket raka vägen in i fängelset. 

 
Ian Wiséhn
Svensk Numismatisk Tidskrift
Publiceras med tillstånd från  Svensk Numismatisk 
Förening

Göte Andersson
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Här följer fortsättning från Anbudet nr 4- 2010 
med avskrifter av anteckningar, brev och kort mellan 
mamma Anna Greta 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. 

Kära Mor och syskon!
Som en tjuvf om natten gjorde Axel i går kväll sen 
entré i min enkla bostad, men han var så rysligt 
välkommen och jag är så glad få ha honom litet hos 
mig. 

I morgon bär det af norrut ungefär till Nordpolen 
för att hämta vacker is till punschen.

Axel låtsades ha lite andtäppa när han kom, men 
det gick bort -- efter min ordination.

Nu går vi till tåget med detta bref. Kära hälsningar 
till Eder samt herrskapet Håhl från 

Eder John
 

Brevkort till Södergården, Ödeshög 11/7 -00.
Här skulle ni vara med. Klockan är 1 på natten. Vi 
åker nu förbi ett stort sågverk och tvärt igenom stora 
kolmilor der elden lyser. Här är fullkomligt dagsljus 
och vackert. Jag sitter i en rock och skrifver mot 
rutan. Inom 15 minuter äro vi i Östersund stad. En 
del av passagerarna sjunger, andra pratar högt och 
jag skrattar. John ligger på en hylla i taket och sofver. 
Nu lyser snön på fjelltopparna, Storsjön passeras. Det 
talas om Storsjö-odjuret. Axel

 
Brev från hemmet i Ödeshög d.12 juli 1900
Käraste bröder!

Hjertligt tack för bref och kort som kommit oss 
tillhanda! Wi ville blott med ett par rader underrätta 
Er om, att allt är godt och bra härhemma, alla både 
folk och kreatur äro krya, i dag har vi åter igen varmt 
och vackert väder så att de stäcker klöfver  idag. Inget 
i affärsväg har det varit frågan om.

Beda Löf är död, hon dog i måndags och skall 
begrafvas om Lördag. --

Maria Håhl är på Turisthotellet nu, hon ringde 

De resande bröderna i Storlien
på i dag och sade hon då att hon fått kort ifrån de 
”resande bröderna”. --

Och så utmärkt bra porträttet var, det var roligt 
att få. Här är tyst och stilla, Länsman tittar in till 
oss ibland, han fick läsa ditt resebref Axel och tyckte 
det var så trefligt, så att han bad få läsa nästa också, 
hoppas Ni skrifver ett långt bref nu då Ni slår Er i ro 
i Storlien.

Det var ingen här i tisdags som frågade efter dig 
Axel. Nej nu hinner jag ej mera ty posten går snart, 
många kära helsningar ifrån oss alla genom syster 
Anna.

 
Brev från Storlien 12/7 00. Resebrev Nr. 2
Kära mamma och systrar.

Jag har ej hunnit skrifva något ordentligt bref 
sedan mitt första jag avsände från Upsala. Men 
brefkort har jag kostat på ibland och jag hoppas de 
framkommit. I Tisdags middag reste vi från Up-
sala till Gefle, der vi stannade hela onsdagen då vi 
gjorde utflygter på sjön till Bomhus stora Ångsåg, 
den största i verlden samt på jernväg till Sandvikens 
betydliga jernverk. Staden besågs också och hvarenda 
kroglokal besöktes. Det är en vacker stad. 

I går morse kl 9 reste vi ifrån Gefle till Ockelbo, 
der vi stannade 4 timmar och besågo Wij jernbruk. 
Så embarkerade vi kl 4.24 i går afton i kontinen-
taltåget som i ilande fart förde oss mot norr. Vid 
Ånge station drucko vi te och kaffe kl 10.30 i går 
afton.

Till ressällskap från Bollnäs fingo vi en lokomo-
tivförare och dennes fru. Gubben var något lifvad och 
slog sig i samtal med oss. Det var hyggliga mennis-
kor och vi hade nöje af honom ty han hade fört tåg 
emellan Bollnäs och Ånge 20 år och visste hvad hvar 
enda by hette under resan och glömde ej att visa oss 
allt sevärt och talade om hvad det var. Vi slogo upp 
våra matsäckar (vi hade köpt smör-gåsar och 1 liter 
brännvin i Gefle och de hade mycken mat) och åto, 
snapsade och drucko öl hela den ljusa vackra varma 
sommarnatten. Stämningen var allmänt hög, många 
passag-erare sjungo. Vid Östersund kastade jag på 
ett brefkort. Der skemtade vi också med god-modiga 
jemtar om storsjö-odjuret, och så rullade vi kl 7.30 in 
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idag på stationen här i Storlien. Jag har sofvit ett par 
timmar, så gick jag ut och spetade i buskarna här ett 
slag och var jag gick mötte jag 2 o 3 o 5 o 8 st half-
gamla damer som gingo i snön eller sutto på bänkar, 
beväpnade med långa käppar och försökte vara glada, 
men jag beklagade dom innerligt att de behöfva fara 
som fredlösa får. Nu fick jag bror John vaken och han 
bryter sig med kraft ur sängen. Klockan är 1.30 e.m. 
Vi bo på Jernvägshotellet och från mitt öppna fönster 
ser jag de snötäckta fjelltopparna, men här nere är 
grönt och varmt. Jag ser luft-gästerna komma sprin-
gande på gångstigarna som leda ner från fjellen. Hela 
förmiddagen har jag hört göken gala och nu strömma 
ett positivs väl-kända toner in i rummet. Här är vår. 
Rönnen blommar och våra tidigaste ängs-blommor 
blomma nu som bäst. Gud bevara oss väl hvad vi äro 
långt bort från Ödeshög. Vi stanna väl här en vecka 
efter som vi kommit så långt. I morgon resa vi nog 
till Norge. Det är öfver 100 mil hem. Till Norska 
gränsen är blott ¼ mil, men till Trondhjem, som 
vi resa, är 10 ½ mil. Här är ej fullt klart, utan hvita 
moln der och hvar. -- Nu hafva vi varit på en prom-
enad till ”brudslöjan” i sällskap med tre studenter, o 
nu börjar punschen. Vi äro krya. Jag hoppas mamma 
och alla äro krya och att allt går bra hemma samt att 
kreaturen trifvas. Skrif per omgående om allting un-
der adr. Storlien poste restante. Varen mycket helsad 
ifrån oss genom Axel

Brevkort till Södergården Ödeshög
Trondhjem den 13 juli 1900

Nu äro vi i Norge! Staden är stor men mycket ful. 
Vi har just nu beset domkyrkan, som är det mest 
sevärda här. Vi må godt! I morgon resa vi tillbaka till 
Storlien, där vi stanna litet.

Kära hälsningar Axel o John 

Brevkort från Trondhjem 14.7.00  
Här är rysligt varmt. Tyske kejsarn kom just nu, mot-
tagen med salut. A.T.

Brev från Storlien 14/7 00. Resebrev No 3
Till min kära mamma och systrar.

Tack, tusen tack! För angenäma den 12, till de 
”resande bröderna”, hvilket jag listade mig till nu på 
postkontoret. Vi äro ej ledsna förut och jag blef ännu 
gladare nu, då jag får höra att Mamma och ni alla 
äro krya och att allt står väl till hemma. Kan helsa 
från Norge. Bror John och jag reste dit i går morse. 
Det lyckades honom verkligen då att stiga upp midt i 
natten. Ni må veta tåget går tidigt härifrån, redan kl. 
7.20 och han lade sig ej förr än kl 1 på qvällen förut, 
då ett par studenter och han utrotat några flaskor 
puback och haft sångförening i fjellen.

Emellertid reste vi till Trondhjem, besågo så myck-
et af Domkyrkan, som de kring-svärmande, påträn-
gande, nyfikna, pencine- och  stafbeväpnade feminin 
älskliga turisterna behagde tillåta. Vi hörde t.o.m. ett 
och annat förklarande ord af vaktmästaren. Så reste 
vi på jernväg en bit och beundrade Lerforsens vat-
tenfall och så reste vi tillbaka igen och kommo lagom 
hem till varietéen började, hvilket nöje vi ej fingo 
försumma eftersom sådant numera ej får förekomma 
i vårt eget hyggliga fädernesland. Sedan emellertid 
allt var slut t.o.m. det stilla slagsmål som etablerades 
af ett par dylika, lade vi oss i en droska och läto köra 
oss hem. Jag steg upp som vanligt kl 6 idag, fick fru-
kost af den ”lilla pene pien” och några smörgåsar till 
matsäck, gick på tåget och reste hit.

Bror John var nog vaken en gång och skulle 
naturligtvis följa med, för hvilken orsak han gjorde 
förtviflade ansträngningar, men det förblef honom 
omöjligt bryta sig lös ur den kära bädden, oaktadt 
han använde hela kraften af sina rätt muskulösa häf-
stänger. Han vände sig då i sängen, mullrade några 
oartiga fraser om jernvägsstyrelsen, som skicka ut 
tågen midt i natten, befalde ”pien” väcka sig kl 1 idag 
och så hördes dragningen af långa timmerstockar, 
när jag var långt nere i trappan. Klockan var då 7.30 
på natten. Skulle det nu emellertid lyckas den snälla 
”pien” få bror i ordning till kl 5 idag så är han här kl 
10 i afton, således lagom till middagen.

I staden Trondhjem va inget mera att se än Dom-
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kyrkan. De gamla träkåkarna äro målade med en 
slags gul färg, som likna någonting. Jag kan inte säga 
hvad. I arkitektoriskt hänseende äro de sig hvarandra 
så lika som bär och så luktar der så illa, som f-n. Det 
är visst rutten sill. Jag kunde ej vara der mera än en 
dag af fruktan för lunginflammation i magen. Men 
folket voro ytterst hyggliga, hvar vi voro inne, både 
baggarna och lammen. De hade god aktning för 
Svenska studentmössan. Vägen mellan Trondhjem 
– Storlien är hemskt vacker. I kupén der jag reste 
funnos endast 2 feminina turister och ingen mera. De 
ansåg jag vara resvana, och då man för att från tåget 
kunna beskåda naturen, måste vara praktisk, lade jag 
mig på rygg på bänken och tittade ut genom rutan 
hvarigenom jag lyckades se de snöklädda fjelltop-
parna, som på ena sidan resa sig högt i sky. På andra 
sidan ligger den s. k. Merakersdalen vådligt djupt, 
och man ser flera kyrkor och norska byar emellan 
hvilka brusande elfvar slingra sig som sifverband. 
Det är sanning, då jag säger, att en snäll gosse från 
slättlandet som undertecknad, kan bli lifskrämd 
”bitavis”, då man reser den vägen. Solen verkar på 
snödrifvorna der uppe och ur deras famn framspringa 
större eller mindre bäckar som hvitskummande och 
brusande kasta sig ner för branterna der och hvar, 
hotande att svalka tåget med sin dusch, men följa 
lyckligtvis backen efter och fortsätta sitt vilda lopp 
under broarna, som tåget går öfver, ner i dalarna, der 
de samlas till större elfvar och lugna sina upprörda 
känslor genom att flyta något skap-ligare fram över 
sina bäddar. Banan går också en lång sträcka, dermed 
menas här några mil, utmed stranden af den breda 
Trondhjems-fjorden. 

Jag har spetat upp på en s.k. fjellväg och ligger i en 
snödrifva och skrifver detta bref, så att det är orsaken 
hvarför det kännes kallt ute. Solen steker ofvan ifrån, 
hon är nemligen ändå något högre upp, och göken 
gal längre ner i någon buske. Jag är så högt att all 
växtlighet upphör här. Björken och tallen växa ett 
stycke nedanför som små gamla, knotiga buskar. Det 
blir aldrig träd af dem. Der jag är finnes endast lite 
gräs och mossa, s.k. renlafvar. Hvarthän jag vänder 
ögonen finnes endast öde fjällen. Utsigten är enfor-
mig och storartad. Rundt omkring, 30, 40, 50 mil 
och kanske längre bort, glänsa snöklädda fjell i solen. 
Her bor ingen menniska på många mils omkrets. Ett 
lappläger lärer finnas några mil härifrån, men kan 

endast besökas på vintern på skidor. Det är endast 
stations-samhället eller stationens betjäning som bor 
här på vintern. Här är ljust endast ett par timmar på 
dagen då och nu är här ljust natt och dag.

Doctor Westerlund har varit här men reste häri-
från dagen innan vi kommo hit. Han reste till Rys-
sland för att, som det uppgifves, ”lägga sin dotter i 
barnsäng”. Bland östgötar finnes här Kabinettskam-
marherre Lagerfelt med dotter och direktör Insu-
lander, Bjerka Säby, en äldre herre från Linköping 
med en son, som är student och kanske flera.

Hulda talade inte om, hur det gick med ansökan 
för Carl Jonsson på Klubben. Nekade Svensson i 
Skatteg. att taga upp saken, skall närlagde formulär 
afskrifvas och användas. Bäst voro, om ni vågade 
tala med Kommissarien om det och helsa från mig, 
att han styr med det, ty det är brådtom, om det skall 
blifva något av, sade de i Linköping.

Har murarn gjort ifrån sig? Äro snickerierna fär-
diga? Hässjar Andersson klöfvern?

Skrif till oss snarast, då vi också vilja se mammas 
stil.

Wi stanna väl möjligen nästa vecka också här 
kanske, om jag ej får bref, att jag måste resa hem förr. 
Hemresan tar minst en vecka, så som den är utstäld.

Nu har jag skrifvit ett långt fruntimmersbref och 
avslutar med helsningar från oss, genom Axel. 

Helsa Kommissarien, att han borde varit med. 

Brev till Bröderna i Storlien
Ödeshög den 16 juli 1900 Kära Bröder!

Hjärtligt tack kära Ni för alla bref och brefkort 
som vi fått hvarje dag. Roligt höra att Ni äro krya 
o roar Er. Jag endast önskar att jag skulle varit med 
och fått njuta af allt vackert däruppe. Vi äro krya här 
hemma o allt går sin jemna gång. Axel skrifver om 
Carl Jonsson på Klubben ansökan, men han sade att 
han skall sluta upp med maltdryckes-försäljningen, 
när Maria flyttar från dem i höst, men skulle han 
möjligen tänka på det skulle han komma o tala om 
för mig hvad Svenssons svarade, men han har som 
sagt ej kommit, så han tänker väl ej vidare på det. 
Några andra affärer har jag ej hört talas om. Här har 
ej varit någon o sökt Dig. Så du kan lugnt stanna där 
uppe längre om Du vill. I morgon Tisdag skall jag 
gå till Banken med Axel Nilssons inteckning. I går 
voro Doktor Håhls här. Maria mår godt men trifs ej 
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på Turisthotellet, utan har bedt att få komma tillbaka 
hit igen, hvilket Mamma har lofvat henne.

Kommissarien mår ganska bra, endast litet kramp 
i ett ben ibland säger han. Wi fingo i går se brefkort 
som han hade fått från Er.

I lördags voro Anna o jag på begrafning hos Löfs. 
Från Bror Carl ha vi ej hört något, men vi skrifver 

till honom i dag. Ni fick väl vårt brefkort från Turis-
thotellet?

John Fredrik gratuleras så hjärtligt, hoppas att Ni 
ej har druckit ur all punschen utan får fira Fredrik 
riktigt. Jag har ej mera att skrifva om, allt står väl till 
här hemma. Anna o jag voro med uppe i skogen i 
Torsdags o kreaturen äro krya. Doktor Håhls beder 
om sin hjärtliga hälsning.

Hjärtliga hälsningar från oss alla genom Syster 
Hulda

Muraren har slutat nu, men snickarne äro kvar 
ännu och snickrar i stallet nu. ”Fredrik” gratuleras 
mycket af syster Anna. Många kära helsningar till 
Eder från syster Anna

nu är detta mamma
jaha min cjära lilla axel samt john o vad i är långt frå 
oss nu gud bevara eder från alla faror som kan möta i 
verden och att i kommen vel hem igen till os ja tock 
ska i ha för alla bref samt kort som vi får från eder 
vari vi se att i har hälsan och mår bra vilket vi och får 
tocka gud för till denna stund och alt står vel till här 
hemma nu slår de som best i grafängen det är mycket 
gräs i år klöfver står i stackar har stått snart åtta dar 
så han mår bra var mycket torr och bra krettera är 
krya alt är godt hemma om du nu för din hälsas skull 
tycker att du vill vara lengre så var ner du har rest så 
långt var ej orolig för hemma det går nog bra det är ej 
många som frågar efter några afärer tycker jag

nu slutar jag mitt slarv för denna gån med tusen 
cjära hälsningar till eder från mig eder mamma anna 
jonsson
fredrik gratuleras af mamma
må godt cjäre barn o velkomna hemm
brän upp detta axel

Brev till De resande Bröderna i Storlien
Södergården den 17/7. 00.
Kära Axel! Återigen kommer jag med några rader. 
Jag träffade idag på torget Gustaf Isaksson i 

Wissjö o han bad att hans auktion på gården skulle 
annonseras i tidningen nu snarast. Du kanske kan 
skrifva den o skicka tidningsredaktionen.

Tack för brefkortet idag. Wi må godt o allt står väl 
till här hemma. Hjärtliga hälsningar till Eder från 
syster Hulda.

Kära bröder!
Som Hulda ändå skrifvit om affärer, ville jag 

endast medsända en helsning. Wi må alla godt, både 
folk och kreatur och allt går sin gilla ordentliga gång. 

Tack för bref och kort, som vi få hvarje dag. I 
Lördags var badhuset öppet och det var 8 st. som ba-
dade. I dag är det tisdag, men här har endast varit en 
gubbe, som ville betala auktionspengar, men vi bad 
honom komma åter om 14 dagar, jag kände honom 
ej. Inget vidare idag. 

Många kära helsningar till ”de resande bröderna” 
ifrån syster Anna.

Ja nu är det lilla mamma som skulle måla upp några 
rader

Vi har hälsan och mår bra alla här hemma vilket 
vi se att i ock gör vi har fått kort idag vi skif igår till 
eder men hulda skule skrifva till dig i dag var för vi 
forsätter några rader det är tisdag idag och här är tyst 
för folk mycket litet på torjet de har brått vi slår i 
grasängen i dag och i går har stäckat här framme ej i 
åryd än yngnöta är flyttade och de är krya alla kretter 
är krya och alt är vel snickara har gjort qvist och stall 
i orning ej torp Nu slutar jag mitt slarv med många 
cjära hälsningar till eder från mig eder mamma Anna 
jonsson tock för alla edra kort

 Göte Andersson
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Härmed kallas föreningens alla medlemmar till 

 ÅRSMÖTE

Lördagen den 5 Mars 2011 kl. 13.00
Plats: Seniorcentrum Eskilstuna 

(ingång från Gymnastikgatan)

Mötet börjar med att

Eva Emanuelsson och Göran Källgården från Enecopia släktforskarförening, 
Enköping berättar om hur släktforskning, allmän historieforskning och 

skrivarbete sammanställts till 1800-talsromanen ”Gustaf ”
 

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

Förhandsanmälan behövs ej, men kom i god  tid.

Hjärtligt välkommen önskar
styrelsen för

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening
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Dagordning för årsmötet 2011-03-19
1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två justerare – tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 
5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om 
 styrelsens val av sekreterare

6. Fastställande av dagordningen

7. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret

8. Genomgång av resultat- och balansräkning

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat och balansräkning ( i detta beslut får ej styrelsen deltaga )

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter ( i detta beslut får ej styrelsen deltaga )

12. Genomgång av/beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

13. Val av

  a/ Ordförande på 1 år

  b/ Kassör på 2 år

  c/ Styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval)

  d/ Styrelseledamöter 3 st. på 2 år

  e/ Valberedning 2 st. och 1 suppleant på 1 år

  f/ Revisorer 2 st. och 1 suppleant på 1 år

14. Fråga om omedelbar justering av  punkt 12 och 13

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande
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Kalendarium
Dag Klockan Aktivitet Plats
Tisdag
22 feb

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

Contrast
Eskilstuna

Lördag
5 mars

13.00 Årsmöte Seniorcentrum
Eskilstuna

Lördag
19 mars

10.00 - 
14.00

Släktforskningens dag. Lokalen öppen Eskilstuna

Fredag
25 mars

Invigning av Eskilskällan och nya släktforskarrummet Biblioteket
Eskilstuna

Lördag
26 mars

Öppet hus och släktforskardag Biblioteket
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

Lördag
7 maj

Sista öppendagen i lokalen, Eskilstuna

26-28 aug Släktforskardagarna i Norrköping

Öppettider lokalen Eskilstuna 
18/1 – 7/5 2011

Tisdagar 13:00 – 18:00
Torsdagar 20/1 – 17/2 13:00 – 20:00
Torsdagar 24/2 – 5/5 13:00 – 18:00
Lördagar 22/1 – 26/2 10:00 – 14:00

Därefter lördagar 
endast jämna veckor 10:00 – 14:00 
udda veckor stängt utom den 30/4. 

Ny lokal i Strängnäs
Från den 1 februari hyr vi en ny lokal i Strängnäs. Den är större än föregående och 

handikappvänlig. Adressen är: Trädgårdsgatan 23 in på gården (Vuxenskolan). 
Öppettiderna är desamma som tidigare onsdagar 18.00 – 21:00.


