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Och här i Örstaområdet så
bodde det.......
dom var.........
i närheten av .......
med massor av.........

Nä..... är det verkligen
sant?
Jag trodde att........
Och i så fall så........

Ja, man kan ju fundera........
fast i alla fall så......
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Parkeringsplats för bil

Ringklocka

Finns vid Sveaplans centrum (2 tim.) 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: Mot Fristadstorget
101, 105, 110, 111och 122 (Från
Strängnäs nr 720). Från Fristadstorget
101, 105, 110, 122, 127, 216, 221, 617,
701, 720, 801 och Pulsen i Eskilstuna.
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Här ligger lokalen

Anbudet
hoppades på att den skulle nå ut till ett
större flertal. Tyvärr så blev det inte
så många som nåddes av informationen som vi hade hoppats på, eller
också var det bara de som var intresserade som hade möjlighet att kunna
komma som verkligen kom.

S

å var det då dags för ett nytt
nummer av Anbudet och huvudet är som vanligt tomt på ideer!
Eller är det kanske sprängfullt med
ideer och uppslag?
Klart är dock att den här vintern och
våren har varit sprängfylld med aktiviter och verksamhet inom föreningen.
Vi har invigt vår nya lokal, vi har kört
våra första kurser där i lokalen och vi
har haft en inbjuden föredragshållare
som gjorde stor succé, både i Eskilstuna och Strängnäs.
Dessutom så har vi varit till Arninge
två gånger, en för alla medlemmar och
en där vi introducerat våra kursdeltagare för arkivverksamheten.
Sedan får vi naturligtvis inte glömma
den stora succén med Anbytardagen i
Näshulta.

Vadå, föredrag i Strängnäs? Det har
vi inte hört något om, kommer säkert
någon att tänka och kanske också utbrista nu!
Så här är det:
Vi annonserade i Anbudet förra numret om en träff med Lantmäteriet och
vi berättade om den på årsmötet. Vi
fick in ett antal anmälningar både från
Eskilstuna och Strängnäs.
Eftersom vi hade ett begränsat antal
platser till vårt förfogande, (föredragshållaren ville inte ha för många på en
gång för att kunna ha en riktig kontakt med åhörarna) så beslutade vi att
förlägga ytterligare en träff till Strängnäs. Den kördes den 25/4 i ABF lokalen därstädes. Nu var ju frågan, hur når
man ut med information till de som
tidigare inte har nåtts av budskapet?
Jo, vi satte in en annons under föreningsnytt i Kuriren, vi lade in uppgiften på Rötter under evenemang och

I alla fall så var det bra träffar på bägge
ställena och vi ser att det går bra att
samla upp emot 25 - 30 personer i lokalen beroende på om vi ska ha OHprojektor eller annan utrustning igång.
Att det är svårt att få ut information
till våra medlemmar mellan utgivningstillfällena för Anbudet är en sak som
står helt klar för oss. En väg är naturligtvis den E-postlista som vi håller på
att bygga upp tack vare Margareta
Gustavssons (kassörens) initiativ.
Problemet är ju bara att dit måste man
anmäla att man har E-post för att
kunna få vara med. (Har du inte anmält din E-postadress så gör det snarast)!
Och har man inte dator och E-post
så hjälper ju inte den i alla fall!
Då finns det åtminstone en möjlighet
till och det är att annonsera i lokalen
på en väl synlig anslagstavla.
Javisst det låter ju bra, säger då vän
av ordning!
Vi som bor i Strängnäs med omnejd
har ju varken Lokal eller Anslagstavla
att titta på!
Lugn mina vänner, det är på gång!
Under Mars månad så har vi haft en
träff på Pensionärernas hus i Strängnäs för att diskutera just den här frågan och där hade närmare ett trettiotal
medlemmar samlats för att gå igenom
detta med lokaliteter bland annat.
De närvarande enades om att det i första hand är en träffpunkt i Strängnäs
som är det mest väsentliga att satsa på
för att få igång fler medlemmar på
"den kanten".
Det tillsattes en arbetsgrupp som fick
i uppdrag att jobba vidare med detta.
Arbetsgruppen kom så småningom
fram med ett förslag som överlämnades till styrelsen för beslut.

Vi har nu möjlighet att få tillgång
till lokaler med mikrokortläsare,
datorer och fikarum!
Lokalerna ligger centralt i Strängnäs
med mycket bra parkering alldeles utanför och med närhet till allmänna
kommunikationer.
Det är ABF som ställer upp med möjlighet att vi får vara i deras lokaler om
vi kör verksamheten som en så kallad
Nollcirkel. Det innebär naturligtvis en
viss motprestation från vår sida och det
är att vi ska registrera vår närvaro och
att den blir regelbunden.
Sonja Jönsson har åtagit sig att tillsammans med Gunvor Larsson m.fl.
ta tag i detta.
För att få ett grepp om hur många och
vilka som vill vara med om att träffas
Onsdag kvällar var 14:e dag med start
den 4/9 kl.18,00 så vill vi ha in "en
anmälan" till Sonja enligt:
Tfn 0152 - 139 40
E-post: bj13940@swipnet.se
Vi kommer från styrelsens sida att se
till att det kommer att finnas CD-skivor och annan utrustning som behövs
för att vi där ska kunna ha motsvarande
möjligheter som vi har i Eskilstuna.
Det kommer naturligtvis inte att ske
på en dag men efterhand som behoven uppstår och önskemålen kommer
fram så ska vi göra allt som står i vår
förmåga att försöka ha så bra standard
som möjligt.
Nu ska jag vara mycket rakt på sak
och säga att: Nu är det upp till er
medlemmar att dra nytta av det här och
se till att det kommer igång en verksamhet även i vår östliga del av föreningens verksamhetsområde.
Nu kommer det att finnas en plats där
vi/ni kan träffas regelbundet, där det
går att ordna med information etc.
Tycker du att det här är bra, ring Sonja
Jönsson. Tycker du att det är dåligt,
ring till mig och diskutera eller föreslå något annat och ha en skön, varm
sommar önskar din ordförande:

Arne Carlsson
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Vår fridag i Köpenhamn i samband med
Förtroendemannakonferensen.

S

veriges Släktforskarförbunds
Förtroendemannakonferens var
i år förlagd till Malmö och Arne
och undertecknad var uttagna såsom
delegater för Eskilstuna Strängnäs
Släktforskarförening.
Konferensen började på lördagen
men de som ville kunde delta i en
liten utflykt på fredagen till Köpenhamn.
Fredagen den 8 mars var det samling
på Centralstation i Malmö för gemensam avresa till Köpenhamn. Vi var
mellan 30 och 35 personer som tog
detta tillfälle i akt och följde med till
Köpenhamn. Det var flera av delegaterna som vi kände igen sedan tidigare.
Nu skulle det bli premiär för tågresa
över Sundet till Köpenhamn och avresa skedde kl. 9.00 och vips, 20 minuter senare så var vi i Köpenhamn.
Det var otroligt smidigt.

Köpenhamns Rådhus och Stadsarkiv, Stadsarkivet är inrymt i Köpenhamns Rådhus. Där vi fick klart för
oss att det finns många registeringångar till olika arkiv som behöver
hämtas där för att man sedan kan åka
till lands/länsarkivet som har registren.
Glypoteket: Museum och konstutställning som bl.a. familjen Carlsberg
(danska ölet) har lämnat bidrag till
både i form av kontanta medel och
även av sin egen konst. I Glypoteket
var det först en entréhall och sedan
kom man in i en större förhall som var
gjord som en vinterträdgård. Vår guide
där var en svensk ung kille som var
mycket intresserad av sitt ämne och
kunde tillföra oss en hel del intressant.
Vi fick börja med den Egyptiska avdelningen med mumier och sarkofager. Därefter tog han oss med till den
Romerska avdelningen med alla de
olika statyerna.
När den Romerska avdelningen var
klar så fick vi beskåda olika målade
tavlor och fick veta att Danmarks så
kallade Guldålder när det gäller tavlor var mellan 1815 - 1855. Fransk
tavelkonst var det sedan där vi fick titta
på bl. a. en tavla med en drinkare som
det var lite konstigheter med. På vänster ben hade han en högerfot.
Lunchtid på en Westerninspirerad liten restaurang där allt var förbokat åt
oss. Lunchmaten var mycket god men
tyvärr fick vi inget kaffe efteråt. Vi fick
gå väldigt mycket genom Köpenhamn
och efter lunchen skulle vi gå till
Folketinget (danska riksdagen). Men
här hade vi otur. En guide som pratade en mycket utpräglad och för oss
en oförståelig danska. Vi gick med en
liten stund men när vi sedan skulle gå
uppför en brant trappa så gav vi upp,
(dåliga knän) och gick ner till entrén
och väntade tills alla andra kom tillbaka.

Vår guide för dagen heter George, han är givetvis dansk men
har varit i Sverige många gånger
och pratade Skandinaviska så det
var lätt att förstå vad han sa.
4

Danska Riksarkivet. Återigen en
vandring genom Köpenhamn men
målet kunde ju definitivt vara betydligt mer intressant för oss än det föregående. Danska Riksarkivet är inrymt
i en gammal byggnad från 1600-talet.
På grund av sjukdomsfall så fick vi
ingen guidning genom Riksarkivet.

Vår egen guide George lämnade istället en mycket bra information om
Riksarkivet. Vi fick gå igenom många
och trånga både trappor och korridorer innan vi kom till en stor sal där vi
kunde sitta ner och lyssna på vår guide
George. Han hade varit åtskilliga
gånger i det danska Riksarkivet så han
visste vad som finns där. All heder åt
George som gjorde en mycket bra beskrivning av hela det danska Riksarkivets bestånd.
Han berättade om de danska folketellingar (folkräkningar). Det finns
tyvärr inga husförhörslängder som vi
har i Sverige, vårt land är ju unikt när
det gäller husförhörslängderna. Men
här är samma sak som i Köpenhamns
Stadsarkiv att man får hämta registeringången och sedan får man åka till
länet och leta reda på uppgiften. I Köpenhamns Stadskärna finns det två län
(amt) och det är lite diffust var gränserna går. Man vet att gränsen går genom en lägenhet i Köpenhamn, så antingen befinner man sig i Köpenhamns
län eller i Fredriksbergs län (tror jag
länet hette). Efter en liten frågstund så
var informationen ang. Danmarks
Riksarkiv klar.
Vår guide George befinner sig alltid
på våra släktforskardagar, så det är
bara att gå till den danska montern och
fråga efter Georg, han pratar mycket
bra svenska.
Vid det här laget var klockan halv fem
och vi skulle vara på Centralstation kl.
18.00 för hemfärd. Men eftersom var
varit utan kaffe hela dagen så slog vi
följe med Jojje Lintrup och sökte upp
en liten cafeteria nere vid kanalen.
Gissa om det var gott. Jojje hade stämt
träff med en dansk släktforskare och
skulle åka hem senare så Arne och jag
knallade tillbaka till Centralstation och
inväntade det tåg som skulle föra oss
tillbaka till Malmö.
En intressant och lärorik dag.
(Som avslutades med buffé och ostbricka med några glas "gott vitt" på
hotellet tillsammans med ett stort antal andra konferensdeltagare, Red.
anm.)
Vid penna och tangentbord

Anita Carlsson
Sekr.
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Sydlig konferens

S

om organisatör av och programledare för Släktforskar- och
förtroendemannakonferensen i
Malmö nu i helgen (9-10/3 red. anm.)
bör jag kanske avstå från att själv bedöma och utvärdera densamma. Ett
litet referat, kompletterat med några
små reflektioner, kanske dock kan tillåtas mig.
Över 80 styrelseledamöter från hela
Sverige hade lockats till denna vårkonferens, den andra i ordningen. Det
var givetvis fler deltagare från södra
Sverige den här gången, jämfört med
konferensen i Leksand, men en hel del
Upp- och Norrlänningar hade trotsat
avstånden och hittat hit.
Stadsarkivet i Malmö, med stadsarkivarie Göran Larsson i spetsen, hade
generöst ställt lokaler och personal till
förfogande för de två dagarnas aktiviteter; styrelsemöten, valberedningens
möten, själva konferensen, eftermöten
och föredrag, samt även rundvandring
i arkivet för intresserade.
Konferensen började med en presentation av förbundets nya projekt
Namn åt de döda - en manuell komplettering av Sveriges Dödbok, med
för- och efternamn och en del andra
felande uppgifter för över en miljon
avlidna svenskar. Anna-Lena Hultman, koordinator för projektet, presenterade den nya hemsidan och förklarade upplägget av arbetet. Eventuella
problem med sekretessbestämmelser
diskuterades, och det konstaterades att
dessa farhågor torde vara betydligt
överdrivna.
De frivilliga deltagarna i projektet bör
kunna få tillgång till församlingarnas
dödböcker, och om detta mot förmodan skulle nekas dem, finns det en rad
andra goda källor att ta till, avgångsregister, avgångslängder, mantalslängder, bouppteckningar och mycket annat.
Kvalitet i Släktforskning var ämne
nummer två för dagen, förtjänstfullt
introducerat och kommenterat av
chefsutredaren, Guno Haskå. En ny,
kompletterad, upplaga av utredningen

fanns på plats, och den efterföljande
debatten, där medutredarna Bodil
Persson och Annika Otfors deltog i
panelen, var livlig och intressant. Förslag om kvalitetsbroschyrer och en
kvalitetshandbok kastades fram,
men annars kom diskussionen mest att
handla om hur man skall kunna säkerställa kvaliteten på de släktforskningskurser som anordnas av studieförbunden.
Deltagarna var tämligen överens om
att en höjning av många kursledares
kunskaper och pedagogiska förmåga
är absolut nödvändig.
Så var det dags för långköraren, förslaget till reviderade stadgar för förbundet. Tillsammans med mina kamrater i arbetsgruppen, Olof Cronberg
och Torbjörn Näs, presenterade jag det
nya förslaget, som också tagits av förbundsstyrelsen. En panel, bestående av
Jorge Lintrup från Dalaförbundet,
Sture Bjelkåker från Föreningen DIS
och Ian Hamilton från Genealogiska
Föreningen, gav sin syn på förslaget
och deltog sedan i debatten, som blev
livlig men konstruktiv.
En rad förslag till smärre ändringar
kom upp, förslag som förbundsstyrelsen sedan behandlade dagen därpå.
Efter en enkät bland medlemsföreningarna om förslaget att tidsbegränsa
uppdraget som styrelseledamot kan
härmed meddelas att det nya stadgeförslaget inte kommer att innehålla
någon sådan begränsning.
Enkäten visade visserligen på dött lopp
mellan de föreningar som vill ha en
tidsbegränsning och de som inte vill
det, men samma enkät visade också
att en stor majoritet INTE ville att en
sådan policy, om den införs, skall finnas med i stadgarna.
Kritik fick också förslaget om ny
mandatfördelning, som innebär att
de stora föreningarna får högst tre platser vid riksstämman. Förbundsstyrelsen kommer dock att framhärda med
detta förslag, eftersom vi anser att riksstämmorna annars riskerar att bli
ohanterligt stora. För små och medelstora föreningar innebär inte den nya
ordningen någon förändring.
Söndagen ägnades bl.a. åt nyheter från

förbundet, information om nya produkter, inklusive CD-skivan Sveriges
Befolkning 1970 och åt samarbetet
med Arkion, som förhoppningsvis
kommer att resultera i en CD-skiva
med arbetsnamnet Sveriges Befolkning 1890.
Carl Szabad visade hur han tänkt sig
utformningen av det presentationsprogram för persondatabaser som förbundet hoppas skall bli ett bra redskap
för de föreningar som ägnar sig åt
registreringsprojekt. Riktigt överens
om konceptet eller om innehållet var
deltagarna inte, varför en ordentlig
diskussion snarast måste komma igång
i detta ämne. Kanske ett ämne för
ordförandekonferensen i Borlänge?
Så kom diskussionen in på Genline
och SVAR och det befarade dubbelarbetet kring skanningen och Internetpubliceringen av våra äldre kyrkböcker. Här rådde total enighet om det
vansinniga i att ödsla de fattiga slantar som finns för digitalisering på att
göra om Genlines arbete, särskilt som
det finns så mycket annat material som
behöver komma ut på nätet; bouppteckningar, mantalslängder och mycket annat. Ett enhälligt uttalande från
konferensen om detta är på gång, och
styrelsen fick också i uppdrag att kontakta konkurrensverket samt arkivverkets styrelse för att utreda om
SVAR verkligen får använda bidragspengar till att konkurrera ut riktiga
arbeten. Först måste vi emellertid
förvissa oss om vilka beslut som fattats av SVAR/Riksarkivet i frågan, och
på vilka grunder.
Dagens föreläsare var landsarkivarie
Jan Dahlin från Lund och stadsarkivarie Göran Larsson från Malmö.
Dessa båda kan sägas företräda en ny
linje inom arkivvärlden, en linje som
inser den realitet som arkivarier i decennier försökt förneka, nämligen att
95% av arkivens besökare är släkt- och
hembygdsforskare. Deras anförande
kan, utifrån släktforskarperspektiv,
bara beskrivas med ett enda ord;
ÖRONFRÖJD!
Huru ljuvligt var icke detta, att för en
gångs skull få höra två arkivchefer stå
och tala om släktforskarna som en tillFortsättning på sidan 6
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gång och som en möjlighet, och inte
som en oönskad och besvärlig pöbel
som tar upp plats och hindrar de riktiga forskarna .
Både i Malmö och Lund arbetar arkiven i nära samarbete med de lokala föreningarna till nytta och nöje
för alla parter. Mera sånt!
På en punkt var dock församlingen och
landsarkivarien i Lund på kollisionskurs; Det gäller den riksuppsättning av
mikrokort, som landsarkivet planerar
göra tillgänglig på Gastelyckan, och
som är starkt efterlängtad av alla sydliga forskare.

Väl så, men landsarkivet tänker på
fullaste allvar tillämpa beställningsmodellen på detta material. Trötta på
svinn och slarv tänker man vrida
klockan tillbaka och tvinga forskarna
att fylla i beställningsblanketter för att
få ut de eftertraktade kuverten. Detta
är inte bra. Det hämmar forskningen,
segar till flödet och torde i längden
bli avsevärt mycket dyrare för arkivet
än det svinn som ohederliga forskare
åstadkommer.
Flera förslag om stöldskydd och pärmar i stället för kuvert diskuterades
men mottogs med kallsinne av den
annars synnerligen förståndige och

sympatiske landsarkivarien. På honom igen, utropade jag vid ett tillfälle, och det står jag för.
Tack alla medverkande och deltagare
för en innehållsrik och givande konferens samt för trevlig samvaro släktforskare emellan. Ett särskilt tack till
stadsarkivet i Malmö och landsarkivet i Lund och till Georg Agerby i
Köbenhavn, som arrangerat den utflykt till Dronningens by, som föregick
konferensen.
Förbundsordförande

Ted Roswall

(Ovanstående är hämtat från nättidningen Rötter)

Bokrecension

J

ag trodde inte att jag skulle återkomma så snabbt med denna rubrik, men det fick jag göra.

En sak som jag måste säga först är att
detta inte är någon recension i ordets
egentliga mening, utan istället en jämförelse med en annan bok, men
betygssättningen finns kvar. Den ena
boken som jag skall jämföra med är
en bok som jag gissar att mellan 85~90
% av föreningens medlemmar har läst.
Det är alltså (Våran bibel) Släktforska steg för steg. Den andra som
berör ungefär samma område, heter
Släktforskningens mysterium och utges på Monitorförlaget.
Om man skall jämföra två böcker med
varandra bör man sätta +, eller i vissa
fall 0, och sedan räkna samman poängen de fått, och utifrån denna sammanräkning sätta betyg på de olika
böckerna. Om man då delar in bedömningen i olika antal delar, blir det som
följer:

1. Priset: 0. Det är ungefärligt lika sedan bokmomsen minskat.
2. Hållfastheten: + för Släktforska
steg för steg. För den andra har mjuk
pärm.
3. Hur man börjar: ett litet + för
Släktforska steg för steg. Det är mer
bilder med hänvisningar.
4. Exempel: Klart + för Släktforskningens mysterium, några dock för
långa.

8. Sakfel: Som jag såg det fanns det
ett stort sakfel i Släktforskningens
mysterium. Det blir alltså + till Släktforska steg för steg.
9. Uppläggningen: Ungefär densamma, därför ingen bok +.
10. Dator eller ej: Större upplägg i
Släktforskningens mysterium, därför
+ till denna.
Som sammanfattning vill jag ge:
Släktforska steg för steg

5. Litteraturhänvisning: Inget snack
om saken, + för Släktforskningens
mysterium, (Den är på 1 ½ A4 sida!)
6. Arkiv att söka: + för Släktforskningens mysterium. Bättre uppställda.
7. Öppettider: I släktforskningens
mysterium står öppettider. Dessa kan
ju ändras, så därför + till Släktforska
steg för steg.

Släktforskningens mysterium

Utifrån detta önskar jag att det åtminstone finns ett exemplar av Släktforskningens mysterium i föreningslokalen.

Adde
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"De tre männen hade vandrat långt, men när de kom upp i Mälarmården beslutade de sig. Här stannar vi!"

Följ med till Botvidstäppan och upplev under sakkunnig ledning, dåtidens äventyrare i dag .
Vi arrangerar en upplevelseresa med buss till Botvidstäppan den 31/8 med start från Strängnäs kl. 09,30 och
Eskilstuna kl. 10,00.
Eftersom ingen vet hur vädret är rekommenderar vi oömma kläder både på kroppen och fötterna, det är en
kort vandring i terrängen men vi tar det lugnt så att alla kan följa med (kan dock vara vissa problem för en
rullstol under en kort bit).
Var och en tar med en egen lunchkorg med de ingredienser som passar för en dag i skogen och med tanke på
rådande väderleksförhållanden!
Efter besöket på Botvidstäppan seglar vi vidare ut i det blå, ävenledes här under sakkunning ledning och
beräknar vara hemma igen fram på eftermiddagen.
Resan kommer att kosta 100:- per person för busskostnaden, ev, överskott går naturligtvis in i föreningskassan.
Anmälan till Anita Carlsson tfn/fax 016 - 42 64 10 eller E-post: anita@caritakonsult.se
Välkommen!

FORSKA PÅ NÄTET (och med rabatt...)

S

veriges Släktforskarförbund har
ingått ett samarbetsavtal med
företaget Genline AB. Detta avtal ger alla medlemmar, både förbundets stödjande och alla föreningsmedlemmar i förbundets 131 föreningar en bra rabatt på årsabonnemanget på Kyrkoböcker på Nätet.
För 1995:- får Du som är medlem tillgång till så småningom hela Sveriges
samlade bestånd av kyrkoböcker, från
tidernas begynnelse fram till sent

1800-tal. Du sparar omkring 700:- per
år på detta.
För närvarande finns tre hela län, Kalmar och Östergötland direkt tillgängliga på nätet, Värmland och Kronoberg
är på gång, och förhoppningsvis hinns
även Göteborgs- och Bohuslän och
kanske Jönköpings län med före årets
slut. Genline räknar med att ha klarat
av hela Sverige inom en treårsperiod.

Genline har lovat att inte höja priset
under denna period. Förbundet hoppas att avtalet om Kyrkoböcker på
Nätet blir till glädje och nytta för
stora skaror släkt- och hembygdsforskare.

Anita C

hämtade från nätet

Detta avtal gäller i tre år framöver, och
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Nya medlemmar
Göran Thomasson
Bosätervägen 3
633 47 ESKILSTUNA
016  13 02 71
Karin Ullatti
Klostergatan 20
645 30 STRÄNGNÄS
0152  184 84
David Danielsson
Rothoffsvägen 20 B
632 21 ESKILSTUNA
Per Olsson
Tennvägen 12
632 34 ESKILSTUNA
016  42 51 92
Siv Olsson
Furubo Skoga gård
635 13 ESKILSTUNA
Göran Thomasson
Bosätervägen 3
633 47 ESKILSTUNA
016  13 02 71
Monika Öberg
Storgatan 1 B
644 31 TORSHÄLLA
016  35 85 73
Tore Fjällström
Rosstorpsvägen 1
633 53 ESKILSTUNA
016 - 14 60 35
Inger Malmström
Eskilsgatan 2 A
633 56 ESKILSTUNA
016 - 12 05 44
Karl-Erik Runsten
Kungsvägen 18 C
633 49 ESKILS TUNA
016 - 14 55 49
Sven-Åke Ullmar
Hebbes väg 5
644 36 TORSHÄLLA
016 - 34 32 30
Sture Jansson
Jädersby 1
635 05 ESKILSTUNA
016 - 913 38
Majvor Engman
Gillbergavägen 54
632 30 ESKILSTUNA
016 - 42 37 27
Hans Liljenstolpe
Vansö Hasselås
645 92 STÄNGNÄS
0152 - 201 78
Sven Gustafsson
Magla Solliden
635 13 ESKILSTUNA
016 - 290 46
Sten Strand
Hästskobacken 8
632 31 ESKILSTUNA
016 - 42 01 79
Siw Gustafsson
Slalomvägen 3C
633 59 ESKILSTUNA
016 - 51 10 58
Bo Wätterstam
Fridhemsgatan 11 A
645 40 STRÄNGNÄS
0152 - 211 79
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.

Avlidna medlemmar som har kommit till styrelsens kännedom:
Ulla-Britt Karlström

Heljestrandsgatan 4 C

633 44 ESKILSTUNA

Förbundsförsäkringen
Sedan 1999 är alla medlemmar i alla medlemsföreningar gruppolycksfallsförsäkrade via Sveriges Släktforskarförbund.
Försäkringen är tecknad hos: Försäkringsbolaget if (f.d. Skandia).
Ersättning vid skada kan omfatta (bb=basbelopp):
Medicinsk invaliditet
(10 bb)
Ekonomisk invaliditet
(20 bb)
Dödsfallskapital
(0,5 bb)
Läke- rese- och tandbehandlingskostnader (skäligt belopp)
Rehabilitering
(2 bb)
Personliga tillhörigheter
(0,5 bb)
Extrakostnader under den akuta läkningstiden
(3 bb)
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under arrangemang i regi av Sveriges Släktforskarförbund eller dess föreningar, samt vid resa direkt till och från sådant arrangemang.
Vid skada vänder man sig direkt till if och anger gruppavtalets försäkringsnummer GP000073-7817.
Häftet med de allmänna försäkringsvillkoren borde kunna laddas ner från ifs hemsida , men jag har inte lyckats hitta
dem där. De kanske läggs upp om några börjar fråga efter dem.
Telefon till if är 020-56 56 56.

Carl Szabad
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Murphys släktforskningslagar
1. Den officiella ceremonin i vilken
din framstående förfader deltog och
under vilken plattformen under honom
rasade, visade sig vara hans hängning.
2. När du efter mycket hårt arbete
framlagt mysteriet du jobbat med i två
år kommer din faster och säger Det
där skulle jag ha kunnat tala om för
dig.
3. Du söker i tio år efter din mormors flicknamn för att sedan, av en
slump, råka hitta det i ett brev uppe på
vinden.
4. Du frågade aldrig din far om hans
familj när han fortfarande levde, eftersom du inte var intresserad av släktforskning då.
5. Testamentet du behöver finns i
kassaskåpet ombord på Titanic.
6. I kopior från gamla tidningar är
texten oläslig precis där det står ett
efternamn.

7. Johan, son till immigranten Thomas, vilken dina släktingar anser vara
familjens stamfader, dog ombord på
ett skepp vid en ålder av 10 år.

14. Stavningen på din europeiska
förfaders namn har inget släktskap
med dess nuvarande stavning eller uttal.

8. I tidningen där din farfarsfars
dödsruna finns, står att han dog utan
att lämna efter sig några ättlingar.

15. Inga av fotona i din nyligen avlidna mormors fotoalbum har några
namn skrivna på sig.

9. En annan släktforskare har just
förolämpat ägaren av de viktiga dokumenten du behöver.

16. Ingen i ditt släktträd gjorde någonsin något nämnvärt, ägde någon
egendom, blev stämd eller nämnd i
något testamente.

10. Släktingen som hade alla familjefotografierna gav allihop till sin dotter, som inte har något intresse av
släktforskning och ingen lust att dela
med sig av dem.
11. Du hittar äntligen dina morföräldrars vigselbevis och upptäcker att
brudens far hette Sven Svensson.
12. Dokumentet som skulle vara den
saknade pusselbiten när du kört fast
totalt, visar sig gått förlorat i antingen
en brand, en översvämning eller ett
krig.
13. Stadens kontorist, till vilken du
skrev för att få information, skickar dig
ett långt handskrivet brev som är totalt oläsbart.

Anbytardag 13 april
2002 i Katrineholm
Vad att göra?
Åka förstås!
Samåkning gäller!
Upp med anslag i lokalen!
Hur gör man?
Fråga runt!
OK!
Anmäl.
Deltagarlista kommer.
Spännande!!
Någon träff.
Några gårdar stämmer.
4 tjejer i en bil på väg mot Katrineholm!!!!!
Inte en tyst minut.
Så klart säger någon.
Vi är där.
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Kaffe först.
Intro av ordf.
Gå runt.
Söka anor.
Fel år på rätt gård.
Vad göra?
Lunch 12.
Hemfärd.
Besviken?
Nej!!
Erfarenheter?
Ja!!!!

AC

(Lokalvärd)

17. Du får reda på att din mormors
systers förmyndare precis sålt hennes
samling av släkforskningsmaterial till
en loppmarknadsinnehavare någonstans i Stockholm.
18. Bläck bleknar och papper förfaller i en hastighet omvänt proportionellt
till hur mycket information det utgör.
19. Den 37 band och 16.000 sidor
tjocka historien om din födelseort har
ingen innehållsförteckning.
Upphovsman:Okänd
Översättning av: Maria Pääjärvi

Anbudet

Har du dina rötter i Stigtomta- eller Vrenatrakten (D-län)?
Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening anordnar i samarbete med
Stigtomta / Halla / Nykyrka / Bärbo = Stigtomtaortens Hembygdsförening och
Vrena / Husby-Oppunda Hembygdsföreningar

ANBYTARDAG
i Vrena Församlingshem lördagen den 31/8 kl.10-17
Är du intresserad att vara med så vill vi ha din anmälan snarast, dock senast den 10 augusti till:
Christel Eriksson, Borgaregatan 15c, 611 30 Nyköping
tel: 0155-21 29 83 eller e-post: chris.eriksson@swipnet.se
Efter din anmälan erhåller du ett formulär där du fyller i socknar, gårdar, släktnamn du forskar på. Med hjälp
av dessa uppgifter upprättas sedan en deltagar/forskarförteckning. Du erhåller även en vägbeskrivning och
prisuppgifter.
Förutom det material som deltagande släktforskare själva bidrar med, så har våra medarrangörer omfattande
och intressant material. Dessutom finns vårt Q&A register på plats över födda, vigda, döda i Nyköpings
storkommun för datasökning.
Du kommer att ha stora möjligheter att hitta intressant material och träffa trevliga släkt- och hembygdsforskare.

Öppettider i Eskilstunalokalen under hösten 2002
Vecka
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42

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

Datum
3/9
3/9
7/9
10/9
10/9
14/9
17/9
17/9
21/9
24/9
24/9
28/9
1/10
1/10
5/10
8/10
8/10
12/10
15/10
15/10
19/10

Tid
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
Höstmöte, stängt

Vecka
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49

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

Datum
22/10
22/10
26/10
29/10
29/10
2/11
5/11
5/11
9/11
12/11
12/11
16/11
19/11
19/11
23/11
26/11
26/11
30/11
3/12
3/12
7/12

Tid
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00 (Leksandsresa)
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
Alla Helgons dag, 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
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00 Säsongsavslutning öppet hus
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Läsvärt 02-03-03
Saxat av
Margareta Gustavsson

Alingsås Släktforskarförening
Alingsås Släktforskare nr 4/01
P H Rosenström: Alingsås  bland de
första städerna i landet med bokhandel
Margareta Lund: Jag minns
Alingsås Släktforskare nr 1/02
Björklingebygdens Släktforskarförening
Genealogica Behuliensis nr 35
Carina Englund-Nina Lundgren:
Domböcker som källa
Identifiering av ett skolfoto
Lennart Lindkvist: Gen Line  Kyrkböcker på nätet
Torbjörn Norman: Auktionsprotokoll
från Björklinge.
Blekinge Släktforskarförening
Släkt-Eken nr 3/01
Släkt-Eken nr 4/01
Per Frödholm: Ett emigrantöde
Per Frödholm: En släktforskares dagbok
Peter Nilsson: Forskartips (Arvsbyrån)
Obduktioner i Ronneby kommunarkiv
Släkt-Eken nr 1 2002
Obduktioner i Ronneby kommunarkiv,
del 2.
Botvidsbygdens Släktforskarförening
Anlets-Bladet nr 4/01
Förbrytararkiv på nätet
Anlets-Bladet nr ½
Barnmorska  ett av de första kvinnoyrkena (referat av ett mycket intressant föredrag)
Lars Gunnar Lindström: Pommerska
kriget 1757-1762 (Potatiskriget).
DIS-ÖST
DIS-PLAY nr 3/01
Karl-Axel Ågren: Förslag på användning av en äldre men fungerande dator
Släktvapen för alla  en oanad skatt!
Marianne Munktell: Ta med dig släkten i fickan!
Hans Laestadius: Den norrländska
prästsläkten Laestadius  en resa i
fädrens spår.
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DIS-PLAY nr 1 2002
Peter Heimburger: Om Karolina Söderman och rospiggska
Marianne Munktell: Hitta dina gamla
klasskamrater! (intressant web-adress)
Helena Nordbäck: Om sekundärkällornas opålitlighet
Hans Laestadius: Den norrländska
prästsläkten Laestadius - forts.
Folkare Släktforskarförening
An-Siktet nr 3/01
Internetadresser  danska, finska,
norska och svenska
An-Siktet nr 4/01
An-Siktet nr 1 2002
Barbro Vikström: Bruket och dess
märken (Avesta).

Britt Boman: Med tåg ÖrnsköldsvikStockholm.
Ragnar Fornö: Koloniområde  plats
för söndagsnöje anno 1805
Tord Ajankai: Tidernas uppfinning 
för syns skull
Aina Bellander: Ett giftmord i Åskarby år 1808
Sonja Färeby: Tabellverket på nätet
Runslingan nr 1 2002
Marta Ronne: Den mysiga Proban
Polismästare Raab i Uppsala
Sonja Färeby: Salutkanonen
Per-Arne Säwén: Ur en byskomakares
anteckningar
Aina Bellander: Ett människoöde för
300 år sedan
Humleodling i Tärnsjö på 1800-talet.

Forskarföreningen Alir
ALIR anor nr 3/01
Gösta Berglöv: Husförhör
Sigvard Bodin: Ett beväringsbrev från
Mohed
Anna-Lena Hultman: Några källor till
emigrantforskning (Internet-adresser)
ALIR anor nr 4/01
Ulla Eriksson: Vandringslappar
Sigvard Bodin: Söderhamns Jultomtar.

Genealogiska Föreningen
GF-Aktuellt nr 148
GF-Aktuellt nr 149
Kast, häftlåda, bängel

Föreningen Dalfolk
Dalfolk nr 3/01 (bil forskarförteckning
Emil Herlenius: Erik-Janismen i Dalarne.

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Våra rötter  vår historia nr 69

Föreningen DIS
Diskulogen nr 55
Svenska Kyrkböcker Online
Diskulogen nr 56
Ändringar i församlingsindelningen
från 2002-01-01
Olov Fahlander: Hållbarheten hos CDskivor.
Föreningen Släktdata
Tidningen Släktdata nr 3/01
Lars Hellgren: Evangeline Anderssons
rötter
Charlotte Börjesson: Så här använder
du datorn till dina fotografier.
Föreningen Släktforskare i Uppland
Runslingan nr 3/01
Gunnar Gärdenäs: En stöld år 1783
Sigrid Håkansson: Oäkta barns rättsliga ställning vid mitten av 1700-talet
Runslingan nr 4/01
Gösta Söderberg: Morfar Claes Gustaf Larsson 1848-1926.

Genealogiska Samfundet i Finland
Sukutieto nr 4/01
Gästrikslands Genealogiska Förening
Gestricia nr 1 2002

Jämtlands läns Släktforskare
JLS-Nytt nr 1 2002
Arne Ahlström: Skogspatronen på
Ismunlandet
Sigrid Håkansson: Oäkta barns rättsliga ställning vid mitten av 1700-talet
Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
Rotposten nr 3/01
Curt Franzén: Är vår tid historia?
Curt Franzén: Spanska sjukan
Curt Franzén: Varningskullen
Rotposten nr 4/01
Soldaten och kortleken!
Vad hände med biskop Wiraenius?
Barnen med kunganamn
Inga Johansson: Jultraditioner på
Åsens gård
Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening
KFV-Forskaren nr 1 2002
Harald Ottosson: Förankrad bakåt.
Fortsättning på sidan 13

Anbudet
Fortsättning från sidan 12

Malmö Släktforskarförening
An-Gripen nr 4/01
Johan Schöld: Församlingarna och
dess historia
Ingvar Kendrup: Ett besök på Landsarkivet i Viborg
Johan Schöld: Skånska slott  Svaneholms slott
Johan Schöld: Rutger Maclean
Sonja Garin: Blomsterstölder för 115
år sedan
Johan Schöld: Snapphanetiden  del 2
An-Gripen nr 1-2002
Johan Schöld: Snapphanetiden  del 3
Gunnar Wollin: Kneckte-Contrakt för
Malmöhus län
Johan Schöld: Skånska slott  Christinehof och Högestad
Släkt-Banden nr 1/01
Joacim Wendin: Okända och bortglömda källor?
Johan Schöld: Bouppteckningar  en
viktig källa
Midälva Genealogiska Förening
MGF-Nytt nr 3/01
MGF-Nytt nr 4/01
Barbro Andersson: Papegojor, hönsägg och mostrar i Karlshamn
MGF-Nytt nr 1 2002
Barbro Andersson: Delikatessaffären
i Wessénska huset i Sundsvall
Margareta Zackrisson: Sundsvalls
Postmästare nr 13
Nordvärmlands Släktforskarförening
Släkt-Trädet nr 3/01
Olof Hampus: Om brott och straff i
Fryksdalen i forna tider
Släkt-Trädet nr 4/01Anti Riikonens
julgåva
Olof Hampus: Om brott och straff i
Fryksdalen i forna tider  del III
Olof Hampus: Om gamla julseder
Norrtälje Släktforskarförening
Anbladet nr 69
Anbladet nr 70
Urban Johansson: Bokbindargesellskapet i Stockholm
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Anknytningen nr 4
Irja Ekström: Släktforskning i nutid
Bernt Eriksson: Bakom galgen i Minnesota
Camilla Eriksson: Rånmordet i Sätter
Sven Mohlne: En soldathustrus vardag
Birgitta Tönisson och Gudrun Eng-

qvist: Mordet på soldaten Sik och hans
hustru
Gertrud Nilsson: Min svärmors memoarer
Lennart Devell: Släktsökarresa till
Bälinge, Järlåsa och Stöde
Stig Näslund: Fältjägaren Olof Hög,
kallad Stor-Högen  en legend
Anknytningen nr 1 2002
Ove L Renger: Lasse på Bergholmen
Bernt Eriksson: Outgrundliga tillfälligheter
Ulf Berggren: Kända sörmlänningars
anor  del 10
Ett besök i Nyköping år 1586
Ockelbo Släktforskarförening
Nya Släktaled nr 2/01
Nils Almegård: jul på Falkåsen
Bröllopsgåvor på 1860-talet
Angående drängars och pigors förbud
Hans Jäderberg: Berggrens på krogen
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
PLF-Nytt nr 59
Maj och Curt Holm: Fogdars vedermödor under Dackefejden
PLF-Nytt nr 60
Svenskar avlidna i Amerika
Sala Släktforskarförening
Silverräven nr 10
Anneli Häggkvist: Husbehovsjakt i
slutet av 1800-talet
Kenth Hansson: Kolning
Lena Wallin: Kumla kyrka
Lena Wallin: Kumla socken
Skaraborgs Släktforskarförbund
Husförhörsnytt nr 1 2002
Amerikabrev
Storstockholms Genealogiska Förening
An-Ropet nr 4/01
Börje Persson: Skafttionde och tiondeströmming
Per Lanéus: Kring en antavla
An-Ropet nr 5/01
An-Ropet nr 1 2002
Björn-Otto Hesse: Hesseska fideikommisset
Sveriges Släktforskarförbund
Angeläget nr 4/01
Angeläget nr 1 2002
Sveriges Släktforskarförbund
Släkthistoriskt Forum nr 4/01
Pontus Möller: svensk frånskild fru
blev rysk furstinna Troubetzkoy

Martin Gunnarsson Kulldorf: Ett heltäckande svenskt släktträd
Barbro Nordlöf: Kyrkoarkivens udda
handlingar
Elisabeth Thorsell: En upplännings
öden under Karl XII
Stefan Björn: För det mesta kan vi lita
på prästerna!
Södertälje Släktforskarförening
Södertälje-Probanden nr 140
Inger Hedman: Angående drängars
och pigors förbud
Marianne Falkenströmer: Mitt sommarjobb på Björnlunda Hembygdsgård
Bertil Sturk: Gravhällarna i S:ta
Ragnhilds kyrkas kor
Södertälje-Probanden nr 141
Anna-Stina Strandin Frej: Julvisans
Anders Perssons stuga finns bevarad i
Tottarp på Djurslöv nr 10
Bertil Sturk: Morfars farmor blev begravd på Södertälje Kolerakyrkogård
Carl-Gustaf Ohlsson: En sommarkväll
vid kolerakyrkogården vid Hästhagen
i Torsåker
Göran Berglund: Invandrare på 1600talet
Penningvärdet årligen 1830-1999
Södertälje-Probanden nr 142
Anna-Stina Strandin Freij: Sorgeåret
1743 i Ränneslöv
K-E Ferner: Återfödelsetro
Marianne Falkenströmer: Min anfader
Jöns Gullbrandsson var inblandad i
häxprocesserna i Bohuslän
Anna-Stina Strandin Freij: En brevbärare kommer till staden
Södra Roslagens släktforskarförening
Sysslingen nr 1 2002
Ulla Kamil: Trägen vinner (hur man
finner släktingar i USA)
Utdrag ur en bouppteckning från Stora
Säby 1792
Gårdarna runt Skärgårdstad
Tjust Släktforskar Förening
Wåra Rötter nr 4/01
Katarina Korsfeldt: Bifångst i Skruvhult och Sankmark i Veneholm
Rune Sernfalk: Per Holm  Från
Skeppsgosse till överstelöjtnant vid
Kongl Majestäts flotta
Wåra Rötter nr 1 2002
Rune Sernfalk: Per Holm  Från
Skeppsgosse till överstelöjtnant vid
Kongl Majestäts flotta, del 2
Fortsättning på sidan 14
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Fortsättning från sidan 13

Inga Linde: Vem ska vi skicka i år då?
(Riksdagsledamöter under 1600-talet)
Uddevalla Släktforskare
Uddevalla-Bladet nr 3/01
Sture Peterson: Bohusläns soldatregister
Uddevalla-Bladet nr ½
Henny och Wilhelm Ängermark: Om
en präst i Tanum på 1700-talet
Ann-Sofie Johansson: Utdrag ur
svensk Underbefälstidning.
Vimmerby-Hultsfreds Släktforskarförening
Släkta nr 2/01
Göran Svensson: Den stora gårdstvisten i Nyshult, Frödinge socken
Släkta nr 1 2002
Gösta Larsson: Krönsbro och Vena
bönderna.
Vänersborgs Släktforskare
Brätte Bladet nr 7
Sven Blomgren: Kyrkan i Brätte.
Värmlands Släktforskarförening
Värmlands Anor nr 3/01
Roy Olsson: Elvaåring dödsdömd för
skäggryck på Hammarö 1666
Värmlands Anor nr 4/01
Anette Carlsson: Kapellet som aldrig
blev byggt
Peter Borg: Anna på kammarn  en
mordhistoria från Borgvik
Claes Åkerblom: Med rötter i Säfflebygden
Gustaf Ljungmo: Romp-Stava
Emmy Vässmar: Jon på Berget och
släkten Bergman
Bertil Olsson: Ätten Palbitzki i Segerstad och By
Västerås Släktforskarklubb
Arosiana nr ½
Carl Larsson i By: Släktforskning
Om bröllop i Norra Ny
Lovedahl från Västerlövsta
Ulla Sköld: Register i Västmanland
(Soldatregister)
Västgöta Genealogiska Förening
Västgötagenealogen nr 4/01
Viola Karlenhed: En släkthistoria om
adligt namn/gifte
Ralph Johansson: Hur jag fann min
halvsyster i Amerika
Rolf Ekelund: Nittio år sedan människan nådde Sydpolen
Västgötagenealogen nr 1 2002
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Kjerstin Olofsson: Sockenbornas
försyndelser blev inkomster till de fattiga
Eric Carlsson  Kjerstin Olofsson 
Sockenliv i helg och söcken
Kjerstin Olofsson: Huddragare Glader,
lönnkrögare Lejon och trotjänaren
Stakell
Karin Uhrvik: Västgötar som fick burskap i Stockholm.
Westbo-Mo Forskarförening
Westbo-Morötter nr 2/01
En småländsk tjänstehjonsstadga från
mediet av 1600-talet
Barnuppforstran i Alaska
Gästgifvarne i Småland vid 1600-talets början.
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Åsbo Släktblad nr 2/01
Inga Pålsson: Kedarp 1-3 i Östra
Ljungby
Sten Svensson: Ett tragiskt 400-års
minne
Gottfrid Frid: Om
gamla seder och
bruk i Östra Ljungby i gamla tider före
år 1850
Nils Eric Sandberg:
The Björkman Reunion.

Örebro Släktforskare
Strödda Annotationer nr 26
Strödda Annotationer nr 27
Östgöta Genealogiska Förening
ÖGF-Lövet nr 66
Inga Lis Jonsson: Han tog inte hunden med sig in i himlen
ÖGF-Lövet nr 67
Anna Hjelte Björklund: Sibbe i Vi och
Nils Gustafsson i Gottorp
Christer Påhlsson: Vem var Hynrick
Danckquart d. ä.:s fader?
Barbro Nordlöf: Funderingar kring
Vadstenasläkter
Hans Egeskog: Farväl till fosterlandet
Bertil Södergren: En biodlare på 1700talet.

Eskilstunalokalen i
sommar

N

ormalt så är ju verksamheten
i lokalen lite grand "lagd på
is" eftersom vi inte har någon
planerad verksamhet då.
Men är det så att du är intresserad av
att komma in i lokalen för att läsa kort,
titta på CD-skivor eller idka någon
annan (med släktforskning förenad)
verksamhet, så kan Du ju ta kontakt
med någon av lokalvärdarna, cirkelledarna eller någon ur styrelsen för att
med dennes hjälp komma in i lokalen.
Vi har ju ett årsmötesbeslut på att vi
inte ska lämna ut nycklar hur som
helst, men i sällskap med någon av
ovanstående så går det bra.
Du får naturligtvis räkna med och acceptera att någon säger att man inte
har tid eller att man är bortrest.
De som har nycklar är: (i bokstavsordning)
Mats Adolfsson (Adde)016 - 35 71 48
Margareta Arendt ....... 016 - 42 28 12
Anita Carlsson ........... 016 - 12 62 82
Arne Carlsson ............ 016 - 42 64 10
Anita Carlsson ........... 016 - 42 64 10
Lola Carlsson ............. 016 - 34 36 43
Margareta Gustafsson 016 - 13 11 80
Eva Ivarsson .............. 016 - 12 35 91
Kjell Ivarsson ............ 016 - 12 35 91
Sonja Jönsson ............. 0152 - 139 40
Karl-Inge Karlberg ....... 016 - 252 57
Sven Kjellberg ........... 016 - 42 06 49
Sven Kullman ............ 016 - 12 62 87
Leif Lindholm ............ 016 - 14 78 88
Gerd Niedergesäss .....016 - 51 50 90
Inger Ström ................... 016 - 912 52

Anbudet

En massa smått och gott, plockat från Internet bl.a !
Om- och utbyggnad
av Riksarkivet i Arninge.
Om- och utbyggnad av Riksarkivet
Arninge.
Forskarsalen i Arninge kommer att
vara stängd under perioden 26/8 2002
- 7/1 2003 pga byggnadsarbeten. Från
2/9 2002 och fram till jul kommer en
del av mikrokortsbeståndet att finnas
tillgängligt i Lilla forskarsalen i Marieberg. Närmare information kommer
att meddelas senast i början av juni.
Vad gäller originalhandlingar kan man
under hela perioden beställa in volymer till Stora forskarsalen i Marieberg
två gånger i veckan. Beställning måste
göras c:a en vecka i förväg.

Stängt på Stockholms
Stadsarkiv

S

tadsarkivet bygger om och lokalerna på Kungsklippan evakueras maj 2002 -hösten 2003.

Visst material kommer att flyttas över
till Marieberg, lilla forskarsalen

Vad finns mer i Stockholm?

S

tockholms Stadsarkiv i Frihamnen Stadsarkivet i Frihamnen
Enheten är belägen i Magasin 3.
Busslinjerna 1, 72 eller 76.
I Stadsarkivets filial i Frihamnen
förvaras främst arkiv från:
Socialvård i Stockholms stad
Exempel:
Stockholmsförsamlingarnas fattigvårdsstyrelser.
Stiftelsen Danviks hospital.
Barnhemsarkiv.
Fattigvårds-, barnavårds- och socialnämnden i Stockholm.
Sjukvård i Stockholms stad
Exempel:
Allmänna och Södra BB.
Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem.
Hälsovårdsnämnden.
Barnmorskedagböcker.
Tekniska verksamheter.
Exempel: Gas-, el- och vattenledningsverket i Stockholm.
Vattenfall, region Mellansverige.

Stockholms Historiska
Databas

Stadsingenjörskontorets och Fastighetskontorets arkiv med byggnadsritningar förvaras på Kungsklippan 6.

id enheten Stockholms Historiska Databas arbetar vi sedan
flera år tillbaka med att digitalisera historiskt källmaterial.

Bouppteckningar.
I Frihamnen förvaras även större delen av 1900-talets bouppteckningar
från länets tingsrätter och domsagor
(Stockholms tingsrätt fr o m 1948) t o
m juni 2001
Är du osäker på i vilket arkiv den information du söker finns, kontakta då
gärna oss i förväg per telefon innan
ditt besök.
Observera att en del handlingar omfattas av sekretess (70 år efter handlingens upprättande) bl.a sjukjournaler och akter inom socialtjänsten.
De flesta av arkiven efter de social
verksamheterna har upprättade arkivförteckningar, men sökning av personakter via register innebär oftast att man
måste utgå från personuppgifter för
aktuell person:
efternamn (eller flicknamn/tidigare
efternamn), samtliga förnamn,
födelsedatum och personnummer.
Dessa uppgifter underlättar eftersökningen i register. Om uppgifterna
gäller ett barn är det naturligtvis viktigt med personuppgifter för föräldrarna.

Besöksadress:
Stockholms Historiska Databas
Hantverkargatan 3 L Stockholm

V

Rotemansarkivet är SHDs huvudsakliga källmaterial. Vi registrerar även
Hälsovårdsnämndens dödsbevis, register till mantalsuppgifter, polisunderrättelser och huvudförteckningar.
Vi gör källmaterialet tillgängligt för
forskning genom publicering på CDrom och micro-fiche. Data är också
tillgängligt via terminal och vi levererar urval ur registren i olika filformat. På vår hemsida finns också
exempel på data.
Publicerat material finns tillgängligt
såväl i Stadsarkivets forskarexpedition
som på SHD. Studenter vid universitet och högskolor kan också få hjälp
med bearbetningar och utdrag ur
SHD:s olika databaser. Vi diskuterar
gärna idéer till uppsatser eller avhandlingar.
Enhetschef:
Agneta Geschwind
tel 08 - 508 282 51
stadsarkivet@ssa.stockholm.se
Och den som plockade var:

Anita Carlsson

Tefonnummer
tel 08 - 670 29 70, fax 08 - 670 29 78
Öppettider
Observera att Stadsarkivets filial i Frihamnen har stängt för besökare den
4-8 mars p g a ombyggnadsarbeten.
Våra ordinarie öppettider är:
måndag-torsdag 9-12, 13-16 fredag 912, 13-15.30.
e-postadress:
stadsarkivet@ssa.stockholm.se
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Nytt datum för Leksandsresan!
Leksandsresan har fått nytt datum på
grund av dubbelbokning. Det nya datumet är 26  27 oktober.
Är du intresserad av att åka med anmäl
snarast till Anita Carlsson tfn 016 - 42
64 10
Det finns bara 15 platser kvar trots att
vi ännu inte har annonserat ut resan.
Mer information kommer i nästa nummer av Anbudet, men passa på redan
nu att anmäla ditt intresse.
Först till kvarn....

Gåvor m.m.
Av Sonja Jönsson har ESSF fått följande böcker:
Sörmlandsbygden 1972  1973
Sörmlandsbygdens årsbok 1969
ESSF tackar för tillskottet till vårt bibliotek.
Av Sven Kullman har föreningen fått
följande böcker:
Släkt och Hävd diverse årgångar
Elgenstiernas Ättartal
ESSF tackar för tillskottet till vårt bibliotek.
Ny CD-skiva i lokalen
Centrala Soldatregistret

Önskas köpa
Jag söker ivrigt efter CM Rosenbergs
Geografiskt - Statistiskt handlexikon
öfver Sverige (ortslexikon)
Ann-Britt Torsek Tfn 018 - 29 12 91
E:post britten.c.t@telia.com

Befintliga arkiv vid Eskilstuna tingsrätt
Tingsrätten.
1971 Inskrivningsmyndigheten1971 - 2001
Livgedingets domsaga
Häradsrätten
1948 - 1970
Inskrivn.domaren
1933 - 1970
Ägodelningsrätten
1928 - 1970
Expropriationsdomstolen 1946 - 1970

Leverans av arkivhandlingar till ULA 2001-10-15
Åker o Selebo häradsrätt
1901-1947

Rekarne häradsrätt
1901-1947

Hela arkivet
14,5 hm folio
Varav bouppteckningar,
småprotokoll
3,8 hm

Hela arkivet 15 hm folio-A3
Varav bouppteckningar
småprotokoll 5,5 hm

Åker o Selebo ägod.rätt
1901-1927
0,05 hm folio

Rekarne ägod.rätt
1896-1931 0,1 hm folio

Rådhusrätten i Eskilstuna
1901-1970
småprotokoll
bpt-protokoll
fm prot. t.o.m. 1952
fm-diarier
fm-böcker
reg äkt.förord
akter i fm-ärende
handlingar till småprotokoll
handlingar till bpt
fm prot. t.o.m. 1958
bouppteckningar

1901-1932

AlIb:32-63

2 hm folio

1933-1970
1891-1916
1902-1970
1873-1970
1953-1970
1877-1970

Allg: 3-40
CIla: 4
ClIb: 5-12
CVce: 1
GVII: 1-7
Fleb: 1-5

1,5 hm folio
0,1 hmA3
0,5 hm A3
0,02 hm folio
0,5 hm A4
0,5 hm A3

1933-1970
1901-1970

Flec: 1-29
F11: 32-119

2,5 hm A3
8,2 hm folio

Alla: 1-4
AlIc: 1-6
ClIb: 1
FIb: 1-21

0.4 hm folio
0,6 hM A4
0,1 hm folio
1,7 hm folio

Flg: 1
FII:1-43
FIII:4-5

0,1 hm folio
4 hm folio
0,2 hm folio

1971-2001

AlVb: 1-56

4,2 hm A4

1964-1991
1991-2001
1971-2001
1971-2001

Fla: l- 15
Fla: 16-54
FlIaa: 1-242
FIlab: 1-153

4 st. +4 st.
2,3 hm A4
20,1 hm A4
13,8 hm A4

Livgedingets häradsrätt
1948-1970
småprotokoll
1948-1957
bpt-protokoll
1958-1970
reg. över bouppt.
1943-1970
handlingar till bpt
1948-1970
handlingar till bpt
och fm för Rekarne och Åker-Selebo 1947
bouppteckningar
1948-1970
dödlistor
1960-1967
Eskilstuna tingsrätt
1971-2001
bpt-stegar
protokoll
underrättelser om dödsfall
kortlådor c:a
pärmar
bouppteckningar
bilagor till bpt

Bengt Bergman
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Eskilstuna domsaga
Rådhusrätten
1901 - 1970
Inskrivn.domaren 1933 - 1971
Expropriationsdomstolen1957 - 1970
Ägodelningsrätten
1932 - 1970

Väster Rekarne
häradsrätt
- 1880

Domstol Öster Rekarne
häradsrätt
- 1880

Åkers
häradsrätt
- 1880

Åker
Ärja
Länna
Härad
Vansö
Fogdö
Helgarö
Strängnäs (d)

Rådhusrätten
i Eskilstuna
- 1970

Eskilstuna

Rekarne
häradsrätt
1946 - 47

Bengt Bergman

Rådhusrätten
i Mariefred
- 1947

Mariefred

Livgedingets häradsrätt 1948 - 70

Åkers och
Selebo häradsrätt
1947

Rådhusrätten
i Strängnäs
- 1946

Strängnäs

Städer

Rådhusrätten
i Torshälla
- 1945

Torshälla

(a) Klosters och Fors socknar införlivades med Eskilstuna stad år 1907
(b) Ytterenhörna och Överenhörna socknar (= Enhörna kommun) införlivades med Södertälje stad år 1967
(c) Taxinge socken införlivades med Södertälje stad år 1969
(d) Strängnäs socken uppdelades mellan Strängnäs stad och Aspö socken år 1950

Eskilstuna tingsrätt 1971 -

Åkers och Selebo
häradsrätt 1881 - 1947

Selebo
häradsrätt
- 1880

Aspö
Kärnbo
Toresund
Ytterselö
Överselö
Ytterhörna (b)
Överenhörna (b)
Taxinge (c)

Livgedingets häradsrätt 1948 - 70

Rekarne häradsrätt
1936 - 47

Öster och Väster Rekarne
Häradsrätt 1881 - 1935

Västermo
Öja
Lista
Gillberga
Råby-Rekarne
Torshälla
Tumbo
Fors (a)

Område Näshulta
Husby-Rekarne
Ärla
Stenkvista
Barva
Kjula
Hammarby
Vallby
Sundby
Jäder
Kloster (a)

Socknar

Domstolsväsendets organisation i nuvarande Eskilstuna Kommun

Anbudet
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ESSF verksamhetsberättelse för 2001

S

tyrelsen har bestått av följande
ledamöter: Arne Carlsson ordförande, Kajsa Nilsson vice ordförande, Anita Carlsson sekreterare,
Margareta Gustafsson kassör, Kjell
Ivarsson, Sture Appelblom, Sonja
Jönsson, Sven Kullman och Karl-Inge
Karlberg.

Sven G. Nilsson höll i arrangemangen.
Medlemstillströmningen har varit och
är fortfarande mycket god varför ESSF
nu har 380 medlemmar.
Årsmötet hölls den 10 mars och var
förlagt till Studieförbundet/Vuxenskolans lokaler, mötet samlade 54 st deltagare. Efter årsmötet hade ESSF inbjudit ESSF:s egen medlem MarieLouise Nanryd som höll ett föredrag
Om sot och bot i gången tid.

Lokalvärdar under vårsäsongen har
varit: Gerd Niedergesäss, Anita Carlsson (ej sekreteraren), Margareta Gustafsson, Eva o Kjell Ivarsson, KarlInge Karlberg, samt Anita och Arne
Carlsson.
Efter en enkätundersökning under våren kunde antalet lokalvärdar utökas
så att lokalen kunde vara öppen betydligt mer för medlemmarna.
Till höstsäsongen utökades antalet
lokalvärdar med följande personer:
Sven Kjellberg, Inger Ström, Lola
Carlsson och Leif Lindholm.
Under våren har lokalen varit öppen
för medlemmarna 17 gånger varannan
tisdagskväll, varannan tisdag förmiddag och varannan lördag. Under september månad har hållits samma
öppettider med totalt 7 gånger. Efter 1
oktober har lokalen varit öppen varje
tisdagsförmiddag, varje tisdagskväll
och varje lördag med totalt 27 gånger.
Öppettiderna för lokalen har varit angivna i Anbudet.
ESSF:s utställning från föregående år
fortsatte under våren veckorna 6 och
7 i Strängnäs med diverse olika föredrag bl. a. av Ulla-Britt Önnestam med
Långarydssläkten. Både Lars Henning och Anna-Stina Lanninger höll
olika föredrag.
Strängnäs har under hösten haft 3 träffar, dessa träffar har anordnats som
föredrag i Strängnäs Bibliotek med
Margareta Bergqvist som föredragshållare.
Under veckorna 14 och 15 var utställningen arrangerad på Stallarholmens
Bibliotek, där Sture Appelblom och
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Företag från vilka ESSF under året
fått någon form av sponsorbidrag:
Canon Center
Carita Konsult & Service
Eskilstuna Kommun, Kultur och Fritid
Eskilstuna Stadsbibliotek
Slagsta Elkonsult
Strängnäs Kommun, Fritids- och kulturförvaltningen
Swecon Anläggningsmaskiner
Länsbildningsförbundet
Medlemstidningen Anbudet har under året utkommit med 4 nr. och redaktör har varit Arne Carlsson. Olika
personer, både medlemmar och icke
medlemmar har under året skickat in
bidrag till Anbudet, för att den ska
kunna fyllas med intressant läsning.
I mars var det Förtroendemannakonferens i Leksand under två dagar
och där deltog Arne Carlsson, Anita
Carlsson och Karl-Inge Karlberg.
I april arrangerade ESSF den regionala
samarbetsträffen i Strängnäs och 23
inbjudningar hade skickats ut till olika
föreningar. 11 föreningar ställde upp
med totalt 26 personer. Efter mötet
berättade Kapten Per-Olof Rosén från
P10 om soldatregistret efter Evert
Wahlberg som nu håller på att digitaliseras. Därefter var det lunch och efter

lunchen en rundvandring runt de
gamla kvarteren och domkyrkan i
Strängnäs.
Till ombud för släktforskardagarna i
Borås utsågs Arne Carlsson och Anita
Carlsson. Anita Carlsson deltog i
ordförandekonferensen och Arne
Carlsson deltog i redaktörskonferensen. Bägge konferenserna var förlagda
till fredagen.
Tre olika temadagar har anordnats i
lokalen i Eskilstuna under hösten, september, oktober och november månad.
Första gången var det handskrift men
ingen intresserad kom, andra gången
var det släktforskarprogrammet Disgen och det var 2 intresserade som
kom, sista gången var det Internet och
endast en intresserad kom.
På grund av att Posten under våren
kraftigt höjde priset för postboxen så
inköptes en postlåda som sattes upp i
foajén vid lokalen.
Till starten inför höstsäsongen inköptes telefon som installerades i lokalen.
10 protokollförda styrelsemöten samt
dessutom årsmöte i mars och medlemsmöte i oktober och 2 möten med
lokalvärdarna har under året hållits och
dessutom möten med cirkelledarna .
Eftersom ESSF under föregående år
erhöll organisationsnummer från
Skattemyndigheten så har ESSF under året lämnat in den första deklarationsblanketten. ESSF är dock inte
skyldig någon skatt.
ESSF:s register har bearbetats och vid
årets slut är 2 tredjedelar av dödregistret och ungefär lika mycket av
vigselregistret klart för kontrolläsning.
Inköp av böcker och CD-skivor till
föreningen har fortsatt, det utges ständigt intressanta böcker eller CD-skivor som släktforskare kan ha nytta av.
Under hösten ordnades en visning av
Vapentekniska Museet under ledning
av Claes-Göran Roos.
20 oktober var det höstmöte i Gamla
Teknis lokaler på Careliigatan i Eskilstuna som samlade 55 deltagare.
Fortsättning på sidan 19

Anbudet
Fortsättning från sidan 18

Därefter hölls ett föredrag av Fil. dr.
John Svenske om Bondedagboken
som historisk källa.
Vid mötet beslutades att ESSF skulle
byta lokal och styrelsen fick i uppdrag
att förhandla fram bästa pris samt
skriva kontrakt. Höstmötet beslöt
också att höja medlemsavgiften från
125,00 kr. till 200,00 kr. för fullbetalande medlem och gav styrelsen i
uppdrag att fastställa avgift för familjemedlem med hänsyn till familjemedlemmens kostnader för ESSF.

Under våren hölls 1 st nybörjarkurs i
släktforskning i ESSF:s lokaler av
Pensionärsuniversitetet.
Under hösten hölls 2 st. kurser i dataprogrammet Disgen.
Under hösten hölls 1 kurs i handskriftsläsning.
5 december bussresa till Arninge för
de kursdeltagare som gått nybörjarkurs
under hösten.

Av det totala antalet medlemmar är det
89 som bor i Strängnäs-regionen, fördelat på 67 fullbetalande och 23 familjemedlemmar.

På Strängnäs Bibliotek har Margareta
Bergqvist under året ordnat informationsträffar.

Styrelsen har vid två tillfällen under
året samlat de som ställt upp som funktionärer och cirkelledare för att med
en enkel måltid tacka för de fina insatserna.

Till den 1 december kunde ett hyreskontrakt skivas på för nya lokaler på
Dambergsgatan 1. Hyresbeloppet skall
börja att betalas den 1 januari 2002
men ESSF fick tillträde till lokalerna
den 1 december 2001 för att kunna
börja inreda lokalen.

Styrelsen har dessutom haft information om släktforskning hos Reumatikerföreningen, de Hörselskadades
lokalförening. Träff har anordnats
med Finlands-Svenska föreningen
med anledning av nybörjarkurs med
finlandssvensk inriktning.

Styrelsen vill härmed tacka alla de
medlemmar som har ställt upp och
hjälpt till med allt arbete.

Eskilstuna Strängnäs Släktforskarförening har under året fått bidrag dels
från:
Strängnäs Kommun
3.300,00 kr.
Sv. Släktforskarförbund rabatt vid inköp
av böcker och CD-skivor 2.345,00 kr.
Länsbildningsförbundet 6.900,00 kr.

Aktiviteter under år 2001
28 februari bussresa till Arninge för
att kunna forska under en kväll.
25 april ordnades en resa till Arninge
för alla som gått kurs under våren.
13 - 14 oktober den årliga Leksandsresan.
20 oktober höstmöte med föredragshållare Fil. dr. John Svenske.
Under året har föreningen haft 10 st.
nybörjarkurser i släktforskning varav
1 med inriktning på Finland i ESSF:s
regi.

Antal fullbetalande medlemmar i ESSF
2001
2000
296
264
Antal familjemedlemmar i ESSF
81
70
Antal ungdomsmedlemmar i ESSF
3
3
Totalt antal medlemmar
380
335

Medlemsavgiften för år 2001 har varit följande: 125,00 kr fullbetalande
medlem och 25,00 kr för familjemedlem samt 25,00 kr. ungdomar upp till
23 år.

Kajsa Nilsson har från och med verksamhetsårets utgång gått ur föreningen
och avsagt sig uppdraget som vice ordförande.
Styrelsen tackar för det gångna året
och önskar den nya styrelsen och föreningen Lycka till med det nya året.
Styrelsen:
Arne Carlsson
Ordförande
Kajsa Nilsson
Vice ordförande
Margareta Gustafsson Kassör
Anita Carlsson
Sekreterare
Sonja Jönsson
Ledamot
Sture Appelblom
-"Karl-Inge Karlberg -"Kjell Ivarsson
-"Sven Kullman
-"-

Apropå verksamhet ja!

D

u som bor i "Strängnäsområdet " har väl observerat
att från och med 4/9 2002 så
har även du tillgång till en samlingslokal för släktforskarverksamhet tillsammans med likasinnade!
Närmare beskrivning finns i ordföraandespalten och mer information får
du om du ringer Sonja Jönsson på tfn
0152 - 139 40.

Ä

r du intresserad av att hoppa
med i redaktionskommittén
(ja, det finns faktiskt en sådan
även om den idag inte har haft speciellt många sammanträden. Den består
i alla fall av redaktören himsjälv och
Adde (Mats Adolfsson) och vi vill ha
in några fler som till att börja med kan
vara med och skriva artiklar eller ragga
uppslag.
Hör av dig till redaktionen:
Adress etc. på sid 2.

Kan lika gärna vara en "tjej"
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Information från
SVAR's Kundtjänst!

P

å grund av våra långa leveranstider, vilka vi djupt beklagar, går
vi igenom våra rutiner för att
hitta tidstjuvar. I det arbetet har vi hittat sådana, som våra kunder skulle
kunna hjälpa oss med.
1. Vid beställning av SCB-material
anges också om beställningen avser
uppgifter om födda, vigda eller döda.
Detta görs enklast om man i volymkolumnen skriver SCB-C för födda,
SCB-E för vigda samt SCB-F för döda.
2. Ofullständiga beställningar

 År, volym och SVARnr stämmer inte med angiven församling.

 SVARnr saknas
 Kundnummer saknas
Dessa uppgifter på låneblanketten underlättar för vår leveransavdelning.
3. Otydliga beställningar. Vi vädjar till
alla att texta sina beställningar för att
undvika felleveranser.
Tack för Ert tillmötesgående.
Med vänliga hälsningar

Kurser i släktforskning och annan utbildning
Våra cirkel- och kursledare har nu träffats och gått igenom resurserna
och ambitionerna för höstens kursverksamhet.
Förutom den egna utvecklingen, (jodå, vi satsar naturligtvis på att
vidareutveckla ledarnas egna kunskaper både när det gäller den rena
fackkunskapen och kurstekniken samt den pedagogiska delen).
Vi har fått ett par nya assistenter till nybörjarkurserna och vi breddar
utbudet totalt sett.
På datasidan sker det också en utveckling eftersom vi nu startar upp
fortsättningscirkel/lar i Disgen och naturligtvis så ordnar vi med någon form av nybörjargrupp för dataintresserade.
En efterlängtad nyhet är att vi startar med fortsättningskurser i släktforskning. Ja, vi skriver kurser eftersom vi förväntar oss att det kommer att bli många som vill få möjlighet att lära sig hur man bäst jobbar sig vidare bakåt i släktleden.
Som vi började med under vårsäsongen så kommer vi att genomföra
kurserna och cirklarna tillsammans med ABF som tar han om det
administrativa jobbet åt oss.
Det ger oss ett antal fördelar, bland annat att alla deltagare och ledare
är försäkrade mot olycksfall under färd till och från kursen / cirkeln.
Det totala utbudet av kurser ser alltså ut som följer och intresseanmälan
lämnar du till ABF och Marija Vrbec på tfn 016 - 16 67 12 eller Epost: marija.vrbec@abf.se

SVARs Kundtjänst

Nybörjarkurs i släktforskning

E-post adress till Kundtjänst:
kundtjanst@svar.ra.se

Handskriftsläsning

Tel: växel 0623-725 00

Lokalvärd
Vill du ställa upp som lokalvärd och
träffa massor av trevliga människor?
Vi tar gärna in fler som vill ställa upp
som lokalvärd.
Det enda krav vi ställer på dig är at du
är dig själv!
Kontakta Anita Carlsson
på tfn 016 - 12 62 82

(inga förkunskaper behövs)

(gärna ha gått en grundkurs i släktforskning eller ha motsvarande
kunskaper)

Fortsättningskurs i släktforskning

(gärna ha gått en grundkurs i släktforskning eller ha motsvarande
kunskaper)

Nybörjarkurs i datakunskap
(inga förkunskaper behövs)

Nybörjarkurs i dataprogrammet Disgen
(grundläggande datakunskaper behövs)

Fortsättningskurs i dataprogrammet Disgen
(genomgången grundkurs i Disgen eller motsvarande kunskaper)

