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Parkeringsplats för bil

Ringklocka

Finns vid Sveaplans centrum och ibland
även på Dambergsgatan, kör lugnt,
detta är ett villaområde.

Knappen sitter till vänster om ytterdörren. När lokalen är öppen för
medlemsträff så skall du ringa på
klockan så kommer någon
och öppnar för dig. Adressen till lokalen är Dambergsgatan 1.

Busslinjer
Enligt uppgift så går följande bussar
via Kungsvägen: (Från Strängnäs nr
720),
Servicelinjen 111, 101, 122 och 127 i
Eskilstuna
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Här ligger lokalen

Anbudet
naturligtvis så var dom klara med första leveransen innan jag hade hunnit
tillbaka så mobiltelefonen ringde och
Ingvard frågade lätt fundersamt var jag
hade tagit vägen.
Som tur var så hade jag inte långt kvar
till lokalen (vi hade bara en nyckel just
då och den hade jag naturligtvis med
mig så dom kom inte in).

S

å var det då utflyttat från den
gamla och in i den nya! Ja du
förstår säkert att jag menar vår
föreningslokal. På torsdag kväll den 3/1
ringde Ingvard Hoffman till oss och sa:
Ska vi köra igång nu då med flytten?
Jag fixar släpvagn!

Där stod dom, med fullastad släpkärra
och packade bilar och bara väntade på
att få sätta igång att bära in. Och bar
det gjorde dom, jag hade vissa förhoppningar om att kunna vara med och
dirigera vart grejorna skulle ta vägen
nu när vi har fått så många rum att
ställa dem i, men inte hann jag med
det inte.

OK. På telefonen och trumma igång
lagom mycket folk med lagom kraftiga muskler. Det blev Karl-Inge Karlberg, Buddy Eriksson, Lars Rundin,
Sven Kjellberg och så naturligtvis
Ingvard Hoffman, Anita C och undertecknad som samlades vid 9-tiden vid
den gamla lokalen.

Det sa "Swisch" och så var det prylar
överallt och gubbarna borta.

Med oss hade vi tomkartonger, lådor,
filtar, verktygslåda etc. och ett fantastiskt intresse. För egen del så var det
väl inte så mycket det där med lagom
stora muskler som avgjorde, för med
ett ganska färskt ryggskott så blev det
inte så mycket bära för min del. Det
gjorde dock övriga "flyttgubbar och
-gumma". Hon skulle förresten dokumentera flytten och tog också ett antal
bilder.

Då resignerade jag och satte på fikat i
stället.

Tyvärr så kom hon på lite för sent att
man ska ta bort linsskyddet innan man
fotograferar för att få med något på
"filmen" (det är ju inte film i en digitalkamera utan ett litet minneskort).
Hon fick alltså med ett antal svarta
rutor först. Men sedan så gick det
bättre, det var bara det att gubbarna for
runt så fort att det mest blev en del diffusa figurer som kom med.
Undertecknad for iväg till den nya lokalen för att förbereda och för att se
till att det fanns fika etc till "flyttgubbarna". Naturligtvis hade jag glömt
en del grejor hemma som jag var
tvungen att åka hem och hämta och

Där sprang jag runt och försökte få
någon som helst överblick över det
hela och fick väl ett litet grepp, men
då kom Lasse med nästa lass som han
stuvat in i deras bil.

Det var en fantastisk känsla att kunna
sitta i köket och fika tillsammans med
det här gänget.
Vi kom ju under dagens lopp underfund med att det fanns vissa grejor som
måste åtgärdas innan lokalen blev helt
funktionsduglig så som vi ville ha den
.
Bland annat så var det en ganska otäck
"spygrön" färg i det som väl skulle
kunna bli "datarum".
Ja, men det ska väl inte vara så svårt
att ändra på tyckte Lasse, det är ju bara
att tvätta ner, maskera och rolla på lite
ny färg. -Ring om ni vill ha hjälp.
Det bestämdes direkt att Lasse blev bas
för måleriet och han och Karl-Inge
fixade sedan till både det rummet och
hallen under nästföljande vecka.
Efter hand så kom alla grejor ner. Bord
blev hopskruvade, stolar upptravade
etc.

Sedan en inköpsvända till Västerås och
IKEA för att skaffa hyllor och sedan
uppsättning.
Under tiden har också Anita Carlsson
(lokalvärden) tittat ner och tagit hand
om gardinerna som fick sig en tvättning och avkortning i förekommande
fall. Dessutom satte hon upp dem.
Eva Ivarsson kom också ner och tog
hand om köksskåpen etc. som fick sig
en ordentlig rengöring.
Nåväl, jag skulle kunna kunna berätta
hur länge som helst om vad som blev
gjort i vår nya föreningslokal, men det
gör jag inte här, det är bättre att du
kommer dit och tittar på hyr det ser ut
i "nuläget".
En föreningslokal, det är väl en lokal
som förenar, som förenar folk med
samma intressen. Här finns det nu gott
om plats och mycket fin utrustning.
Nya Mikrokortläsare
Och på tal om utrustning så vill jag
meddela att vi, tack vare att vi sökt och
också fått ett bidrag till vår verksamhet från Sparbanksstiftelsen Rekarne
har kunnat beställa fyra st. nya
mikrokortläsare till vår verksamhet.
Det blir samma typ av läsare som finns
i Arninge och uppe i Leksand.
Läsarna kommer att vara tillgängliga
både för kursverksamheten och för
våra medlemmar som vill hyra kort
från SVAR och komma ner till lokalen för att läsa dem i trevligt sällskap.
Tack vare att vi nu också har ett eget
rum för våra datorer och skrivare så
behöver vi inte klättra på ryggen på
varandra för att kunna "arbeta".
Kort sagt, ny lokal, en hel del nya
möbler, nya och gamla medlemmar
möttes den 19/1 när vi hade premiäröppet, det kom faktiskt över 50 besökare till lokalen för att se vad vi åstadkommit. Men som det sjöngs i ett TVprogram för några år sedan:
Det kommer mera............
Välkommen Du också hälsar

Arne C
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Vi vill gärna visa några av bilderna från flytten!

Gubbröra?

Det ser väl alla att det är Sven
Kjellberg som tar ner gardiner!

Hur har du tänkt dig det här då?
Jo vi skaffar hyllor från IKEA!

Måla ordentligt nu Karl-Inge!

Anita lokalvärd hänger upp gardiner som
är nytvättade, avkapade, strukna och luktar gott!

Ja, men Arne
kokade kaffe
ibland i alla fall!
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Kallelse till Årsmöte
lördagen den 16/3 kl 13.00
Härmed inbjuds föreningens alla medlemmar till
årsmöte
i "Gamla Teknis" Carelligatan 10 i Eskilstuna.
Efter årsmötet ett intressant föredrag av:
Maj-Britt Nergård
om
De okända Vallonerna

För att bereda alla plats både till årsmötet och vid fikaborden (föreningen bjuder på
fika), så vill vi ha din anmälan senast lördagen den 10/3 till föreningens sekreterare
Anita Carlsson.
På tfn/fax: 016 - 42 64 10
per brev:Anita Carlsson
Gillbergavägen 140
632 36 ESKILSTUNA
eller e-post anita@caritakonsult.se
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Dagordning för årsmötet
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
a) Ordförande för årsmötet.
b) Sekreterare för årsmötet.
c)
Ev. övriga funktionärer.
3. Val av 2 st. protokollsjusterare tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för år 2001.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2001.
8. Föredragning av revisionsberättelsen för år 2001.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2001.
10. Fastställande av budget, investeringar och handlingsprogram för år 2002.
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
12. Behandling av inlämnade motioner och förslag.
13. Val av funktionärer för kommande verksamhetsår.
a) Val av ordförande.
b) Val av fyra styrelseledamöter på två år (följande styrelsemedlemmars mandatperiod
utgår: Anita Carlsson, Karl-Inge Karlberg, Kjell Ivarsson och Sven Kullman).
c)
Val av två revisorer för 1 år (revisorer för år 2001 har varit Torsten Cederblad och Ulla
Rettler).
14. Val av kontaktperson avseende Eskilstuna Stadsbibliotek (under år 2001 har Margareta Arendt
varit vår kontakt med biblioteket).
15. Val av kontaktperson avseende Strängnäs Stadsbibliotek (under år 2001 har Margareta Bergqvist
varit vår kontakt med biblioteket).
16. Val av valberedning, två personer, varav en sammankallande (under 2001 har Lars Henning
och Siw Pettersén innehaft posterna med Lars Henning som sammankallande).
17. Rapport om pågående verksamheter.
18. Övriga frågor.
19. Årsmötet avslutas.
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The Big Bang (den
stora smällen)*
Denna stora händelse infann sig den
5/12 2001 när föreningen hade sin avslutning för sina nybörjarkurser i släktforskning.
Föreningen ordnade som vanligt en
resa till Riksarkivets filial, men var?
(Det var svart när vi kom fram och det
var svart när vi åkte).
Det var 9 timmar och 54 minuter kvar
till det stora tillfället när jag började
på jobbet den dagen.
Kl. 09.51 var det en stor händelse på
jobbet.
Det händer visserligen varje dag, men
jag rubricerar den som stor. Jag drack
för första gången denna dag alltså, "livets dryck" d.v.s en kopp kaffe.
Någonting som var bra var den att jag
fick min invanda och uppvärmda plats
i bussen.
Vi skulle åka kl. 13.00 men Arne som
körde kom ej iväg förrän 13.00.40.
Vi tog upp andra passagerare som
också skulle dit, det var vid planen
närmast vår nya loakal (Sveaplan)

(detta var skrivet med vanligt "brädgårdschiffer) och säger Ekängen, om
det nu var någon som inte kunde läsa
det direkt.
Till sist i Eskilstuna så stannade vi i
Tjula (gammelstavning på det samhället ca 18.00 talsskrivning. Vi hämtade
också några i Strängnäs.
Till slut var vi ca 48 st. med Arne och
Anita (sekreteraren) Det var som vanligt denna december en småregnig dag
när vi åkte vart?
Redan kl. 15.09 var vi sålunda vid
Riksarkivets filial. Då var det först
dags för en dryckespaus, för vi blev ej

insläppta förrän arkivet hade stängt.
Det gjorde de kl. 16.00 men det tog en
liten stund till innan vi fick komma in
för det var en radioinspelning som
ägde rum just den dag som vi var där.
The Big Bang (i detta sammanhang
= det stora tillfället) ägde rum kl.
17.54.
Den innebar att jag där kunde söka i
SCB-E 1930 - 1949 på mikrokort. För
mig var det jättestort eftersom man inte
kan få tag i dessa uppgifter någon annan stans, åtminstonde inte där jag har
varit!
Jag hörde en av kursledarna som var
med säga "att även om man kunde
klona sig så skulle man inte kunna
hinna med att hjälpa alla".
Det säger lite om den tid som vi hade
till vårt förfogande där uppe.
Jag vet inte om det är sant eller om jag
bara hört en fågel "viska" att vi ska ha
flera resor dit och det tycker jag i så
fall är bra.
Nåväl, efter 1 timme och 50 minuter
efter "The Big Bang" lämnade vi så
detta ställe. Även medlemmar som kan
mycket om någon sak fick ej så mycket
gjort.

Vår perfekta folkbokföring
Tidigare brukade prästerna i dödboken notera en persons livslängd i
antalet år, månader och dagar. När jag
för en tid sedan kontrollräknade en
prästs noteringar för en person, som
levde i förrförra seklet, fann jag, att noteringen inte stämde med födelsedag
och dödsdag, men väl med dopdag och
jordfästningsdag.
Men det var då det.
Döm om min förvåning när jag häromdagen jämförde en nu levande persons personnummer med uppgifterna
i födelse- och dopboken för ett större
barnbördshus och fann, att numret
stämde med dopdagen och inte med
den två dagar tidigare timade födelsedagen.
En förklaring till denna lapsus kan
vara, att vederbörande var fosterbarn i
en prästfamilj.
Må vederbörande, som nu är rätt
gammal, även under resten av sin levnad uppvaktas på sin dopdag.

Lars i Lycktan

Vi var så hemma i "utkanten på Eskilstuna kommun" (Eskilstuna) ca kl.
21.30 och jag fick skjuts in till Eskilstuna kommuns centralort (Torshälla).
Där var jag c:a 4 timmar efter "The Big
Bang".
*Detta ljud härrör sig från när man
öppnade denna låda som var gjord i
lättmetall.
(eller kanske när man stängde den!
redaktörens anmärkning).

Adde
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Bokrecension

D

en här rubriken tänker jag återkomma med i ganska regelbundna mönster i tidningen
Anbudet.
Det rör sig då om böcker som har
ett möjligt intresse för släktforskare.
De första böckerna jag tänker recensera är triologin "Eskilstuna historia.
Del 1. Handlar om Forntiden och
Medeltiden. Den utgavs 1999.
Del 2. Handlar om stad och landsbygd
från 1500-talet till 1830-talet. Den utgavs år 2000.
Del 3. Är om 18- och 1900 talet i och
omkring Eskilstuna. Den utgavs 2001.
Till att börja med skall jag säga en sak
som jag tycker är ganska dålig ifrån
förläggarsidan, det är den att man bör

TANKAR KRING EN
DÖDBOK.

V

id kontrolläsning mot avskrift
av dödboken för Eskilstuna tiden 15/10 1874  31/12 1877
blev jag påtagligt påmind om det som
varje släktforskare vet som kommit en
bit i sin forskning.
Nämligen att barnadödligheten var
skrämmande stor.
Av 785 personer som avlidit under den
tid som dödboken omfattar var 341 st
barn 5 år och yngre. Räknar man 10 år
och yngre var siffran 370 barn. Alltså
nästan varannan avliden var ett barn.
(Eskilstuna församling hade år 1875
7.143 invånare).
Dödsorsak var i de flesta fall olika
infektionssjukdomar: lunginflammation, mag- och tarmkatarr, hjärnhinneinflammation, lungsot. Andra var tvin

8

jade att utge den boken som handlade
om äldsta tidsperioden. Den blir mer
tungläst om man ej först börjar med
del 3 och sedan tar del 2 och till sist
läser del 1.
Den kan i uppläggningssyfte verka lite
ostrukturerad med inläggning om intressanta personer eller platser, som de
har gett en eller två A4 sidors utrymme.
Men redaktörerna har gjort detta på ett
finurligt sätt nämligen den att alla passusar är innefattade med olika färger
som avbryter stycket.

Men det finns vissa redaktörer som rör
sig för mycket med procenttal och diagram Det tycker jag inte rör släktforskare i allmänhet. Även levnadsförhållanden och kända personer rör denna
krönika som bl. a: Theofron Munktell
och Erik Zethelius. Torshälla delas in
i olika delar i de olika triologierna. Det
är ju rätt eftersom Torshälla fortfarande
är stad. ( Det är inte Eskilstuna). Den
mest intressanta del är del 3 följt av
2:an . Del 1 är mycket i "mörker" Därför vill jag ge:
Del 3
3+

Del 2
3-

Del 1
2

En annan sak som jag tycker är bra, är
den att man ibland tar in roliga teckningar gjorda av Maria Norrbin.
Jag tycker tvärs emot några andra recensenter att dessa teckningar är roliga.
De släktforskare som har något eller
några att göra med Eskilstuna och dess
närhet är detta en verklig guldgruva.

Adde

sot, konvulsioner och slag. Ett par fall
av smittkoppor finns noterade liksom
engelska sjukan. Några barn drunknade i Eskilstunaån och en 9-årig
pojke fick huvudet krossat i sliphuset.
Arbetade han månne i verkstaden hos
sin pappa slipmästaren?

Gården nr 300 förekommer ofta som
bostadsbeteckning i dödboken. På en
karta från 1876 kan man se att gården
var belägen invid ån vid Munktells
Mekaniska Verkstad. Troligen var det
flera hus med många boende. Scharlakansfeber släckte många liv på den
adressen men även äldre dog här.

Ett mindre antal dog i mässling men
flest offer skördade barnsjukdomen
scharlakansfeber. 1876 inträffade en
epidemi som från maj till oktober tog
72 (!) barns liv. Flera familjer förlorade två barn inom loppet av någon
vecka liksom en piga som miste sina
oäkta barn.
Någon uppgift om att barn dött på det
nya länslasarettet (nuv. Konstmuseet)
finns inte under tidsperioden. Var lazarettet inte till för barnen?
Smidesarbetare, arbetskarlar, smedsarbetare, gesäller, messingsarbetare,
stockmakare och några fabriksidkare
står som fäder till de avlidna barnen.

Idag tar vi för givet att våra barn
skall uppnå vuxen ålder.
Hur tänkte man för 125 år sedan? Var
barnen bara till låns? Och vad tänkte
läkaren som ständigt måste vara på
språng med sin doktorsväska. Kände
han vanmakt? Tyckte prästen som så
prydligt skrivit in namn på alla döda
unga församlingsbor i sin liggare att
barnadödligheten var ett Guds straff?

Birgit Lundberg

Anbudet

Mina Estlandssvenska
rötter del 3.

F

öre införandet av familjenamn
1838 hade inga svenskättlingar
familjenamn i Ormsös kyrkböcker, endast patronymikon och fram
till 1806 bara med bynamnet i bostadskolumnen.

Alltså går jag till biblioteket och lånar
lvar Wallenstens och Gunnar Brusewitz utmärkta bok "Våra namn" och
finner att det är apostlar och helgon
som är förebilder för namnskicket.

Troligare är att det fanns en tradition
med oskrivna men bestämda regler
som styrde namngivningen, kanske
med 4:de budet, någon Du skall hedra
Din fader och Din moder...." som
grund. Ormsöbarnen hade fram till
omkring 1830 fyra faddrar, två män
och två kvinnor, därefter tre faddrar,

I vigselboken infördes gårdsnamnet
först 1820 men fortfarande utan födelsedatum på de unga tu. Att spåra anfader före 1806 är därmed nästan utsiktslöst, som exempel kan nämnas att i
familjenamnsförteckningen från 1838
fanns det i byn Borrby fem familjefader med namnet Anders Hansson!

Dags att redovisa en tabbe, i förra artikeln hade jag försett en anfader med
en hustru Brita som i verkligheten var
hans dotter, prästens skrift hade sackat
på en rad. Anfadern var änkling.
Det Åländska spåret har kallnat något
eftersom namnet Appelblom fanns på
Åland innan det förekom på Ormsö.
Möjligen kan någon av de många unga
män från Ormsö som rymde till bl.a.
Åland - för att undkomma en flerårig
militärtjänst i Tsarens arme' - där ha
tagit sig namnet Appelblom och därmed påverkat valet av namn hos sina
Ormsösläktingar.
De fyra helt dominerande förnamnen
på mans- och kvinnosidan hos alla
innevånarna på Ormsö är ju en intressant fråga. Om de enbart vore grundade på svenska namntraditioner borde
det finnas någon Bengt, Olof, Erik eller Anna, Stina, Sofia, men icke! någon Någon Erik har dock funnits, en
gård i byn Hullo heter Erkas.)

Bruket att ge barnen sina egna eller fareller morföräldrars förnamn kallar
namnforskare för uppkallelse och det
ansågs bringa lycka till barnet.
Man kan då fråga sig varför min farfars farfars bror Lars Larsson Appelblom i Diby, Nybondas och hans hustru Maria Hansdotter 1823 lät döpa ett
av sina tretton barn till Agneta trots att
en tidigare dotter med samma namn
avlidit? (Även denna andra Agneta dog
före 2 års ålder.)

Det här året insåg tydligen prästen att
hans möjligheter att hålla reda på sina
församlingsbor i längden var lika med
noll och i döds- och födelseboken infördes då även gårdsnamnet vilket jag
idag är tacksam för.

Dessa fem tog sig (fick?) då namnen
Norrman, Hedenström, Roht, Söderblom och Karlman.

gon ibland som Brigida), även detta
namn på apostlar och helgon.

Johan och Hans är kortnamn för Johannes, aposteln, samt inte mindre än
27 helgon och ett antal påvar. Anders
kommer av Andreas, skyddshelgon för
Ryssland, Grekland och Skottland,
Lars är en svensk kortform av det latinska Laurentius, led martyrdöden i
Rom på 200-talet, skyddspatron för
fattiga, kockar, brandsoldater och
bibliotekarier, anropades även vid
ryggskott.
Agneta, latinsk form för Agnes, S:ta
Agnes är martyr från 300-talet, är
kyskhetens helgon, Gertrud, tyskt
namn på ett belgiskt helgon från 600talet, vägfarandes och trädgårdsmästares skyddshelgon, skyddar även
mot råttor och möss någon någon någon Katarina är grekiska, betyder "den
rena" och namnet har burits av flera
helgon, Maria är ju också det ett namn
väl förankrat i den bibliska historien.

två män och en kvinna. Om man inte
hette Baron Stackelberg på Magnushof, dennes barn försågs med upp till
20-talet faddrar, de flesta med historiskt klingande adliga namn.
Hur gick det då för Lars och Marias tretton barn?
Barnadödligheten var stor, sju utav
dem dog före 16 års Alder, troligen i
de epidemier av barnsjukdomar som
bröt ut med vissa mellanrum och som
det då inte fanns någon bot för. Under
månaderna april - juni 1790 dog 73
personer på Ormsö, 57 av dem var barn
under 10 år och under månaderna maj
- oktober 1863 avled 114 personer, 67
av dem var barn under 16 år
Detta får bli det något mollstämda slutet på del 3.
Jag återkommer

Sture Appelblom

På manssidan förekom på Ormsö sporadiskt namnen Jacob, Mats (Mattias,
Matteus), Simon och Thomas samt på
kvinnosidan någon enstaka Brita nå-
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Anbudet

OÄKTA BARN

A

tt hitta ett oäkta barn bland
sina anor ställer ofta till problem för släktforskaren, men
det kanske är det som är en del av tjusningen.
Jag har träffat på ett sådant fall där fadern inte finns i födelseboken. I mitt
fall kan det verka ganska klart vem
som är fadern men som släktforskare
är man ju lite misstänksam och vill
gärna ha så mycket bevis eller belägg
som möjligt att man är på rätt spår.
Min farmors farmor Anna Lisa Ersdotter födde den 9 november 1855 en
oäkta son Karl Johan. I födelseboken
finns ingen fader angiven. Hon arbetade då som piga i Bernstorp, Askers
socken i Närke. Vid den tidpunkten
arbetade Lars Johan Gustavsson
Söderlund som dräng på granngården
i Bernstorp, och den 13 januari 1856
gifter sig Lars Johan och Anna Lisa.

Inte undra på!
- Stackars man, sa läkaren till den
ovanligt foglige patienten, kan ni ge
mig någon anledning till ert grubbleri?
- Jo då svarade patienten. Jag gjorde
bekantskap med en änka som hade en
vuxen dotter. Jag gifte mig med modern och någon tid därefter gifte min
far sig med min styvdotter. Därmed
blev min hustru och jag själv svärföräldrar till min far. Min dotter blev samtidigt min mor!
- En tid därefter fick min styvmoder,
alltså min hustrus dotter en son och den
pojken blev naturligtvis min bror eftersom han var min pappas son. Men
han var också son till min hustrus dotter och alltså hennes dotterson, varför
jag blev morfar till min bror.
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I husförhörslängden 1856-1860 bor
alla 3 tillsammans. Efter oäkta sonen
Karl Johan står det en notering född i
fästning vilket innebär att Anna Lisa
var förlovad när Karl Johan föddes.
Man kan anta att hon var förlovad med
Lars Johan men det framgår inte klart.
Detta talar ju för att Lars Johan är min
farmors farfar.
Ytterligare ett faktum som stärker
detta är att Karl Johan när han flyttar
hemifrån får efternamnet Söderlund.
Senare får han soldatnamnet Gillberg,
men det är en annan historia.
Jag har försökt få en bekräftelse i
bouppteckningen efter Lars Johan om
Karl Johan ärver Lars Johan eller ej.
Lars Johan dog 1915 i Bernstorp. På
Tingsrätten i Örebro hittade jag ingen
bouppteckning trots att både jag och
en entusiastisk tjänsteman letade. Han
sa att alla lämnade inte in bouppteckningar på den tiden även om det
redan då var obligatoriskt.

- Så fick min hustru en pojke och denne
blev min fars svåger. Min sons styvsyster är också hans farmor, ty han är
hennes styvsons barn. Min far är mitt
barns svåger enär hans syster är min
fars hustru.

Om inga arvingar bråkade om arvet så
var det ingen som kontrollerade att
bouppteckningen lämnades in.
Jag har kollat i
domböcker för
1855 och 1856 i
Uppsala landsarkiv utan att hitta
något. Det var ju
olagligt att föda
oäkta barn fram
till 1864. Gjorde man det så fick man
böta. Men det var inte alltid som detta
togs upp i tinget speciellt de sista åren
som lagen fanns. Jag har heller inte
hittat några kyrkoräkenskaper där det
skulle kunna finnas någon notering.
Trots allt tyder det mesta på att Lars
Johan Söderlund är min farmors farfar och jag har i varje fall inte hittat
någonting som motsäger detta.

Kjell Ivarsson

- Jag är sålunda bror till min egen son
och han är mormors barn. Jag är min
sons svåger och min hustru är farmors
mor -ja till och med min farmors mormor. Mitt barn är min farmors nevö och
jag är farfar till mig själv. Jag är bror
med min far och samtidigt både far och
son till honom. Min hustru är min mormor, mor, svägerska och svärdotter och
jag är far och son till mig själv.
-Tack sade läkaren, nu förstår jag!!!
Insänt per fax från

Hans
Svalbovikens Buss AB

Anbudet

RÖNNBÄRSVIN
Ett urgammalt medel mot reumatisk värk
Rönnbären plockas fullt mogna, helst frostbitna. Till 2 kg bär tages 200 g strösocker och 125 g russin, blandas och krossas.
1 lit vatten tillsättes.
Får nu stå under omröring då och då i 24 tim varefter saften urkramas och fylles på glasflaskor ända upp till kanten, få icke
korkas genast, ty under jäsningen uppstår mögel, vilket bör få bortrinna av sig själv.
Då satsen sjunker tillsättes litet vatten, så att möglet kan flyta bort.
När inga blåsor uppstiga från botten är vinet färdigt. Man kan då tillsätta något sprit, för att hindra ny jäsning.
Tappas på buteljer och korkas. Kan sedan förvaras hur länge som helst.
I Norrland använder man denna gamla huskur - även nötboskap och hästar få ett glas varje
morgon!!
Man kan soltorka bären för att ha tillgång på dessa för ny vinberedning

Bengt Bergman

Nya Medlemmar:
Ingrid o Bertil Rättzén Timmervägen 5 B
633 69 SKOGSTORP
016 - 263 51
Ebba Asplund
Fredrikslund Lista
635 14 ESKILSTUNA
Ingmar Gingborn
Dunker Vindsbro 2
649 32 MALMKÖPING
0157  221 67
Sten Karlsson
Köpmangatan 22 B
633 56 ESKILSTUNA
016  51 80 75
Hans Adamsson
Sydfruktsvägen 11
633 47 ESKILSTUNA
016  13 89 88
Hasse Johansson
Skivlingsvägen 2
633 58 ESKILSTUNA
016  13 84 63
Marita Alentun
Landsvägsgatan 23
640 32 MALMKÖPING
0157  207 56
Mary Andersson
Albro Södergård
635 13 ESKILSTUNA
016  290 24
Gustavsson Viola
Lista Ekehult
635 14 ESKILSTUNA
016  600 79
Berggren Ragnar
Lista Ekehult
635 14 ESKILSTUNA
016  600 79
Barbro Johansson
Juhlingatan 6 A
644 32 TORSHÄLLA
016  35 70 92
Henrik Lindström
Läkargatan 3 A
633 56 ESKILSTUNA
016  12 40 71
Gudrun Mejborn Olsson
Skravsta Enebacken
635 13 ESKILSTUNA
Persson Anita/Maria
Albro Östergård
635 13 ESKILSTUNA
016  291 18
Vi vill hälsa alla nytillkomna medlemmar välkomna till vår förening med en symbolisk blomma och hoppas att ni känner
er väl tillrätta i lokalen och med oss "gamlingar". Stöt bara på om ni vill ha någon hjälp.
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Har du dina rötter i Näshulta
eller Husby-Rekarne
(D-län)?
Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening anordnar i samarbete
med Näshulta och Husby-Rekarne Hembygdsföreningar:

Anbytardag
i Näshulta Skola
Lördagen den 20 April 2002 kl. 10.00 - 15.00
Är du intresserad att vara med så vill vi ha din anmälan snarast,
dock senast den 5 April till:
Karl-Inge Karlberg
Mellanvägen 35
633 69 SKOGSTORP
Tfn: 016 - 252 57
E-post beirut@mbox301.swipnet.se
Förutom
Förutom det
det material
material som
som deltagande
deltagande släktforskare
släktforskare själva
själva bidrar
bidrar med,
med, så
så har
har
våra
av torpvåra medarrangörer
medarrangörer omfattande
omfattande och
och intressant
intressant material i form av:
torpinventeringar,
inventeringar,ministerialböcker
ministerialböcker1670
1670--1754,
1754,kartmaterial,
kartmaterial,mantalslängder
mantalslängderoch
och
soldatdokumentation.
har ESSF
med med
sin databas
med födda,
vigda,
soldatdokumentation. Dessutom
ESSF har med
sin databas
födda, vigda,
döda ca
1865
döda
ca Dessutom
1865 - 1925.
Du kommer
att ha
stora
att hitta intressant
- 1925.
medverkar
Dis Aros
med
sin möjligheter
Disbyt databas.
material
och att
trevliga
släkt- och
Du kommer
att träffa
ha stora
möjligheter
att hembygdsforskare.
hitta intressant material och att träffa
trevliga släkt- och hembygdsforskare.



Näshulta Hembygdsförening

Näshulta Hembygdsförening värd för anbytardag
På sensommaren 2001 kom ett
telefonsamtal från Sven Kullman, Eskilstuna - Strängnäs
släktforskarförening, med förfrågan om Näshulta hembygdsförening skulle vilja
ställa upp som värd för en anbytardag.
Spontant uttalade jag mitt intresse. Här
dök plötsligt upp ett nytt stimulerande
bevis för att Näshulta är känt åtminstone något utanför socknens gränser.
Naturligtvis var styrelsen med på noterna och jag och Anette Nordin fick
uppdraget att svara för de intressanta
kontakterna med släktforskarna. Skolans ledning med dataläraren Gunnar
Johansson i spetsen lovade ställa upp
med lokaler inklusive datorsal.
Lördag 20 april kl 10.00 är släktforskarna välkomna.

Idrottsplan och elljusspår samt friluftsbad finns i nära anslutning.
Ett annat viktigt arbete var beställning
och uppsättning av dels sockenskyltarna vid infarterna på länsväg 214 ,
dels namnskyltarna som pryder de
flesta fastigheterna.
Sockenskyltarna lär vara de enda i
landet  Vägverket är ytterst restriktivt med att tillåta sådan information.
Motståndet mot Räta linjen, som
enligt dåvarande planer skulle klyva
socknen i två från varandra kraftigt
avgränsade delar, torde ha varit framgångsrikt att döma av att föreningens
och andra föreningars idoga arbete för
att få länsväg 214 upprustad har lyckats. I sommar ska det arbetet slutföras.
Ett nära och tacksamt samarbete utövas med skolans såväl lärare som
elever. Stipendier utdelas och skolresor
arrangeras årligen.

Näshulta hembygdsförening är den
tredje största i Södermanlands län med
747 medlemmar. Antalet kan ställas
mot socknens ca 950 invånare. Över
en tredjedel av medlemmarna bor utanför socknen.

görs ideligen tack vare medlemmars
nya rön.
Föreningens utgivning av skrifter är
vida känd. En årsskrift  Näshultabygden  ges ut med intressanta artiklar om äldre och nutida historia. Ytterligare en eller ett par skrifter ges årligen ut.
Inför senaste årsskifte utgavs Rotebönder och knekthåll i Näshulta med
Ann-Marie Moelv som författare. I
denna finns socknens nio soldattorp
samt rotebönder beskrivna liksom data
om de 125 soldater som rotebönderna
rustat ut under indelningsverkets tid
från slutet av 1600-talet.
Näshulta lär vara den socken i Södermanland som hyste mänskliga besökare först eftersom länets högsta berg
finns inom gränserna. Fynd från äldre
stenåldern är bevisen. Socknens namn
härleds till 1100-talet.
Berikande för socknens historia är att
flera riksråd, forskningsresande, och
andra berömda personer har kommit
härifrån.
En sammanfattning av socknens historia gavs i fjol ut i en andra aktualiserad upplaga med titeln Alla tiders Näshulta.

Hembygdsföreningen har fullbordat
sitt 16:e år och har tack vare initiativrika grundare och hängivna medlemmar kommit att bli något av en bygdens paraplyorganisation.

Den kan rekvireras från undertecknad
ordförande med adress Östersjö,
Näshulta, 640 25 Julita.
Tel 016 - 802 58 alt. 070 - 770 04 44.
Pris 50 kr.

Den riktigt stora insatsen gjordes när
man fick bygdens folk att ekonomiskt
ställa upp för att bygga Näshultahallen
 Eskilstunas näst största inomhushall,
där fotboll, innebandy, bordtennis mm
utövas.

Paul Peterson

Byggnaden innehåller dessutom skolmatsal, dagis, grupparbetsrum, tv-rum,
m.m.

Föreningens dokumentationsarbete
avseende bygdens historia har resulterat i att ca 300 torp har identifierats
och beskrivits. Förste och siste innehavare är registrerade plus många däremellan. Kompletteringar med data

Anbudet

Vad är Släktforskarnas
Arkiv?

F

ör snart sjuttio är sedan grundades Genealogiska Föreningen.
Sedan dess har GF samlat släktutredningar och annat som släktforskare producerat. Med tiden har samlingarna vuxit sig tämligen stora, och
fyller nu ett par hundra kvadratmeter i
föreningens lokaler, som ligger på
Sabbatsbergsområdet vid Sankt Eriksplan i centrala Stockholm.
Det är öppet måndag till fredag 10 till
16 (och vissa kvällar och lördagar).
Personalen hjälper gärna till med att
visa runt och svara på frågor
Det är tre typer av frågor som Släktforskarnas Arkiv speciellt kan hjälpa
släktforskarna med.
En av dem är att ta reda på om en viss
släkt utretts tidigare, eller om det finns

något om den i kända handskriftssamlingar eller böcker Här har man
hjälp av ett kortregister över gamla
svenska släktnamn som omfattar ca
25.000 namn.
En annan specialitet är invandrade
släkter, särskilt från tyskspråkiga områden men även från övriga Europa.
Samlingen av tyska genealogiska tidskrifter och källpublikationer är
enorm!
Det tredje specialområdet är att leta
efter nutida släkt. Med hjälp av samlade och sorterade tidningsklipp, och
diverse andra hjälpmedel, brukar man
t.ex kunna plocka fram avlägsna kusiner åt amerikaner på besök. Mycket
uppskattat!
Men det finns också mycket annat i
samlingarna. Personregister till vissa
äldre svenska tidningar är ett exempel.
En notis i Post och Inrikes Tidningar,
Norrköpings Tidningar eller

Lunds Veckoblad kanske avslöjar vart
en anfader tog vägen efter att ha försvunnit spårlöst i kyrkböckerna på
1700-talet...
Mycket av vad som samlats i Släktforskarnas Arkiv kan man hitta på
GF:s webbplats www.genealogi.net.
Där kan man söka i register eller gå
runt och titta i hyllorna, precis som
vid ett riktigt besök.
Om man har några timmar över vid
besök i Stockholm kan det vara en god
idé att söka upp Släktforskarnas Arkiv.
I vanliga fall kostar det 40 kr för ickemedlemmar att använda samlingarna,
men med talongen nedan (klipp ut eller kopiera) erbjuds denna tidnings läsare ett första besök med visning helt
kostnadsfritt. Ta med talongen om Du
besöker Stockholm under 2002!

Ian Hamilton

Välkommen att besöka Släktforskarnas Arkiv, Sabbatsbergsvägen 20 i Stockholm! (T-bana eller buss till S:t Eriksplan, 200
meters promenad snett in i Vasaparken till de gamla husen. Leta efter Katarinahuset och café-skylten! Med bil kar Du in
från Torsgatan.) Vi bjuder på första besöket om Du lämnar in talongen (gäller hela 2002).
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Anbudet

Släktforskning populärare än sex!

D

et låter kanske lite underligt,
men är inte mindre sant för
det.

I en undersökning som gjordes för ett
litet tag sedan så konstaterades det att
när man gick in och tittade på några
av de så kallade sökmotorerna på
Internet så var ordet släktforskning
betydligt populärare än ordet sex!
Ämnet var tydligen så pass brännhett
att det uppstod en viss debatt på
Internet om riktigheten av det hela.
Det är ju enkelt att konstatera att utan
sex så har det inte blivit något att släktforska på och vem skulle i så fall ha
utfört forskningen?

Lantmäteriet och dess verksamhet
För närvarande håller styrelsen på att försöka arrangera ett antal aktiviteter för
medlemmarna.
Karl-Inge Karlberg har varit i kontakt med Lantmäteriet här i Eskilstuna och det
har resulterat i att det kan finnas möjlighet att vi kan ordna träffar i mindre
grupper. Detta för att få ut så mycket som möjligt av träffarna, antingen på
Lantmäteriet i Eskilstuna eller i vår egen lokal.
Datum är ännu ej bestämt utan det bestäms allteftersom intresseanmälningarna
kommer in.
Även för dig som bor i Strängnäs är detta intressant eftersom Lantmäteriet i
Eskilstuna har material från Strängnäs kommun också.
Det är Karl-Inge Karlberg som håller i dessa träffar så är du intresserad tag
kontakt med honom på tel. nr. 016  252 57
eller via E-post beirut@mbox301.swipnet.se

Påstående och undrande

Öppettider i nya lokalen under våren 2002
Vecka
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11

Dag
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.

Datum
19/1
22/1
22/1
26/1
29/1
29/1
2/2
5/2
5/2
9/2
12/2
12/2
16/2
19/2
19/2
23/2
26/2
26/2
2/3
5/3
5/3
9/3
12/3

Tid
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00

Vecka
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18

Dag
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Tis.
Lör.
Tis.
Lör.

Datum
12/3
16/3
19/3
19/3
23/3
26/3
26/3
30/3
2/4
2/4
6/4
9/4
9/4
13/4
16/4
16/4
20/4
23/4
23/4
27/4
30/4
4/5

Tid
18.00 - 20.00
Årsmöte, stängt OBS NYTT DATUM!
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
Påskafton, stängt
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
Valborgsmässoafton, stängt
10.00 - 13.00
Säsongsavslutning öppet hus
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Sörmlandsradion

Tryckfelsnisse

nder oktober månad när vi
hade en av våra Disgenkurser så blev vi uppringda på
mobiltelefonen i lokalen av Jonas
Carnesten på Sörmlandsradion.

samband med att Anbudet nr. 42001 sändes ut, så presenterades
ESSF:s adress till hemsidan som
tyvärr blev lite fel.

U

Han var mitt i en flyttning och hade
då hittat några släktforskarpapper och
av den anledningen ringde han till vår
förening.
Eskilstuna Stadsbibliotek brukar ha en
utsändning mellan 13.00  14.00 med
lokala nyheter för Eskilstuna med
omnejd och han var där och ville att vi
skulle komma till biblioteket vilket vi
inte kunde eftersom våra Disgen-kurser pågick hela dagen i lokalen. Då
svarade Jonas Carnesten då kommer
jag till er istället och sagt och gjort
på eftermiddagen så kom han.
På ort och ställe gjort han ett litet reportage och sedan skulle han återkomma igen. Men det dröjde och ingenting hände så vi sa att det rann väl
ut i sanden.
På morgonen den 17 december kl. 8.15
satt vi och åt frukost när Arne säger
Tyst det är ju jag och sedan skruvade han upp volymen och då hörde
vi det lilla reportage som Jonas
Carnesten hade gjort.

Anita Carlsson
sekr.

Mera hört på radion

D

en 20 december kl. 8.15 var
det ett reportage från Eskilstuna Stadsbibliotek med Björn
Lindwall ang. Släktforskning.
Reportern frågade om bl. a. släktforskning hade ökat jämfört med tidigare år
och Björn svarade att det hade det
gjort. Han beskrev vad som fanns i
släktforskarrummet som kunde vara
släktforskaren till nytta. Reportaget
höll på i 5 minuter.

Anita Carlsson
sekr.
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I

På sidan 19 fanns den rätta adressen.
Men här kommer den igen:
http://home.swipnet.se/essf/

P

å det lösa bladet som var med
Anbudet nr. 4-2001 så fanns på
ena sidan vårprogrammet med.

Den sista dagen är angiven till den 5/5
som är en söndag.
Detta är givetvis fel, det ska vara den
4/5, på lördagen. Om du tittar på programmet i Anbudet så står det rätt angivet där.

Anita Carlsson
sekr.

Nytt i lokalen
Vi har nu köpt in pärmarna: Militaria
och Allmän del från SVAR med förteckningar på lån av mikrokort.
Militaria innehåller mikrokort från
Krigsarkivet.
Allmän del har en hel del godbitar bl. a.
mantalslängder och skråhandlingar
och mycket annat. Så titta igenom dom
så du får en bild av vad det är du kan
ha nytta av.
Sökbar CD-skiva med bouppteckningar från Södermanland. Du får inte
reda på vad själva bouppteckningen
innehåller men du får reda på om den
person som du söker efter har lämnat
in en bouppteckning eller inte. Det
underlättar ett stort sökarbete för dig.
Nya länslistor till SVAR pärmarna som
innehåller kyrkoarkivalier är utbytta
för följande län:
Gävleborgs län
Norrbottens län
Jämtlands län
Västerbottens län
Örebro län
Uppsala län

Kopparbergs län
Hallands län
Blekinge län
SVAR har filmat ända fram t. o. m.
1991 i dessa listor men du får givetvis
inte låna så långt fram i tiden.
Det är fortfarande 70 års sekretess som
gäller men för varje år som går så
släpps ett nytt år. Om volymen däremot sträcker sig från ex. vis 1928 och
till och med 1934 så får du inte låna
den. Volymen måste vara helt avslutad.
Ny Cd-skiva 7 st. som ESSF köpt in
från mormonerna som innehåller olika
register. Exakt vad dom innehåller vet
vi inte eftersom vi i skrivande stund
just har fått dom.

Anita Carlsson
sekr.

Gåvor
Från Bengt och Vally Bergman har
ESSF fått äldre årgångar av Släkt och
Hävd samt Svenska Antavlor.
Vi tackar för denna gåva som kommer
alla medlemmar tillgodo. För dig som
är intresserad är det bara att ta dig ner
till lokalen och botanisera i de olika
skrifterna och se om det är någonting
som kan vara intressant för din egen
del.
Dessutom fick vi ett intressant flygfoto över Eskilstuna från tidigt 1930tal av Börje Länn och Gudrun Hillman
i samband med öppnandet av lokalen.
Och ni som kommer ner till lokalen
kommer också att se de konstgjorda
och levande blommor samt snygga
vaser m.m som Anita lokalvärd har
bidragit med, det börjar bli lika mysigt
som hemma.
Och till vår säkerhet i lokalen har
NOHA försäljnings AB bidragit genom att skänka oss två st. röda, fina
brandsläckare som vi hoppas att vi aldrig får användning för.

Anita Carlsson
Sekr.

Fortsättning på bilder från flytt och invigning!

Anbudet

Det är klart att Yvonne ska
vara med på "ett hörn"
även om det blir på en plan
vägg!
Lasse Rundin sa så här när
han bar in henne: Ja, det
här är väl det närmaste som
jag kommer Miss Universum! Det är skillnad med
dig Arne, Du har ju till och
med fått en kram!
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Anbudet

Från domböckerna, nedtecknat av Lennart Karlsson
Den 18 Martii 1839.
Närvarande:
Herr Borgm. S.A.Hallström
Rådmännen Hellberg - Valgren - Carlbom - Nystrand och Hellstedt.
Muraremästaren Erik Norlin och Herr Rådmannen och Postmästaren Carl Gustaf
Dalhems dotter Anna Charlotta Dalhem hade till denna dag utverkat stämning å bemälde Herr
Rådman och Postmästare, uti påstående att som Norlin och Demoiselle Dalhem öfverenskommit att
med hvarannan ingå giftermål, men Herr Rådmannen dertill vägret sitt samtycke, det måtte Herr
Rådmannen förpligtas att uppgifva de skäl på hvilka han grundar sin vägran och om desse icke
befunnos laglige, kärandene tillåtas att med hvarannan ingå giftermål.
Vid uprop af detta mål förekom å kärandesidan Muraremästaren Erik Norlin jemte
Borgare Aug.Renströmmer, denna sistnemnde såsom befullmegtigadt Ombud för Jungfru Dalhem,
samt för svaranden, Stadsfiscalen Carl Nibelius, hvilken efter det stämningen blifvit upläst, inlemnade
ett så lydande skrifteligt svaromål:
I anledning af Muraren Norlins och min dotter å mig utverkade stämning, får jag äran afgifva
den förklaring, att jag icke ansett Norlin kunna anständigt försörja en hustru, som icke egnat sig åt de
egenteligen så kallade gröfre Qvinnosyslor, och som således icke är van vid dylika;
Och detta har varit motivet hvarföre jag, såsom min dotters Giftoman, velat afråda henne från
ett ägtenskap, som hon tids nog torde få skäl att ångra; Då hon deremot såsom ogift, ej allenast hos mig, så
länge jag lefver, egt sin goda utkomst, utan jemväl efter min död varit berättigad att åtnjuta en årlig Pension
af 100 R:dr B:co från Kongl. Postverket, som med tillhjelp af hvad hon kunde få ärfva, synes hafva bordt
trygga hennes framtid;
Och hvarföre jag äfven afslagit Norlins begäran om ägtenskap med bemälde min dotter. Men
skulle vällofl. Rådstufvu Rätten, vid närmare kännedom om Norlins tillgångar, anse honom kunna anständigt
försörja hustru och möjligtvis blifvande barn, och min dotter, som redan upnått en ålder af nära 40 år, då
eftertanke och förstånd böra styra dess handlingar, icke vill närmare taga i beräkning de förmoner jag ofvan
anfört, så anser jag mig icke längre böra lägga hinder emot Norlins och min dotters sökte ägtenskap;
Men förklarar, att det sker emot min öfvertygelse, och således äfven mot min vilja. Önskande
jag likväl för mitt barns skull, att berörde ägtenskap måtte åtminstone blifva drägligt.
Om min dotters Möderne arf må tagas Arfskifte när som hälst ske, så att jag må, ju förr desto
häldre, komma i tillfälle att, efter behag, Disponera om min enskildta del i boet.
Eskilstuna 18 Mars 1839.
C.G.Dahlhem
Efter upläsander häraf förklarade Renströmmer at han anser Rådman Dalhem uti det ingifne
svaromålet hafva medgifvit det kärandene fingo ingå giftermål, och om sådant förhållande hade
Renströmmer ej vidare att i saken anföra; Och som svarande ombudet äfven förklarade sig icke hafva något
att tillägga, fingo parterne afträda under öfverläggningen till följande, för dem, åter förekallade afkunnade
Utslag
Som svaranden, Herr Rådmannen och Postmästaren Dalhem icke upgifvit något inför lag
gällande skäl för sin vägran att hans dotter Anna Charlotta Dalhem må ingå giftermål med Murare- mästaren
Norlin. Och då Norlin är Borgare här i Staden och gjort sig väl känd, altså finner Rådstufvu Rätten något
hinder icke möta för Norlin och Jungfru Dalhem, att med hvarannan ingå Ägtenskap.
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Anbudet
Den 17 juni 1839.
Närvarande Herr Borgm. Hallström
Rådmännen: Hellberg - Valgren - Nystrand - Hellstedt.
Uppå derom af Tjensteflickan Eva Sophia Lönnqvist här i staden gjord ansökning, att till
understöd för en tillämnad resa i ändamål att medelst brunsdrickning återställa sin helsa, utbekomma de
arfsmedel utgörande omkring 36 R:dr hvilka Sliparemästare O.G.Grönstrand i egenskap af förmyndare
omhändertagit, och sedan för ändamålet Lönnqvist företedt ett utaf Herr Docktorn och Provincialläkare
J.U.Nyberg, den 16 i denna månad utgifvet betyg af innehåll, att Lönnqvist, kan af nöden företaga en
brunsresa, pröfvade Rådstufvu Rätten skäligt tillåta att må Lönqvists förmyndare Slipare O.G.Grönstrand till
Lönqvist utgifva de arfsmedel han för hennes räkning till förvaltning omhendertagit.
Som jag i anseende till sjuklighet måste instundande sommar företaga en resa för att begagna
brunsdrickning men dertill saknar medel, föranlåtes jag hos Vällofl. Rådstufvu Rätten ödmjukast anhålla, att
min förmyndare Sliparemästaren O.G. Grönstrand måtte tillåtas till mig utgifva de arfsmedel efter min
aflidne broder Sliparemästaren Eskil Lundqvist, utgörande omkring 36 R:dr Bco, dem Grönstrand för min
räkning omhändertagit.
Eskilstuna den 6 Junii 1839
Eva Sofia Lundqvist.
Tjensteflickan Eva Sophia Lönnqvist från Nyby qvarn, Thorsälla S:n, 23 år gammal har af
nöden att företaga någon brunsdrickning för sina magplågor, hvilka hon en längre tid lärer varit besvärad
af, hvilket intygas
af Eskilstuna d. 16 Junii 1839
J.U. Nyberg
Prov. Läkare

Till Krono Länsmannen Herr Karl Frans Gustaf Wretmark i Himmelsända.
Som torparen Anders Fredr. Östermark i Asplund härstädes, född i Sundby 10/12 1887 och
Enkan Anna Cath. Asp, född Lenngren i Helgarö 29/8 1782, emot Lagens Förbud i Giftermåls Balkens 12:te
Capitel och 3:dje §:n flyttat i Hus och bo samman, icke såsom Husbonde och piga, utan såsom werkeliga
Fästehjon, hvilka redan den 18 Nov. 1825 uttogo Lysning till Ägtenskap; men äro ännu ogifta, emedan
Lysningen måste inhiberas, för mannens bristande Afvittringsbetyg skull, hvilka oaktadt mångfalldiga
påminnelser icke ännu blifvit anskaffade; så åligger mig skyldigheten att denna oordning anmäla, med
anhållan, att densammma måtte, genom Herr kronolänsmannens försorg, i laglig väg till rättage samt
befordras, och de Fattigas rätt wårdas, i enlighet med det anförda Lagens rum.
Kjuhla Prgd. 28 oktober 1828.
J.P.Häggman.
Pastor.
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Mera ur domböckerna
nedtecknat av Lennart Karlsson
Den 11 Februari 1839.
Å tjenstens vägnar anmälte Stadsfiscalen Carl Nibelius, att han låtit i
häckte inmana Smedsgesällen Carl
Fredrik Bowin i tjenst hos Damascheuren Hans Dalberg, för det Bowin dels
skulle Söndagen den 9 i denna månad,
ifrån Dalberg, utur dennes verkstad här
i staden tillgripit 10 Stycken Saxar,
dels ock samma dag klockan efter 9
på aftonen varit af starka drycker
öfverlastad; anhållande Stadsfiscalen
att ransakning härom kunde företagas.

Utslag

I anledning häraf och sedan målsäganden Damascheuren Dalberg kommit
tillstädes, instäldes nu i närvaro af
Stadsfiscalen, Bowin, hvilken erkände
så väl att han Lördagen den 9 i denna
månad utan sin husbondes Verkstad
olofligen tillgripit 10 stycken Saxar
dem han senare dag försålt till Nils
Fredrik Heljestrand, som ock att han
efter klockan 9 på aftonen berörde dag
varit af starka drycker öfverlastad; Tilläggande Bowin att han tillförene ej
undergått bestraffning för stöld, men
att han fyra gånger blifvit bestraffad
för fylleriförseelse.

Och pröfvar fördenskull och i förmågo
af 42 Cap. 1 § Missgernings Balkens
Kongl. Beslut den 20 December 1737,
rättvist fälla Bowin, att för första resan hustjufnad till värde af fem Riksdaler Banco böta fyradubbla beloppet
deraf med Tjugu Riksdaler samma
mynt, och för Sabbatsbrott 3 R:dr 16
Sk. eller i brist af tillgång till desse
böter, att undergå Tolf dagars fängelse
vid vatten och bröd, samt för femte
resan fylleri förseelse att i ett halft års
tid hållas till allmänt arbete å
Länshäcktet i Nyköping, eller om till
tillfälle till arbete der saknades, å
Corections inrättningen vid Långholmen, och att derefter å en Söndag i
denna Stads Kyrka undergå uppenbar
kyrkopligt.

Damascheuren Dalberg tillkännagaf
att de tillgripne Saxarne blifvit honom
återstälde, hvarefter och sedan Bowins
upgift angående fylleriförseelserne
blifvit ur Rättens Straffböcker vitsordade, samt Stadsfiscalen å den tilltalade yrkat laga bestraffning, vederbörande afträdde under öfverläggningen
till följande, för dem, åter förekallade,
afkunnade

Genom egen af omständigheter styrkt
bekännnelse är Smedsarbetaren Carl
Fredrik Bowin i tienst hos Damascheuren Hans Dalberg här i Staden,
förvunnen dels att hafva Lördagen den
9 i denna månad ifrån Dalberg olofligen men utan inbrott, utur dennes
Verkstad tillgripit 10 stycken Saxar,
värderade tillsammans till fem Riksdaler Banco, dels ock att samma dag
klockan efter 9 på aftonen hafva varit
af starka drycker öfverlastad.

Den 16 Juni 1828
Ödmjukaste förehafvande.
I ansende till Dän ohöriga Stämning
Som jag underteknade: oveterligen
bekomit af Herr krono Länsmanen
Wretmark att han yrkade på dätt. att
han Skolat befina mig vara öfverlastad
af bränvin och komit, full i Tjula Kyrka
Söndagen d. 4 Sistledne Martij månad.
och som jag wet med mig Siälf att aldrig: har varit full: i någon Kyrka: att
Så anhåler jag ödmiukast Dätt
högwällofliga Härads Rätten gunstlit.
Wele Se och öfver Wäga min oskuld.
och att dätta Måste ledas till Bevis utaf
Herr Kronolänsmanen Wretmark: för
jag kan tydeligen bevisa att jag d. 4
martij om morgonen: aldrig fek mer
än twänne tumlare bränwin.
Där på gik jag till Kyrkan: och dätt
kunde intet anses för någodt fyleri
framhärdar med diupaste underdånighet högwälborne Herr Häradshöfdingen och Wälofliga Häradsrätten.
Harby Qwarn
d. 16 junij 1828
Alder underdånigaste Tjenare
Bengt Persson.

