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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: Från Fristadstorget
nr. 11, 12, 31, 216, 221, 701, 720, 801
och Pulsen. Mot Fristadstorget går nr.
11, 12 och 30.
Buss nr. 720 från Strängnäs stannar vid
Rådhustorget.
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Här ligger lokalen

Anbudet
tarerna: Jättebra, Toppen, Perfekt.
Då hinner man ju med mycket mer och
behöver inte rusa upp på morgonen
och kasta i sig frukosten för att hinna
ner tid och så får man ju längre tid på
sig under dagen!

N

ytt år, nya tider, nya ansikten,
nya medlemmar och nytt
material.

Ja, då har ett nytt år randats och verksamheten har kommit igång igen lite
här och var. Ett nytt år betyder ju så
mycket i så många sammanhang. Kanske hör du till dem som staplade upp
en massa föresatser på nyårsaftonen
och gav en massa löften som kommer
att bli svåra att infria.
Själv avgav jag egentligen bara ett
enda löfte och det vet jag att jag tvärsäkert kommer att kunna hålla. Dessutom tror jag att hustrun avgav samma
löfte. Under normala förhållanden så
tror jag inte att det kommer att vara
svårt att klara av den biten.
Vad det var för löfte?
Jo vi lovade att vi inte ska börja röka
någon av oss under 2003, det ska väl
gå att hålla utan några större problem.
Nya tider!
Ja, det började vi med i lokalen från
och med säsongens första öppet hus,
nämligen att vi förlänger tiden på
Lördagarna och numera har öppet från
kl. 10.00 - 14.00 för att ge dig lite
längre tid på dig bland CD-skivor och
annat godis!
Dessutom gör vi en stor förändring den
25/2. Då slopar vi öppettiden på tisdagmorgnarna kl. 09.00 och öppnar istället kl. 13.00 och har helöppet till kl.
20.00.
Det är lokalvärdarna själva som har
kommit med det förslaget som vi presenterar på sidan 11.
När vi har diskuterat det här med några
av våra medlemmar som brukar vara i
lokalen så har det mötts med kommen-

Nya ansikten!
Vi har begåvats med några nya ansikten (ja egentligen är dom ju väl bekanta
sedan tidigare, men vi ser dem på nya
platser), det gäller Ulla-Britt Svensson
och Leif Lindholm som båda tar steget upp till cirkelledare efter att ha
varit assistenter på ett antal kurser och
visat stor fallenhet och kunskap.
Ett ansikte som har kommit tillbaka
och som naturligtvis är välkommen är
Ingvard Hoffman som går in som assistent på någon nybörjarcirkel,
Ingvard är ju en gammal räv som var
med och kopierade kyrkoböckerna
som vi har som underlag för våra register vilka är under databearbetning.
Göran Thomasson kommer vi att se
som lokalvärd och dessutom som ansvarig i den datagrupp som vi har
initierat för att se över våra datorer och
mjukvaror m.m.
Övriga i datagruppen blir:
Magnus Entin som håller i hemsidan.
Krister Nilsson, Kjell Nyström och
Börje Länn.
Andra nya ansikten (eller de gamla
vanliga) kommer det ju att bli fråga om
när vi kommer till årsmötet den 15/3 då
det är fråga om årsmötet och val av
ledamöter för det nya verksamhetsåret.
Här har du möjlighet att meddela valberedningen om det är någon som
du vill byta ut eller ha kvar.
Ett byte kommer det definitivt att bli
då undertecknad redan i början av
2002 meddelade både nuvarande styrelse och valberedningen att jag inte
har för avsikt att ställa upp för nominering till ordförandeposten för ytterligare ett år.
Jag vill alltid kunna ge 100 % när jag
gör något och jag känner nu att jag inte
kan uppbringa full kraft i alla lägen.
Det här med släktforskningen är ju så
intressant att hålla på med så att det
tar egentligen all tid. Så även fast jag

numera är avtalspensionär så tycker
jag att jag får försaka alltför mycket
från min egna egentliga hobby och då
börjar det bli jobbigt.
Jag vill gärna betrakta mig som en
bärraket som är med och lyfter en dyrbar last upp emot de oändliga höjderna! Det låter väl poetiskt och mäktigt, eller hur! När en bärraket börjar
förlora drivkraften så blir den bara en
belastning för ekipaget och då ska den
kopplas loss och släppas ner i fallskärm för att kunna återvinnas.
Eller också gör man som Bengt Bergman sa när vi träffades på en cirkelledarträff: Man kan ju koppla loss den
och så spränga den i småbitar också.
Nu förväntar jag mig inte någon större
fallskärm (till skillnad från vissa företagsledare).
Nya medlemmar
Medlemsantalet i föreningen har under de senaste åren stigit med en stadig kurva och det är ju mycket glädjande och syns också på antalet Anbud som tas fram per nummer.
Nytt material
I lokalen kommer det fortlöpande fram
nytt material i form av CD-skivor,
böcker och annat. Senaste veckan så
har vi fått två nya anslagstavlor, den
ena är en så kallad White-Board-tavla
som vi har satt upp i data-salen (flott
benämning eller hur) och den andra
anslagstavlan är uppsatt i hallen.
På den kan du själv sätta upp små meddelanden t.ex.:
-Jag åker till Vadstena den xx/xx och
har plats för 3 personer om ni vill vara
med att dela på kostnaden!
Har jag nu glömt någon med nytt eller
gammalt ansikte eller hans eller hennes funktion så ger det anledning till
ett påpekande till nästa nummer.
Hör av dig så rättar

Arne Carlsson
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En forskarhälsing från
Esbo, Finland,

till förfogande Ove Tegners utomordentlig registerdata över Bonnevierna
 tyvärr finns icke dessa Bonneviers
där.

Jag arbetar med ett personhistoriskt
arbete angående min förfader Carl
Gustaf Bonuvier (se nedan), vallonnamnet ser man även i formen Bonnevier/Bonevier. Hans far var Peter
Bonevier (se nedan). För hans del vet
jag icke tills vidare något annat än de
som givet nedan.

Har här fått vänlig hjälp bl.a. från prof.
Sven Hirn. Han är ju djupast inne på
området, med flera verk om vårt teaterliv.

Källan är en amatörforskning och har
icke tills vidare kunnat dokumentärt
verifiera (minst sagt mycket intressanta) yrkesdatan.

Vore mycket tacksam för hjälp: Direkt
data angående dessa personer, men
speciellt de följande.
Källor, arkiv etc. angående området?
1. Ulrika* Björling, i giftet: Ulrika
Bonnevier/Bonevier/Bonuvier
(* = använde sannolikt detta förnamn)

Känner CGB:s karriär i Finland väl
och har även anlitat flere svenska bokkällor. CGB blev ju sedan  för en tid
 en viktig och aktiv figur här, med
bl.a. sitt teaterhus i Åbo. Truppen reste
omkring i landet.

2. Christina* Maria Björling, i giftet:
Christina Maria Lewenhagen

Nedan har jag tagit med endast hans
aktiviteter i Sverige. Känner och har

5. Carl Gustaf Bonuvier/Bonnevier/
Bonevier

6. Amalia Eufrosyne Bonnevier/
Bonevier/Bonuvier
7) Jakobina* (Bina*) Bonnevier/
Bonevier/Bonuvier
PS: Ursäkta min något bristfälliga
svenska, växte upp i en tvåspråkig familj, men skolorna gick man på finska!
Med en vänlig hälsning,

Reijo V. Alho

pol.mag, redaktör (freelance)
amatörforskare
Älvbacken 2 A 40, 02130 Esbo, Finland
Mareli@kolumbus.fi
Telefon och fax: (09) 464 852
Mobil: 060 365 9164

3. Johan* Peter Lewenhagen
4. Peter Bovuvier

Tabell 1

I Eric Hindric Björling, f. 26.7.1747 Und, Tjällmo, d. 1806 Stockholm. Bokhållare vid Krigsmanshuset i Vadstena samt
stadsfiskal, rådman och charta sigillitae ombudsman i Vadstena. Blev 1781 (enl. Bergström, Vadstena krigsmanshus, f.11)
kammarskrivare vid Kammarrevisionen i Stockholm. I hustruns bouppteckning nämnes han revisor i Kammarätten.
Gemål:: Maria Sophia Lindstedt, f. 10.1.1753 Vadstena, d. 19.3.1799 Maria Magdalena.
Barn:
Sara* Cajsa f. 13.2.1774 Vadstena krigsmanshusförf., d. 29.4.1774.
Christina* Maria f. 18.3.1775 Vadstena krigsmanshusförf., d. 30.9.1811 Stockholm. Skådespelerska. Gemål: Johan*
Petter Lewenhagen, f. 1770, d. 31.10.1832 Norrköpings Sankt Olai. Skådespelare, sen. Teaterchef *
Ulrika* Sophia f. 26.4.1778 Vadstena krigsmanshusförf. Till tabell 2. ***
Brita* Caisa f. 16.2.1777 Vadstena krigsmanshusförf., d. Förmodligen i späd ålder.
Brita* Charlotta f. 7.4.1780 Vadstena krigsmanshusförf., d. 31.3.1819 Hedvig Eleonora.
Carl* Peter f. 23.4.1782 Vadstena krigsmanshusförf.
Eric* Hinric f. 25.3.1784 Vadstena krigsmanshusförf., d. 23.5.1784.
Sara* Catharina f. 24.5.1785 Vadstena stadsförf.
Nils* Gustaf f. 4.10.1787 Vadstena stadsförf., d. 17.10.1787.
Ingrid* Margareta f. 19.10.1788 Vadstena stadsförf., d. 23.11.1788.
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Tabell 2
II Ulrika Sophia Björling, Tabellsta
1, f. 26.4.1778 Vadstena krigsmanshusförf., d. 1.4.1809 Norrköpings
Sankt Olai. Skådespelerska.
Gemål:: Carl Gustaf Bonuvier, (tid.
Bonnevier), skådespelare, teatertruppledare i Finland, teaterchef med eget
teaterhus i Finland (Åbo), f. 21.9.1776
Stockholm, d. 1.8.1858 Fredrikshamn,
Finland.
Detta var Bonuviers 1. gifte. 2. Gifte
med: Maria* Charlotta Christina
Wibom (eller Vidbom), f. 1791, d.
18.10.1825 i Åbo, Finland.
Bonuvier började som skådespelare
1796 med Carl Stenborgs trupp. Var
sedan någon tid med Johan Petter
Lewenhagens trupp. Bonuvier var
Lewenhagens svåger, sen sistnämnde
var gift med Ulrika Sofia Björlings
skådespelerskan Christina ia Maria
Björling (f. 18.3.1775 i Vadstena
krigsmanshusförsamling, d. 30.9.1811
i Stockholm.
Bonuvier kom 1803 till Djurgårds-

Anbudet
teatern, då ledd av de Broen. I juni
1805 kunde man från dagspressen läsa
om bråk mellan Maria Elisabet de
Broen och Bonuvier.
Teaterdirektrisen anmälde att Bonuvier hade vid ett gästspel i Göteborg
utan lov blivit bort från en föreställning. Bonuvier värjde sig med att påpeka att han hade arbetat utan kontrakt.
Det blev rättsprocess.
Nu lades det fram att han icke endast
hade rest till Malmö utan hade tagit
med sig en bunt rollhäften och att man
hade blivit tvingad att nedbringa repertoaren. Våren 1807 finner man honom (åter) i svågern Lewenhagens
trupp. - Till Finland kom Bonuvier
första gången sommaren 1812, med
Margareta Seuerlings trupp.
Föräldrar: Peter Bonuvier, f. 1786, d.
1841 Eskilstuna ja Anna Elisabet Klisnick. Som Peter B:s yrke nämns enligt
en (släktforskning) källa: Balettmästare och garderoblakej vid Gustav III:s
hov. Vilket verkligen låter mycket
intressant!

Källans data är dock ännu utan officiell verifiering (något dokument eller dyl.)
Carl Gustaf Bonuvier hade följande
barn i sina giften:
1) Amalia Eufrosyne Bonnevier/
Bonevier/Bonuvuvier, d. 1894 i Vingåker, i slutet av året. Hon stannade
alltså i Sverige. Hade redan vid sex års
ålder uppträtt som dansös på tiljan,
men avslutade snart sin bana i Thalias
tjänst. (Från samhällslivet i Åbo 18091827. Kultur- och personhistoriska
skildringar av G. Heinricus. Hfors
1914. Dagens Nyheter 17.8.1894 och
Hvad nytt från Stockholm
22.9.1894)
2). Jakobina* (Bina*) Bonnevier/Bonevier/Bonuvier, f. 1808 (eller 1809)
i Göteborg, d. 1893 i Juustila, Viborgs
socken (Då födsdatumet är osäkert,
kan hon vara likaväl från 1. giftet som
2. giftet. (gift sedan Öhmann i Finland)
3) Carolina Charlotta Bonnevier/Bonevier/Bonuvier, f. 1810 i Finland.
(gift sedan Öhmann i Finland)

Ska du åka med till Arninge torsdagen den 20 mars?
I sedvanlig ordning så har vi bokat en resa till Arninge som nu har
öppnat efter sin utoch ombyggnad.
Lokalerna innehåller nu 60 läsare och utrymmena
mellan lådfacken har breddats så att
det inte är lika trångt längre. Utrymmet för fika och avkoppling är också
större än tidigare och det är lite fler
bord (ca 50 platser). Några ytterligare
skåp finns naturligtvis för instoppning
av väskor etc.
En nyhet är nu att även handväskor är
förbjudna att tas med in i forskarlokalen, lite tråkigt för damerna.
Annars är det sig likt, personalen lika
trevlig som tidigare och datorer med de

flesta CD-skivorna tillgängliga samt en
massa mikrokort finns naturligtvis.
Och som tidigare så åker vi från Gamla
Busstationen vid Klosters kyrka kl.
13.00 via Sveaplan, ICA-Ekängen,
Kjula och Strängnäs vid grusplanen
nedanför biblioteket ca. 13.40 (där det
finns gott om parkeringsplatser). Vi är
framme i Arninge i ganska god tid, så
det finns möjlighet att i lugn och ro ta
en kopp fika eller att äta något stadigt
så att man står sig till klockan 19.30
när lokalerna stängs.
Vi kommer ju inte in i forskarsalen
förrän kl. 16.00 och då ska vi vara väl
förberedda med alla listor uppdaterade
i god alfabetisk ordning så att incheckningen går på ny rekordtid. (det gamla
rekordet lyder på ca 12 minuter för
nästan 60 personer och innehas av
ESSF under resan med cirkeldeltagarna nu i Januari).

Resan och lokalhyran kostar som vanligt 250:- och du anmäler dig till vår sekreterare per telefon/fax 016 - 42 64 10
eller E-post:
anita@caritakonsult.se
Anmälningsavgiften ska vara inbetald på Postgiro 431 57 95-7 senast
den 11/3 med ordentligt angivande
av påstigningsplats och vem betalningen avser, detta för att vi ska veta
hur många som kommer med och
hur stor buss vi ska beställa och så
att vi kan pricka av att alla kommer med både dit och hem .
Har du några funderingar är du naturligtvis välkommen att kontakta sekreteraren på ovanstående sätt.
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Från ett Tibbhult för
länge sedan

O

m förhållandena i Tibbhult i
slutet av 1600-talet och under
1700-talets första hälft får
man en viss uppfattning genom domböckerna i häradsrättens arkiv och genom ännu levande tradition om en av
bönderna i byn, nämligen Håkan
Sunesson. Denne Håkan var en man
kommen från annan ort, man vet icke
varifrån. Vid Hjorteds kyrka hade han
en söndag träffat hustru Elin i
Tebhult.
Sägnen berättar att Elin på det då
vanliga färdsättet ridit fram till
Hjorteds kyrka för att delta i gudstjänsten. Hästen hade hon bundit på härför
avsedd plats. Då Elin efter gudstjänstens slut ämnade rida hem, hade hon
funnit en okänd man sittande på hennes häst och sova. Sedan han väckts
och han förvissat sig om att någon fara
icke hotade - i vilket fall han säkerligen skyndsamt skulle ha ridit bort - berättade den okände mannen, att han
rymt från utländsk krigstjänst. Om han
varit krigsfånge eller rymt från eget
förband förmäler ej historien.
Han hade gömt sig på ett fartyg
samt tagit sig i land i vår skärgård.
Efter alla vedermödor hade han nu
kommit så långt som till Hjorteds
kyrka. Där hade han, utmattad av
hunger och ansträngning, satt sig på
hustru Elins häst och somnat. Elin å
sin sida berättade, att hon var änka och
hade jordbruk i Tibbhult samt att hon
behövde manlig hjälp med skötseln av
gården. Då mannen, som uppgav sig
heta Håkan Sunesson, bad att få följa
med henne till Tibbhult, gav hon med
nöje sitt samtycke därtill.
Håkan, som visade sig vara en driftig man, fann sig väl till rätta och stannade kvar vid gården. Sedan han 1689
gift sig med Elin (som i sig själv hette
Pehrsdotter och var född omkr. 1643),
köpte han 1694 gården av dåvarande
ägaren rådmannen Johan de Rees i
Västervik. Traditionen förmäler, att
Håkan skaffade penningmedel till
detta köp genom att kola och sälja träkol till Rumhults masugn, som då var
nyanlagd av brukspatronen Hans Andersson. Köpekontraktet av 1694 finns
ännu bevarat i Tibbhult hos en av Håkan Sunessons ättlingar i rakt nedstigande led, vilken är ägare till en del
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av det halva hemman de Rees sålde
till Håkan. Köpesumman var enligt
kontraktet 60 riksdaler a 6 daler styck.
Fasta på köpet fick Håkan först 1706,
två år efter hustruns död, sedan bördesklander, dels från de Rees, svåger borgmästaren i Västervik Hans Bauman
senior, dels från ett par släktingar till
hustru Elins man i ett tidigare äktenskap, blivit avvisat.
Tibbhults by, redovisad som ett helt
mantal, köptes 1663 av Brodde Larsson i Baldersrum, Gamleby socken.
Brodde bosatte sig troligen icke i
Tibbhult, vilket däremot var fallet med
hans broder Måns Larsson. Denne brukade som åbo halva Tibbhults skattegård. Måns, som var gift med den förut
nämnda hustru Elin, avled senast
1676. Änkan gifte om sig med Olof
Persson, som omnämnes i 1680 års
mantalslängd tillsammans med hustru.
Olof avled senast 1689. Samma år gifte
sig Elin för tredje gången, nu med
Håkan Sunesson. Hon var då, vill det
synas, 46 år. Håkan var ungefär 12 år
yngre. Johan de Rees köpte 1680 av
Brodde Larsson i Baldersrum för 30
riksdaler specie den hälft av Tibbhult,
som han sedan sålde till Håkan Sunesson.
Den andra hälften köpte de Rees
samma år av Broddes brorsbarn Hemming Månsson och Carin Månsdotter,
vilka köpt den halva skattegården
1676. de Rees säljer emellertid 1686
denna hälft av Tibbhult till bruksförvaltaren Hans Andersson, vilken i
sin tur 1687 säljer den till Lars
Botolfsson i utbyte mot dennes del i
Ugla Rumhult. Rumhult hade 1685
blivit pantsatt till Hans Andersson för
441 daler kopparmynt av Larses fader
Botolf Börgesson i Rumhult och dennes hustru Brita Månsdotter.
Lars Botolfsson och hans hustru
Anna Larsdotter fick 1689 fasta på 1/2
Tibbhult skatte. Lars BotoIfsson och
Håkan Sunesson ägde alltså var sin
halva av Tibbhults skattegård. De kom
att ha mycket med varandra att göra i
byangelägenheter. I ännu högre grad
gäller detta om Håkan och Lars
BotoIfssons son Lars Larsson, som så
småningom blev nämndeman. I början
tycks sämja ha rått mellan grannarna,
men med tiden blev det allt vanligare
att den ene vid tinget var kärande och
den andre svarande i samma mål.
Redan 1694 blev Håkan Sunesson

kyrkvärd. Som sådan omtalas han flera
gånger i kyrkans räkenskaper. Nyårsdagen 1697 inlevererade han t. ex. 4
kannor nattvardsvin, som kostade 14
daler. Vid decemberstämman 1701
blev han sexman och medlem av
kyrkorådet. I egenskap av sexman hade
han 1702 att utföra ett delikat uppdrag.
Kyrkoherden i Hjorted Daniel
Dalenius anmodade honom att förhöra
sig hos prästfrun om hennes uppfattning beträffande beskyllningen mot
Kyrkoherden att ha begått lägersmål
med jungfru Ingeborg Mörner. Prästfrun, som låg på sitt yttersta, avvisade
som helt osanna de rykten, vilka utspritts om hennes make.
Håkan Sunessons hustru, den redeliga och dygdesamma, husmatronan
Elin Pehrsdotter uti Tebhult, dog i
januari 1704 i en ålder av 61 år. I testamentspengar efter henne gav Håkan
till kyrkan 3 daler. Äktenskapet med
Elin tycks ha varit barnlöst. Hur länge
det sedan dröjde, innan Håkan Sunesson gifte om sig, framgår ej av tillgängliga handlingar. Med den andra hustrun, Kerstin Jönsdotter, hade han flera
barn, av vilka Pehr Håkansson, var
född 1716 och Johan 1725.
Vid tinget i Gamleby förekom under Håkans tid ett stort antal mål, som
berörde Tibbhult. 1698 blev han och
Lars Botolfsson i Tibbhult bötfällda
för öfwerflödigt skogshygge. Håkan
hade huggit 50 tolfter bräder på 1/2
gård och Lars 42 tolfter, likaledes på
1/2 gård. Tillsammans fick de böta 40
mark. 1715 anklagade jägmästaren
Augustin Meysen Håkan för öfwerflödigt timberhygge och sågande.
Och 1736 var det sågtimmer och bräder, som olovligen avverkats.
Jacob Bryngelsson i Yxered anklagade 1714 Håkan Sunesson för att
denne utsatt skogseld och bränt ner
gärdesgård. För vållande av skogseld
anklagades Håkan år 1715 av jägmästare Meysen. Samma år tilltalade Lars
Botolfsson och Olof Månsson i Tibbhult sin granne Håkan för att genom
hans vållande skogseld uppkommit,
som bränt ner gärdesgård och skog.
Mål angående svedjande och
skogseld var denna tid mycket vanliga
vid häradsrätten. I början av år 1738
stämde majoren Lars Hammarschiöld
Håkan och hans son Nils Håkansson
Fortsättning på sidan 7
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till tings för att de huggit tjärutyre på
Yxereds mark. Ärendet avhandlades
vid tre tingstillfällen. Men Håkan bevakade också noga sina rättigheter och
såg till att intet intrång gjordes på hans
mark. Enligt domboken anklagade han
sålunda 1738 Jacob Bryngelsson i
Yxered för att denne olovligen huggit
en fälla på Tibbhults ägor.
Som kärande uppträder Håkan
1708 tillsammans med Lars Botolfsson, där de inför tinget anklagar Hultserums och Mantebos boar för det
dessa gjort åverkan på Tibbhults ål och
åldamm, varigenom fisket förhindrats.
Saken avhandlades vid två ting.
Svarandena dömdes att plikta 40 mark
silvermynt sampt alldeles reparera
dammen och åhlhuusgjutan.
Som svarande står Håkan 1735, då
hans granne Lars Larsson tilltalade
honom och Olof Månsson i Tibbhult
för det de tagit bort den gambla
sågewefwen wid Tibbhults sågeqwarn
och låtit insättia en oduglig wef i stället. Sågveven hade gått sönder genom
svarandenas vållande, och de blev
dömda att ersätta den med en användbar sådan.
1736 anklagade båtsmanshustrun
Annika Jakobsdotter Håkan för det han
låtit sina hästar alldeles uppäta hennes höstsäd. 1725 förekom ett mål angående delning av hustomter i Tibbhult, som Håkan icke ville godkänna.
Och 1727 hade Håkan att stå till svars
för påstådd olaga jakt. Men Håkan var
icke den som ville finna sig i att enbart vara svarande. Vid upprepade
tingstillfällen uppträder han som kärande. Han tilltalade 1723 sina grannar för att de gick emot den syn, som
förrättades 1703, och han anklagade
dem samma år för att de icke höll överenskommelsen angående delning av
hustomterna. 1727 var det frågan om
en humlegård, ett vedskjul, en gärdesgård och sådd av en åkerlycka. Ärendet kom åter 1729. 1734 anklagade Håkan sin måg Per Persson för att denne
ej velat avflytta från gården efter skedd
uppsägning. Mågen, gift med Håkans
dotter Kerstin, hade i 6 års tid brukat
1/3 av det halva skattehemmanet
Tibbhult, som Håkan ägde. Per Persson svarade att han ej blivit uppsagd i
laga ordning. Han önskade stanna kvar
hälst han skall vara kommen i gården med det accord, at sittia der i swärfaderns lifstid, efter han tog Kiäran-

dens dotter. Håkan genmälte, att han
endast lovat mågen att få stanna i 2 a
3 år. Till detta nekade Per Persson.
Hade han vetat sådant, sade han, hade
swärfadern fått behålla gården och
dottren med. Tingsrätten förehöll Per
Persson det orätta i att bruka oanständiga ord mot svärfadern, och denne
beklagade sig över att mågen kallar
honom et och annat, som han ej will
så nämna. Rätten beslöt att mågen
skulle få stanna kvar till nästa fardag
och förmahnas han imedlertid lefwa
så ihop med swärfadern, som tillbörligit är, at han icke må hafwa orsak
sig öfwer honom beswära.
Större delen av sitt verksamma liv i
Tibbhult var Håkan synnerligen upptagen av domstolssaker. Han synes ha
ägt en starkt utvecklad rättskänsla och
tillhörde tydligen den kategori av människor, som på allt sätt vill hävda sig
och göra sin mening gällande. Under
omkring 40 år förekom Håkan Sunesson vid tinget ett 20-tal gånger, ibland
som svarande men oftare som kärande.
Det blir genomsnittligt ett mål vartannat år. Med den intensiteten i processandet kan man ju förmoda, att grannsämjan i byn tidvis varit problematisk.
Såvitt man av tillgängliga handlingar kan bedöma var Håkan en respekterad och betrodd man. Därpå tyder bl. a. det förhållandet att han vid
Bergs- och hammartinget 1706 vid Eds
bruk var utsedd till talesman för samtliga kolleverantörer till brukspatron
Hans Anderssons bruk. Bönderna ansåg, att bruken mätte kolen med för
stort mått them til korta. De ville i
stället hafwa kohlen mätta med
spannemåhl- eller kyrketunna. Bergsrätten förklarade att mätningen skett
på det sätt Kungl. Maj:t föreskrivit
enligt 1703 års förordning. Håkan
Sunesson avled 1744 vid 88 års ålder.
Redan i början av påföljande år begynte vid tinget i Gamleby en arvstvist
mellan den avlidnes barn om skatterätten till det halva hemmanet i Tibbhult.
Håkan och hans hustru hade 1744 3/7
testamenterat skatterätten till de båda
äldsta sönerna Per och Gabriel. Dessa
båda skulle enligt testamentets andemening få lösa ut sina syskon ur hemmanet. Den yngste sonen, Johan,
skulle icke komma ifråga till skatterätten liksom icke heller dottern Kerstin,
gift med Per Persson i Yxered, och
arvingarna till sonen Nils, tidigare av
liden. Häradsrätten, som behandlade

tvisten under hela 3 år, dömde till Pers
och Gabriels förmån. Emot denna dom
vädjade Johan till lagmansrätten. Hur
denna avgjorde tvisten har ej närmare
undersökts.
Harald Pettersson, Hjorted i svunnen tid Sid. 119-123.
Till tinget den 23 juni 1708 hade Håkan Sunesson och Lars Botolfsson i
Tibbhult instämt samtliga åboar i Hultserum och Mantebo, Blackstad sn.
Anledningen var att de senare
skulle ha gjort övervåld på Tibbhultebornas ålkista och åldamm, varigenom dessas ålfiske alldeles förhindrats. De anklagade åboarna hade
å sin sida instämt de båda bönderna
därför att stor skada tillförts deras åkrar och ängar den vattenuppdämning
som företagits från Tibbhults sida
widh åhl och åhldamb, belägen uthan
siöhn Uthlängen. Då häradsrätten på
nytt sammanträdde 27 okt s.å. hade syn
och besiktning verkställts. Det befanns
att wålldzwärcket som Tibbhult klagar över hade följande beskaffenhet:
nembl. att Tibbhultz åhlhuus damb
warit allt sönderhuggen, och hwar
ståck mitt på afhuggen, med grundståcken och ända upp, sammaledes
åhlhuusrännan in emot huuset, och alla
stockarna kastat ifrån hwarannan.
Åboarna dömdes till en plikt av 40
mark silvermynt, samt att alldeles reparera dammen och åhlhuus guutan,
uti dhet stånd och willkor så goda som
dhe woro när dhe dhem förstörde.
Byamännen fr Hultserum och Mantebo hade tidigare framhållit att deras
åkrar och ängar icke skadades om
ålhusdammen flyttades till ett annat
ställe i ån. Ang. detta säger tingsrätten
att den icke kan ålägga Tibbhultborna
att flytta den, då den stått på samma
ställe i långliga tider. Däremot
kunde man döma Tibbhultborna att
icke dämma vattnet ifrån Valborgsmässa och Kårssmässa till hösten.
Om de icke fann sig i detta, skulle de
bötfällas och ersätta eventuella skador.
Vid besiktningen hade man funnit ån
vara trång och full av bråte, varför
parterna ålades att gemensamt upprensa ån, så att vattenloppet icke
förhindrades
(Petersson, H 1973: Från norra Kalmar län för länge sedan s. 154-5 5).

Karl-Inge Karlberg
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Under de senaste åren har det kommit
flera CD skivor med uppgifter om
vilka som bodde under 1870 - 1930 i
Stockholm. För närvarande är det
Söderskivan som innehåller Söders
församlingar, Högalid, Maria Magdalena, Katarina och Sofia som är aktuell. Söderskivan innehåller då rotarna
12, 13, 14, 15, 16, 19, 31 och 36.

För dig som forskar på
Stockholm.
Eftersom både jag och Arne är födda
och uppvuxna i Stockholm så har vi
ju släkt där. Detta gäller samtida och
dåtida släkt.
Det kan vara lite svårt ibland att forska
på Stockholm eftersom husförhörslängderna brakade ihop 1860.
1870 bildades Rotemansarkivet som
var verksamt under tiden 1870 - 1930.
Dessa rotemän bildade sedan arkiv
men gränserna för dessa rotar var inte
detsamma som församlingsgränserna.
Och detta kan ställa till vissa problem
ibland.
Sveriges Släktforskarförbund ger ut
årsböcker och i årsboken från år 1989
som heter Stadsbor i gångna tider
finns en artikel som i detta sammanhang är väl värd att läsa och den heter
Från bläckpenna till magnetband
sidorna 45 - 68 (tror att boken finns i
vår lokal).
På sidan 49 finns en karta över Stockholm där man kan se församlingsgränserna, rotegränserna och stadsplanegränserna. Här kan man klart och
tydlig se att de olika gränserna över
Stockholm. En församling kan innehålla 2 st. rotar ex. Högalids församling som innehåller rote 16 och 31.
Den enda församling som har samma
gränser för församlingen och roten är
Gamla stan det vill säga Domkyrkoförsamlingen. Även Bromma och
Brännkyrka församlingar ingår i
Stockholm stad.
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Den skiva som kom sedan var Klaraskivan och den innehåller rotarna 2
och 3.
Nästa skiva var som sagt Gamla Stan,
nuvarande namn är Stockholms Domkyrkoförsamling men även namnen
Nikolai och Storkyrkoförsamlingen
har förekommit.
Kommande skiva som håller på att
bearbetas är Kungsholmen och där är
det rotarna 4 och 17 som är aktuella.
Det är SHD (Stockholms Historiska
Databas) som har föregångaren till
CD-skivorna det vill säga mikrokort.
Med ledning av alla förekommande
olika källor har man gjort ett grundmaterial till mikokorten som sedan
lagts över på CD skivorna.
På Stockholms Stadsarkivs hemsida
finns ett påbörjat material till den kommande CD skivan om Kungsholmen.
Stockholms Stadsarkivs hemsideadress är:
http://www.ssa.stockholm.se/
därefter klickar du på Rotemansarkivet (Kungsholmen), då kommer du
in på en sökbar sida med uppgifter om
personer som bott i Kungsholmen
mellan 1878 - 1893.
Denna databas innehåller för närvarande 112 472 personer och här kan
du även ladda ner sidan om du vill.
På denna sida kan du även läsa hur du
går tillväga för att göra olika sorteringsbegrepp.
Det här är antagligen början till den
kommande CD-skivan för Kungsholmen.
SVAR: s material ang. Stockholm
Vad finns det att beställa i fråga om

mikrokort när det gäller Stockholm?
För några år sedan, närmare bestämt
1996, kom det nya kataloglistor för
Stockholm stad och dessa innehöll givetvis dom vanliga såsom födda, vigda
och döda men även flyttningslängder.
Dessa listade mikrokort finns fram till
c:a 1940-talet, vilket ju inte går att låna
ännu med tanke på sekretessgränsen
på 70 år. Men vartefter som åren går
så är dom snart tillgängliga. Förr fanns
ju ex.vis flyttningslängderna bara fram
till slutet av 1890-talet.
Dessutom fanns ju sammandragen av
församlingsböckerna 1900, 1910 och
1920. Numer ska väl 1930 också vara
frisläppt.
Med hjälp av flyttningslängderna
kunde man på det här viset börja följa
olika personers flyttningar, om dom
inte var bosatta på ett och samma ställe
under många år.
För några veckor sedan upptäckte jag
att SVAR har ett adressregister för
Stockholm stad från år 1823 -1974,
Stockholms adresskalender är mikrokort med kortnr. som går att låna från
SVAR.
När jag fick reda på detta ringde jag
till SVAR och frågade och på dessa
kort är det ingen sekretessgräns.
Mikrokorten är för ett helt år så det
går inte att bara beställa för en församling. Jag lånade 1908 års och 1912 års
adresskalender.
Att bestämma exakt församling.
Med tanke på att Söderskivan innehåller flera rotar och flera församlingar
kan det vara svårt att via CD-skivorna
bestämma vilken församling som gäller.
På CD-skivan får man ju i regel bara
en adressuppgift men det kan vara osäkert i vilken församling den ligger.
Men med hjälp av dessa mikrokort var
det inga problem.
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Detta adressregister innehåller många
bilder på annonser från firmor som var
verksamma under denna period.

hittade jag min farmors far som bodde
i Kungsholms församling under lång
tid.

Uppgifter om teatrar och priser, var
platserna är placerade i teatern är annat godis som finns på korten.

Under ett register fanns alla gator upptagna. När en gata började stod det dels
vilken rote och vilken församling som
gatan tillhörde. Om det var ett hörnhus så förekommer 2 st. adresser och
på en av adresserna var det hänvisning
till den andra adressen. Detta register
hade 2 namn och bl.a. heter det
Nyfikenhetsregistret (roligt namn).

I dessa adressregister finns flera olika
register och det ser ut ungefär som i
telefonkatalogen. Dels finns det ett
personregister men det är uppenbarligen på personer som har haft hyreskontrakt, inte på personer som är inneboende.
Där står alla med ex.vis namnet Lundkvist med alla olika förekommande
stavningar under samma tabell. Där

Bl.a. detta innehåller 1908 års adressregister:
Annonsregister
Gaturegister

Sammandrag av yrkesregistrets rubriker
Fromma stiftelser, stipendiefonder,
pensions och sjukkassor m.m.
Tabell över församlingar, rotar och
kvarter
Kvartersregister
Husägarregister
Rättelser och tillägg
Teatrarnes biljettpriser och planer
Nyfikenhetsregister
Lycka till med din sökning och hoppas att du har nytta av upplysningarna.

Anita Carlsson
sekr.

Nya Medlemmar från 2002-12-01:
Kerstin Johansson
Birgitta Perrault
Bosse Johansson
Sonja Binett
Greta Eriksson
Åsa Holmqvist
Lillemor Olsson
Karin o Rolf Åberg
Barbro o Arne Klangström
Ingrid Lundgren
Rune Magnusson
Radmila Urbán
Irene Ravinale
Bo Jonsson
Doris Lindroth
Kristina Larsson
Sture Lundgren

Hammarby Forshem
Tapetserarvägen 3
Brages Gränd 75
Solrosgatan 31
Fältgatan 5
Öknavägen 257
Snösvängen 6
Östra Åsgatan 10 A
Väsbyholmsvägen 14
Bellisvägen 9
Majvägen 14
Sundbyvägen 25
Jernberghsgatan 17
Borsöknavägen 29 E
Köpmangatan 30 A
Lofotengatan 2
Box 77

635 07
632 23
432 31
644 35
632 23
632 39
633 59
632 25
644 36
632 39
632 22
633 44
633 56
632 33
633 56
164 33
640 43

ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
VARBERG
TORSHÄLLA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
TORSHÄLLA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
KISTA
ÄRLA

016 - 51 10 84
016 - 13 22 57
0340 - 807 64
016 - 35 81 80
016 - 13 40 44
016 - 51 11 29
016 - 51 31 33
016 - 14 92 14
016 - 34 31 88
016 - 35 25 65
016 - 51 60 18
016 - 12 51 01
016 - 264 40
016 - 42 35 59
016 - 14 58 40
08 - 750 64 33
016 - 704 18

Vi vill hälsa alla nytillkomna medlemmar välkomna till vår förening och hoppas att ni känner
er väl tillrätta i lokalen och med oss "gamlingar". Stöt bara på om ni vill ha någon hjälp.
9

Anbudet

Upplysningar ang.
olika inbetalningar
Nu blir det lite förmaningar
På grund av att flera av våra medlemmar tydligen inte kan läsa innantill blir
det en massa extra besvär för oss som
ska hålla på och anordna resor för våra
medlemmar.
Var vänlig och observera vart du ska
betala respektive avgift.
Vid resorna får vi även in medlemsavgifter för nya medlemmar till resekontot som då måste överföras till föreningens eget konto. Om dessa personer kan misstolka informationer kan
jag ha en viss förståelse för.
Men att gamla medlemmar som får
info ang. resorna antingen via brev eller utlämnat papper har jag ingen förståelse för. Alla har vi väl lärt oss att
läsa innantill.
OBS! Till resorna är det ett speciellt
postgirokontonummer som du ska använda och det får du reda på i samband med din intressanmälan. Detta eftersom bussbolaget skickar fakturan
för bussen på oss personligen och vi
då får betala den.
Av den anledningen går anmälningsavgifterna in på vårt eget PG. Vi kan
naturligtvis inte själva ligga ute med
så mycket pengar som det rör sig om
för en bussbeställning.

adress och tel.nr. samt var dom ämnar
stiga på bussen.

Men jag vill ha deltagarnas namn och
vilken kurs och påstigningplats även
på inbetalningskortet.

I Anbudet nr två år 2002 så bjöd vi in
till ett besök på Botvidstäppan men på
grund av att sommaruppehållet kom
emellan så fick vi inte in tillräckligt
många intresserade för att kunna genomföra arrangemanget.

Under den här säsongen (hösten -02)
har vi haft två st. personer med exakt
samma stavning på sina namn anmälda
till resan i Arninge och då måste jag
kunna indentifera vem det är.

Nu vill vi göra ett tappert försök igen
och vi har tänkt oss att vi ska åka ut
till den plats där Botvid och hans
mannar bosatte sig för många år sedan.

Så tyck inte att det verkar konstigt att
behöva uppge sitt namn adress och
cirkelledare dubbla gånger.

Följ med till Botvidstäppan
och upplev under sakkunnig ledning, dåtidens äventyrare i dag.

I och med detta så tycker cirkelledarna
att allt är klart fix och färdigt.

OBS! Påstigningsplats är mycket viktig så vi inte åker ifrån någon, vilket
skulle vara mycket förargligt.
Men nu är det så här, att när jag sedan
får in anmälningsavgifterna så får jag
i alla fall sitta och ringa runt på grund
av diverse otydligheter.
Deltagarna har helt plötsligt ändrat
påstigningsplats vilket naturligtvis gör
mig osäker och då får jag ringa till personen och reda ut det.
Var vänlig och följ dessa instruktioner, annars kanske vi tröttnar på att
anordna resor i framtiden.
En förhoppning om bättre ordning från

Anita o Arne Carlsson
sekr. o ordf.

När alla anmälningar kommit in och
fakturan till bussbolaget är betald så
återredovisar vi givetvis allt som berör resan till vår föreningskassör med
alla uppgifter om antal resande och alla
kostnader specificerade.
Dessutom är det mycket viktigt att information lämnas var man ska stiga på.
Vi vet att det är lite dubbeltydligt. Men
så här är det:
Om det gäller kurserna så går info först
ut till cirkelledarna där all nödvändig
info finns medtagen. Cirkeldeltagarna
får lämna sin intresseanmälan till
cirkelledarna med uppgift om namn
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Botvidstäppan

Vi arrangerar en upplevelseresa med
buss till Botvidstäppan den 10/5 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 (dock ej
rullstol).
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.

- Oh Gud, varför gjorde du kvinnan så
vacker?
- Det gjorde jag för att du ska kunna
älska henne?
- Men varför gjorde du då henne så
dum?
- Det gjorde jag för att hon ska kunna
älska dig!

För att det ska kunna bli något av en
sådan här resa behöver vi vara minst
20 st. annars blir bussen för dyr.
Anmälan till sekr. Anita/Arne Carlsson tfn/fax 016 - 42 64 10 eller
E-post: anita@caritakonsult.se

Välkommen!

Anbudet

Öppettider i Eskilstunalokalen under våren 2003
Från och med tisdagen den 25/2 ändrar vi
öppettiderna.
Då kommer vi att ha lokalen öppen från kl. 1300
- 20.00 i ett enda låååångt härligt svep, (alltså
inget morgonöppet kl. 09.00 längre).
På förslag av lokalvärdarna har styrelsen tacksamt
tagit emot detta nya grepp som ger oss som har
möjlighet, att tillbringa dagtiden med forskning och
umgänge i lokalen under längre sammanhängande
tid och fortsatt möjlighet för den som arbetar att ha
tiden kvar på kvällen.

15/3 har vi stängt på grund av årsmöte.
19/4 är Påskafton och en så kallad röd dag och då har vi
stängt!
3/5 är en så kallad klämdag och då har vi också lokalen stängd.
Lördagen 10/5 är den sista dagen för säsongen och
då har vi som vanligt säsongsavslutning med fritt fika!

Välkommen!

Dessutom så har vi sett till att det inte är någon
kurs planerad på tisdagskvällarna i lokalen vilket
gör att läsarna och rummet finns tillgängliga.
Tillyttermera visso så har vi redan nu förlängt öppettiden på Lördagen från kl. 10.00 till 14.00.
Under hela denna tid så står allt i lokalen till ditt
förfogande.

Nyheter från Släktforskarnas hus i Leksand (SH)
Från och med 2003-01-07 har vi öppet 08.00 - 20.00 måndag till och med
torsdag (om det inte inträffar helgdagar och helgdagsaftnar som stör ordningen).
Fredagar öppet 08.00 - 16.00.
Vi inför ett årskort, Släktforskarkortet som gör det oskapli billigt
att forska hos oss. För 1.200 kr forskar du hur mycket du vill under 12
månader.
Kommentarer från föreningens
researrangör:
Dessutom har man infört nya bokningsrutiner för grupper vilket gör att
föreningen får lov att betala in 1.000
kr i bokningsavgift och att forskaravgiften blir 100 kr per dag för den
enskilde forskaren samt naturligtvis
del av bokningsavgiften.
Det här innebär att den totala kostna-

den för ett besök under en helg i Leksand kan bli något billigare än tidigare,
men det är svårt att överblicka innan
vi vet hur många som följer med på
resan. Det ställer dock större krav på
oss som arrangörer och på dem som
vill åka med eftersom det blir svårare
att hantera avbokningar i sista minuten!
Antalet resenärer styr ju hur stor buss
vi behöver ha och om vi håller med
egen chaufför eller måste hyra buss
med chaufför.
Klart är att med det nya årskortet så
kan det bli billigare per år för var och
en som har möjlighet att åka upp några
dagar då och då eller någon vecka under semestern.
Och att det är lönande att åka med
på våra resor till Leksand det vittnar
väl alla positiva artiklar och enskilda
kommentarer om efter resorna.
Det brukar i alla fall vara så att alla
hittar något bland alla de kort och uppgifter som finns tillgängliga i Leksand.

plocka in andra besökare när vi har
bokat lokalen för att bättre utnyttja
eventuella tomma platser i lokalerna,
men de besökarna ska vara helt självgående och vi ska inte behöva störas av dem.
Klart är dock att när vi preliminärbokar
platser (ca 3 veckor före bokad dag/
helg ska vi lämna definitiv uppgift om
antalet deltagare och senast två veckor
före ska bokningsavgiften 1.000 kr
vara inbetald) och då kan det vara så
att resterande platser i lokalerna hyrs
ut till andra forskare så att det då blir
svårt för oss att boka ytterligare platser efter hand.
Nu tror vi inte att det här kommer att
bli något problem eftersom vi brukar
kunna belägga nästan alla platser med
eget folk och kostnaden tror vi trots
allt kommer att bli densamma som tidigare resor eftersom busspriserna av
naturliga skäl tenderar att öka lite
grand varje år.

Ordföranden

Dessutom kommer SH att kunna
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Kallelse till Årsmöte
lördagen den 15/3 kl 13.00
Härmed inbjuds föreningens alla medlemmar till
årsmöte med sedvanliga förhandlingar
i "Gamla Teknis" Carelligatan 10 i Eskilstuna.
Efter årsmötet ett intressant föredrag av:

Stellan Wiberg

Fotografier och fotografer

För att bereda alla plats både till årsmötet och vid fikaborden (föreningen bjuder på
fika), så vill vi ha din anmälan senast lördagen den 9/3 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 2002.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2002.
8. Föredragning av revisionsberättelsen för år 2002.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2002.
10. Fastställande av budget, investeringar och handlingsprogram för år 2003.
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: Sture Appelblom, Margareta Gustafsson, Gunnel Forsberg och Sonja Jönsson).
c)
Val av två revisorer för 1 år (revisorer för år 2002 har varit Torsten Cederblad och Ulla
Rettler).
14. Val av kontaktperson avseende Eskilstuna Stadsbibliotek (under år 2002 har Margareta Arendt
varit vår kontakt med biblioteket).
15. Val av kontaktperson avseende Strängnäs Stadsbibliotek (under år 2002 har Margareta Bergqvist varit vår kontakt med biblioteket).
16. Val av valberedning, två personer, varav en sammankallande (under 2002 har Lars Henning
och Siw Pettersén innehaft posterna med Siw Pettersén som sammankallande).
17. Rapport om pågående verksamheter.
18. Övriga frågor.
19. Årsmötet avslutas.
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Läsvärt 03-01-27
Saxat av
Margareta Gustavsson

Alingsås Släktforskarförening
Alingsås Släktforskare nr 1/03.
Bernt Johansson: Jag minns
Björklingebygdens Släktforskarförening
Genealogica Betuliensis nr 37.
Torbjörn Norman: Ida från Smultrongärdet.
Torbjörn Norman: Haga på Vikstaheden.
Lennart Lindkvist: Lärby frälsegård.
Blekinge Släktforskarförening
Släkt-Eken nr 4/02.
Vanja Jonasson: Ur Bräkne härads
dombok 1708-06-17.
Per Frödholm: Obduktioner i Ronneby
kommunarkiv. Sista delen.
Eva Cumner, England: Stenhuggeriförmannen John Nilssons levnadshistoria.
Botvidsbygdens Släktforskarförening
Anlets-Bladet nr 4/02.
DIS-AROS
Disponibelt nr 2/02.
Jan Wallin: Kommunikation med
GEDCOM mellan släktforskare.
DIS-ÖST
DIS-PLAY nr 4/02.
Göran Tegnér: Namnbruk i Dalarna.
Marianne Munktell: Nyheter från Genline.
Marianne Munktell: Stadsarkivets
hemligheter (Stockholm).
Helena Nordbäck: Min anfaders heder
är räddad!
Carl-Olof Sahlin: Grav-skivan (Ny CD
omfattande 480 000 gravar i Stockholm).
Carl-Olof Sahlin: Släktforskare av födsel och ohejdad vana.
Marianne Munktell: Lagergrenska
samlingen i Falun.
Stig Pettersson: Guldsmed i trasor.
Folkare Släktforskarförening
An-Siktet nr 4/02.
Ebba Virgin: Nickarvet år 1940 och
tiden närmast därefter, del 1.
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Forskarföreningen Alir
Alir anor nr 4/02
Sture Claesson: Pettrarna, del 1.
Sigvard Bodin: Morbror Nils.
Föreningen Släktdata
Tidningen Släktdata nr 4/02.
Christer Engstrand: De gamla fotografierna.
Bengt Nordahl: Sista avrättningen i
Annelöv.
Charlotte Börjesson: Så här använder
du datorn till dina fotografier, del 5.
Ingemar Sandström: Vad en bouppteckning kan berätta.
Föreningen Släktforskare i Uppland
Runslingan nr 4/02.
Christina Backman: Gudomliga antavlor, gudomlig inavel.
Christina Backman: Skottar i Sverige.
Genealogiska föreningen
GF-Aktuellt nr 152.
Genealogiska Samfundet i Finland
Sukutieto nr 3/02.
Gästriklands Genealogiska Förening
Gestricia nr 4/02.
P A Melin: Berättelsen om Sasser,
Drucken. Nykter och Swahn, soldater
i Gagnef, del 3.
Melker Ohlsson: Busschaufför Herbert Jansson.
Jämtlands läns Släktforskare
JlS-Nytt nr 4/02.
Robert Fresk: Svarte Franken  krigare
och guldmakare.
Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
Rotposten nr 4/02.
Eivor Willysson: Skottdramat i Fryeled 1889.
Sven Ringqvist: Jonas Falk, Postrånaren. Del 2.
Kronobergs Genealogiska Förening
KGF-Nytt nr 79.
Monica Keynemo: En härlig sommardag att minnas.
Lennart Nilsson: Som gäst i Målaskog
Lars Gidå: Vadan och varthän.
Bengt Liljedahl: Hvad skall man ha i
kappsäcken?
Midälva Genealogiska Förening
MGF-Nytt nr 4/02.
Barbro Andersson: Mons ångsåg, del 1.
Damer på velociped.
Susanne Löwnertz De svenska skatter-

nas historia, del 3.
Nordvärmlands Släktforskarförening
Släkt-Trädet nr 4/02.
Barnamörderskan från Fryksände.
Den första Skidtävlingen i Torsby.
Nils G Söderqvist: Historien om hur
amerikabesökarna blev släkt.
Norrtälje Släktforskarförening
Anbladet nr 73.
Georg Svallmark: Ortsnamnsforskning.
Ockelbo Släktforskarförening
Nya Släktaled nr 2/02.
Ulla och Ingvar Lindkvist: Från
Lankkainen till Bäckström.
Ingvar Lindkvist: Prisbilden förändras.
Tage Blomquist: Från Säbyggeby,
Ockelbo, till Stromsburg, Nebraska.
Carin Lindfors: Tack och lov att faddrar finns!
Om sockenhantverkare.
Skaraborgs Släktforskarförbund
Husförhörsnytt nr nr 4/02.
Lennart Larsson: Våmbs by.
Göran Lund: Skövde och den ständiga
frågan om vatten.
Skånes Genealogiska Förbund
Skåne-Genealogen nr 2/02.
Dagmar Mannebäck: Plocka slyndron
till Maria.
Husaren och skvadronen.
Ivan Pfeifer: Graven är borta, men
minnet är kvar
Eira i Sösdala: Stackars lilla Anna.
Birgitta Nilsson: De sista barnhusbarnen.
Birgit Severin: En klockarfamiljs tragiska öde.
Släkt-, Hembygds- och Emigrationsforskarföreningen DALFOLK
Dalfolk nr 4/02.
Thore Jagesten: Olars-korset på Leksands kyrkogård
Margareta Hedblom: Några glimtar
från nåskolonin i Jerusalem.
Anders Winter: Bunkelisa, Tunstatjoppen och Tun-Tor.
Stor-Stockholms Genealogiska Förening
An-Ropet nr 5/02.
Margareta Bergqvist: Ida Almroth. Ett
kvinnoöde i Stockholm under 1800Fortsättning på sidan 19
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Addes hörna

Almanackan
5/10
Jag läste i näst senaste numret (vilket
jag hoppas samtliga gör) av denna tidning att idag skulle det vara kick-off
dag för personer som lagt släktforskningen lite på is! Så jag fick titta
än en gång att lokalen även hade Öppet hus.
Det var ingen sådan där. Sorgligt.
9/10
Idag började jag min nybörjarkurs i
släktforskning. Men jag undrar, varför ställer bara ett fåtal upp och håller
i dessa cirklar?
19/10
Idag så är det höstmöte för denna förening, i de lokaler där jag arbetar som
vaktmästare. Men det är bara c:a 40
av c:a 400 medlemmar i föreningen här
idag. Varför det? Det var ett väldigt
intressant föredrag där då.
22/10
Idag så slutade jag med det här att kolla
frekvensen på vår föreningslokal.
7/11
Idag hade jag planerat att den cirkel
jag har hand om skulle studera sitt eget
material som de beställde förra onsdagen, per fax. Men korten hade ej
kommit (det berodde på att det var helger som ställde till det). Det berodde
också på att jag fyllt i fel på blanketten,
så där ser ni att det behövs nytt blod!
8/11
Idag fick jag höra att deltagarna i min
cirkel nu fått sitt material från SVAR
v. 47. Denna vecka hade de flesta av
cirkelledarna beställt studiebesök på
Eskilstuna Stads- och Länsbibliotek
för sina nybörjarcirklar. Jag tycker att
man ska ordna ett studiebesök för föreningens medlemmar där. Hur många
vet vad som finns i deras arkiv, som är
viktigt för släktforskaren?

11/12
Idag hade vi utvärdering på höstens
kurser. Något som var väldigt trevligt
var att vi fick några nya cirkelledare!
Dessutom läste jag idag i Rössjan
(KP:s pension och försäkrings tidning)
om från husförhör till friskola.
16/12
Idag var jag nere (efter sista öppet
hus) i lokalen och gjorde egna studier). Det var vissa andra som också
var där men jag får ej säga vilka.
17/12
Idag bjöd föreningen på ett litet julbord för cirkelledare, assistenter,
styrelseledamöter och andra som hade
gjort något för förenigen under året,
det var gott!!
Jag hoppas att det blir som Arne sade
att det här kan bli en tradition.
Dessutom så fick jag Shf (Släkthistoriskt forum) I denna tidning står
det om förbundets nya stadgar. Man
kan numera ej vara stödjande medlem till förbundet och då få denna tidning, som också är väldigt bra. Nu
måste man alltså prenumerera på den.
Det tycker jag att Ni ska göra.
23/12
Jag var nere på stan och någon hade
sagt till mig att man skulle byta besöksbok nere på lokalen i årsskiftet mellan
2002 och 2003. Så jag var nere bl. a
för självstudier och jag hoppades att
jag skulle få skriva som siste man i den
gamla boken. Men någon annan var
också där och skrev in sig efter mig.

Adde
Några kommentarer
sådär på direkten
Jag vill gärna ta tillfället i akt att kommentera Addes Almanacka medan
dörren är öppen.
Naturligtvis beklagar styrelsen att det
inte var någon enda som hörsammade
vår inbjudan att få hjälp med att
komma igång igen med släktforskningen som tillfälligt var lagd på hyllan, det fanns flera av våra mest erfarna släktforskare på plats för att

hjälpa till med de problem som vi vet
finns ute i leden. Men tåget har inte
gått, det är bara att komma ner närhelst lokalen är öppen och ta upp bekymren så finns det säkert någon som
kan räcka fram en hjälpande hand!
Adde efterlyser här fler som kan ställa
upp för att ta hand om cirklar etc. I
styrelsen vet vi om att det inte är så
enkelt att bara ta hand om en cirkel
och vi släpper inte fram vem som
helst heller utan att få ha gett vederbörande chansen att få vara med om
vår utbildning till cirkelledare. Det
innebär ju att man bland annat går med
som assistent på några cirklar för att
lära sig det här med rutiner etc. Men
är du intresserad så hör av dig till Sven
Kullman som håller i det här med utbildningen, vi har mycket på gång!!
Beträffande att det bara var 40 st.
på höstmötet är ju egentligen inte så
tokigt, det är ju i alla fall nästan 10%
av medlemmarna och de som kommer
får verkligen valuta för besväret.
Sedan var det ju mest otur som gjorde
att Addes kurs inte fick sina kort i tid,
men jag vills kjuta in här att Adde tog
hand om sina kursdeltagare på ett
mycket bra sätt, både med att improvisera med befintligt material och att
ta hand om deltagarna på ickenormal
kurstid för att de skulle få forska på
sitt egna material, BRA GJORT
ADDE!
I Anbudet har vi ju redogjort för vilket material som finns på Bibblan
men är det någon som vill att vi ska
ordna med studiebesök där så hör av
er på något sätt till Karl-Inge som ju
håller i våra aktiviteter så får vi se vad
som går att ordna!
Det här med ett litet julbord var något
som styrelsen började testa förra året
som ett litet tack till alla de som ställer upp helt ideellt för att se till att våra
medlemmar får all den service som vi
tycker ska ingå i medlemsavgiften. Vi
tycker att det är ett trevligt sätt att få
komma tillsammans och ett bra sätt att
få uttrycka vår tacksamhet för allt jobb
som läggs ner.

Arne C
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ÖSTGÖTAGRENADJÄREN
Sven Kjellberg bistår med:
Ett klipp ur medlemsbladet för kungl.
Livgrenadjärregementets kamratförenings tidning från år 1943, Årgång
6, nr. 2
Östgötska fäItpräster

Johannes Botvidi
Av Gustaf Malmberg.

Hovpredikanten Gustaf Malmberg
i fältprostuniform.
Kontraktsprosten Gustaf Malmberg,
som med en uppsats om Johannes
Botvidi inleder vår serie Östgötska
fältpräster, har gamla anknytningar till
vårt regemente. Under åren 1908-22
var han regementspastor vid Kungl.
Andra Livgrenadjärregementet. Då i
samband med kriget fältprostbefattningen inrättades, blev Malmberg den
förste innehavaren av denna befattning. Från denna post har han nu avgått. Han håller emellertid alltjämt
kontakt med försvaret och i första hand
med livgrenadjärerna med vilka han
alltid trivts så väl.
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Lika gammal som den svenska hären
är fältprästinstitutionen. När Gustaf
Vasa skapade en stående här, anställdes fältpräster vid de olika förbanden, då dessa befunno sig på krigsfot.
Denna ordning bestod sedan under
vasakungarna och blev slutligen fastare organiserad genom Gustaf II
Adolf, vilken denna sak låg alldeles
särskilt om hjärtat.
Det synes mig vara ett betydelsefullt
svenskt särdrag, att kyrkans verksamhet i forna tider mera helt och ännu
till någon del utgjort och utgör en integrerande sida i statens liv. Detta förhållande gav styrka och enhet både åt
det hela och åt de enskilda människorna och var med sin inre och yttre
fasthet den friska kärnan och den sammanhållande ramen under hela den tid
vi kalla Sveriges storhetstid. Under tidernas lopp har detta, enligt min övertygelse till skada för vår sundhet och
kraft som folk, uppluckrats. Iland i
hand med frihetstidens korruption,
upplysningstidens religiösa och sedliga förfall och adertonhundratalets
religiösa splittring här denna uppluckrande sekularisering fortgått. Av
vår gamla fasta svenska särart finns väl
formerna delvis kvar, men det vore
önskligt, att de motsvarades av ett
mera levande innehåll.
Vi göra väl i att övertänka det som är
utsagt i Gustaf Adolfs ord om Sveriges majestät och Guds kyrka som därutinnan vilar, att de äro väl värda, att
man molestier, ja, själva döden för
dem lider. På grundval av denna sin
inställning gav han oss också ett
testamentariskt sanningsord, vars halt
gäller ej minst i denna prövande tid:
När vi svenske ens ärom, kan ingen
något mot Sverige uträtta. En sådan
enhet står näppeligen att få på annan
grund än den Gustaf Adolf funnit: på
gudsfruktan.
Den man Gustaf Adolf utvalde till sin
hjälp, när det gällde att utdana ordnandet av särskilt den militära andliga
vården, var Johannes Botvidi. En man
av äkta östgötavirke. Han härstammade från en gammal norrköpingssläkt. Hans farfarsfar och hans farfar
voro borgmästare i Norrköping och
hans far stadsskrivare därsamma-

städes. Hans äldre broder, Claudius
Botvidi, var rektor i Norrköping och
dog som prost och kyrkoherde i Risinge. Kärleken till sin hemförsamling
bevarade Botvidi. S:t Olai kyrka i
Norrköping äger ett dyrbart bevis
därpå i en synnerligen vacker korkåpa
av mörkröd sammet med broderier, ett
medeltidsarbete, sannolikt krigsbyte
från Ostpreussen. Det var en annan syn
på krigsbyte då än nu.
Men att den gamla synen håller i sig
åtminstone i gamla krigareled erfor
författaren för en tid sedan. Då jag visade en vacker silversak ur Eds kyrksilver för en gammal husar i socknen
och yttrade, att den var skänkt av någon av Lewenhauptarna på Winäs och
antagligen tagen i krig, sträckte den
gamle 80-årige husaren på sig, slog
ihop fötterna och sade: Är den tagen
i krig, säger prosten, då ska jag säja
honom, att då är det en hederlig, sak!
Johannes Botvidi var född i Norrköping, den 7 okt. 1575, gick i skolan i
Norrköping, Söderköping, Linköping,
Vadstena och Stockholm och blev student i Upsala år 1600. Universitetet
därstädes, som återupprättats 1595 av
Karl IX, erbjöd väl då ej de möjligheter Botvidi åstundade för sina studier,
varför han reste till Tyskland för deras fortsatta bedrivande. Därifrån återkallades han emellertid jämte alla
svenskar, som vistades utomlands genom Karl IX:s stränga patent. Tiderna
voro oroliga.
Han prästvigdes emellertid 1604 och
snart därefter fick han tillstånd att åter
resa utrikes för studier, nu på ett stipendium av Stockholms stad. Han besökte akademier ej blott i Tyskland
utan även i Frankrike, Holland, England och Danmark. Dessa unga svenskars utomlandsresor för studier är ett
typiskt drag i tidens bildade värld.
Detta var naturligt nog också av den
allra största betydelse för vårt folk.
Vårt avlägsna land med dess fåtaliga,
i stort sett, torftiga förhållanden levande befolkning - omkring en miljon
- uppenbarade en målmedveten och
kraftig vilja att icke bliva tillbaka utan
göra sig gällande i tidens allmänna
Fortsättning på sidan 17
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strävanden och rörelser. Förhållandevis gjordes mera i detta avseende ,då
än nu. Och resorna voro långa och
grundliga.
Återkommen till fosterlandet, rik på
världserfarenhet och enkannerligen
teologisk bildning blev han utnämnd
till Gustaf II Adolfs hovpredikant 1616
och promoverades året därefter till
teologie doktor. Som konungens egen
hovpredikant och preses i fältkonsistoriet åtföljde han sedan Gustaf Adolf
på alla hans fälttåg i Kurland, Preussen och Tyskland. I denna sin befattning utförde han en betydande gärning
- helt enkelt grundläggande för den
andliga vården i fält.
Genom sin erfarenhet och klokhet insåg han, vad som var av nöden på detta
område och blev sin kunglige herres
utomordentlige medhjälpare, när
denne utarbetade sina berömda krigsartiklar av år 1621. Man har ofta sagt,
att vi svenskar gärna vilja se utländsk
stämpel på våra egna varor, för att de
skola gälla något hos oss. Här möta vi
emellertid ett genomsvenskt utslag av
vår egen anda och vilja. Krigsartiklarna blevo ej blott normgivande för
den svenska militära själavården för
mer än tre sekler framåt, de blevo även
en förebild och grund för samma verksamhet inom andra länder, såsom t. ex.
Tyskland och Danmark.
Som jag förut påpekat, var det religiösa
livet och statens liv i vårt land på ett
säreget sätt förbundna med varandra.
Reformationen gick, hos oss i mycket
fram efter en egen svensk linje. Fromhet och manlig styrka komma oss till
mötes ur de akter, som normera den
tidens liv.
Gustaf Adolfs och Botvidis uppfattning om vikten och betydelsen av en
krigsmans rätta inställning framgår ur
dessa artiklar. Så lyder t. ex. den femte
punkten i krigsartiklarna: Och på det
en san Gudsfrucktan uti Krigsfolketz
hierta inrotas måtte, Derföre wele wij
att hvar Morgon och Afton skall
chorum hållas i Lägret aff Krijgsfolket,
och först tekn giffwas af Fältherren
eller dens Lägret Commenderar Trumpetare, sedan strax deruppå svaras aff
alle Ryttarnes Trumpetare och Knektarnes Trumslagare tillika, både i

begynnandet och ändandet och så hålla
alla prästerna chorum och böön
tillijka.
Från urminnes tider ha de militära signalerna med instrument och trummor
hört tillsammans med de religiösa och
kyrkliga funktionerna i fält. Punktens
detaljerade ordning i detta avseende
bär vittnesbörd därom.
Första gången vi möta ordet korum i
svensk krigslagstiftning är i Erik XIV:s
skeppsartiklar, där under formen kor
= gemensam sång. Jag har tjänstgjort
både som värnpliktig och under en
lång följd av år som regementspastor
på Malmen och vill bekänna, att bland
de vackraste och renaste minnen jag
gömmer därifrån, är vårt gamla svenska korum. Din klara sol går åter upp
och Så går en dag än från vår tid,
tonande från kompani efter kompani,
vårt korums stående morgon- och
aftonpsalmer, hör jag, när jag vill, förande med sig tankeförbindelser med
enkla, sunda värden av religiös och
fosterländsk art.
Johannes Botvidi har således del i, att
denna gåva skänktes åt vår manliga
ungdom, en gåva som bevarats genom
seklerna och i denna allvarstid ännu
bevarar sin kraft.
I artiklarnas punkter 6-8 lämnas en del
föreskrifter och straffbestämmelser för
försummelse och brott med avseende
på korum.
Punkt 9 föreskriver: Alle vanlige
Högtidzdagar och åthminstone hwarje
söndag skall predikning hållas och
därtill, om Lägenheten så tillåter en
gång i Wekan, serdeles där någon annan heligh Dagh infaller; och skall
Predikningen på samma sätt som
Chorum tillkänna gifwas. Hoo Predikningen försummar, Präst eller soldat, uthan laga förfall och märkelig
oundwijkelig hinder, straffas som om
Chorum sagdt är. Det var en allvarlig och kärv tid, som
krävde mycket. Men grunden höll
också. Ur den sanna gudsfruktan, i vilken den tidens svenskar fostrades och
levde, flödade starka och goda sedliga
krafter fram, som gjorde sig gällande
i enig kraftverkan såväl i ett storartat
nydaningsarbete inom landet som i de

många och långa krigen. De svenskes
krigstukt, som är ett ljust drag i denna
mörka tid, härrör sig säkert också
därur.
Botvidi var emellertid alltjämt verksam på det fältprästerliga området. År
1627 utgav han kyrkostadgar för de
svenska erövringarna i Ostpreussen
och 1631 en agenda, d. v. s. anvisningar för gudstjänster m. m. för de
svenska fältlägren.
Under hela tiden tjänstgjorde han
också som Gustaf Adolfs själasörjare
och biktfader och stod honom som sådan personligen mycket nära. I likpredikan över Botvidi omtalas en episod,
som är betecknande i detta avseende.
När svenskarna vid ett tillfälle vid
Mewe i Västpreussen gingo att storma
en höjd, som polackerna besatt, och
från vilken de gjorde de anfallande
stort avbräck, lågo Johannes Botvidi
och några andra fältpräster på knä i bön
till Gud om hjälp. Gustaf Adolf, som
märkte deras förehavande, yttrade på
aftonen efter vunnen seger, antydande
på en berättelse i 2 Mos. 17:
Thet hafwer intet warit ondt att strijda
i dag, medan Mooses stood på Bergakullen och stridde med bönen. Att B.
stod konungen och hans familj nära,
framgår också därav, att han höll likpredikan över Gustaf Adolfs mor, änkedrottning Christina, som avled 1625
och över en kungaparets dotter, som
avled i späd ålder. Och när drottning
Maria Eleonora år 1631 reste ut till
Tyskland för att besöka konungen var
enligt dennes önskan Botvidi i hennes
följe.
Han vistades nämligen då en tid i
Sverige, enär han i januari samma år
på stiftets enhälliga kallelse blivit utnämnd till biskop i Linköping. Han
fick emellertid ej omedelbart återvända hem från Tyskland, utan anförtroddes av konungen att återställa det
evangeliska kyrkoskicket i ärkestiftet
Magdeburg och stiftet Halberstadt, ett
uppdrag som han, dock med stor svårighet, lyckades genomföra. Först i
augusti 1632 tillträdde han på allvar
sitt ämbete i Linköping. Ett par månader därefter var konungen död.
Det blev Botvidis dyra uppgift att hålla
Fortsättning på sidan 18
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likpredikan över Gustaf Adolf vid den
högtidliga likbegängelsen i Riddarholmskyrkan den 22 juni 1634. Så
länge dröjde det nämligen, innan
begravningen kunde äga rum. Dettaförorsakades till stor del av, att den
otröstliga änkedrottningen Maria Eleonora inte ville tillåta, att maken begravdes i hennes livstid - till stort bekymmer för rådet.
Emellertid skickades biskop Botvidi
för att tala förstånd med henne och
lyckades till sist genom anförande av
bibelspråk få henne så långt, att hon
gav med sig, om hon fick hava liket
obegravt ett och ett kvarts år och slutligen fick han henne att slå sin hug
därifrån att gå till en död lekamen.
Botvidis likpredikan är en av de mest
ingående vittnesbörd vi äga om Gustaf Adolfs person. Han kände honom
från de sexton år han följt honom i fredens värv här hemma och i krigets i
främmande länder. I ett ädelt och klart
språk, i biblisk anda och genomlyst av
uppriktig kärlek till den döde monarken tecknar han hans liv utgående
från Macc. 9: 17-20.
Konungen var, säger talaren, en
gudfruktig man. Han läste gärna den
heliga skrift, hörde gärna predikningar.
Han bad hjärtligen och föll efter de
heligas exempel, som I alla sett haven,
ned på sina knän. - När han var sjuk
eller sårad, var hans första gärning att
fly till Gud i den heliga nattvardens
sakrament, sedan han med stor ånger
bekänt sina synder. Därpå brukade han
de medel läkarna ställde till hans förfogande. De bibelord, som vid sådana
tillfällen voro honom kärast, voro
Rom.-br. 8 om hugsvalelse i nåd och
Kristi översteprästerliga förbön i Joh.
17. En psalm han älskade att höra var
-Välsignat vare Jesu namn, och prisat
utan ända, ty det är en utkorad hamn,
dit vi oss trygga vända,
n:r 64 i vår nuv. psalmbok.
Som fältprästerskapets preses och Gustaf Adolfs personliga själasörjare var
hans insats under denna vår största tid
av synnerlig betydelse och blev, som vi
förut framhållit, i flera avseenden grundläggande på den militära själavårdens
område för långa tider framåt. Hans
bästa tid förgick under dessa år.
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Detalj av Johannes Botvidis gravsten i Linköpings domkyrka.
- Som biskop i Linköping, när han äntligen helt fick tillträda befattningen,
fick han verka blott i tre år. Även här
har hans verksamhet lämnat betydelsefulla och goda, spår efter sig. Han
ålade prästerskapet att vid alla kyrkor
anskaffa böcker för antecknande av
födde och döpte, vigde, döde, kyrkornas inventarier m.m. En begynnelse
och grund alltså till vår utmärkta folkstatistik.

Omdömet om honom som stiftschef
och talare säger, att han utmärkte sig
för ordningskärlek, nit och skicklighet,
och att hans många utgivna predikningar äro präglade av allvar, sanning och kraft.

Biskop Botvidi var också synnerligen
verksam med visitationer i flera församlingar, såsom i S:t Anna, Säby,
Adelöf och Hult. De föreliggande protokollen därifrån visa, att han gick synnerligen grundligt tillväga. Han verkade med nit för kristendomskunskapens spridning, innanläsning och
skrivkunnighet bland allmogen. Prästerna uppmanades också att tillvarataga antikviteter och gamla pärmebrev.
Han visade sig överhuvudtaget i all sin
gärning vara en framsynt kulturbärare.

Hans käraste läsning på sjukbädden
var Psalt. 84: Min själ längtar och
trängtar efter Herrens gårdar, min själ
och min kropp jubla mot levande
Gud.

Han föll på sin post.
Under en session i domkapitlet, blev
han sjuk i aug. 1635 och avled den 24
okt, samma år.

Johannes Botvidi ligger begravd i
Linköpings (Jornkyrka, där en minnessten blev lagd över hans grav)

Sven Kjellberg.
höll i saxen.
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talets senare hälft.
Bibbi Eriksson: Barnmorskeutbildning
på 1840-talet.
Ingmar Berthelsen: Wilhelm Langenberg på Velanda internatskola, del 3
Sveriges Släktforskarförbund
Angeläget nr
Sveriges Släktforskarförbund
Släkthistoriskt Forum nr 5/02.
Hans Egeskog: Register som hjälper
oss att hitta rätt i Göteborg.
Hans Egeskog: Samarbete gagnar alla
i Västervik.
P O Bergman: Personregister till alla
vigsellängder på Dal.
Hans Egeskog: Hur hittar du fram till
din historia?
Hans Egeskog: Arkion öppnar vägen
till spännande källor.
Örjan Hedenberg: Ingen rök utan eld.
Ted Rosvall: Ryska arkiv ingenting för
svenska forskare?
Hans Egeskog: I Kallinge möter man
historien redan i hallen.
Sveriges Släktforskarförbund
Svenska Antavlor nr 6/02.
Södertälje Släktforskarförening
Södertälje-Probanden nr 145.
Anna-Stina Strandin-Freij: Elisabeth
mor till två präster brändes vid
häxprocessen i Härnösand 1672.
Christina Seger: Min anfar försökte
döda sin hustru med gift.
Birgitta Gidlund: Hur skolundervisningen i Turinge började.
Sonia Holz: Smeden Carl Leonard
Karlsson i Nykvarn.
Eva Persson: Maja Stina Pehrsdotter
min mf ff mor bodde i Fattigstugan.
Anna-Stina Strandin-Freij: Ryttmästaren Isaac Lorentsson Westman
arrendator på Engsholmen och Borghaga 1811-1827.
Eva Persson: Min fattiga släkt.
Södra Roslagens Släktforskarförening
Sysslingen nr 4/02.
Gunnel Birath: Åsättra gårdar.
Tjust Släktforskarförening
Wåra Rötter nr 4/02.
Lars Oswald: Den bortglömda skolan
i Hjorted.
Stina Kanth: Tjust Härads Dombok år
1739 Den 8 maj, del 1.
Rune Sernfalk: Pehr Holm. Från

skeppsgosse till överstelöjtnant vid
Kongl Majestäts Flotta och Riddare av
Kongs Swärds Orden, del 5.
Irma Levander: Om Anders Nilsson,
tidigt 1700-tal.
Uddevalla Släktforskare
Uddevalla-Bladet nr 1/03.
Fånglistor i Riksarkivet.
Berit Berntsson: Episod ur farfars dagböcker.
Ingemar Fenander: Trohetsförsäkran
för Oderljunga och Perstorp soknar
1677.
Västgöta Genealogiska Förening
Västgötagenealogen nr 4/02.
Kjell G Åberg: Järnbruk och hamnar i
P- och R-län anlagda år 1540-1870.
Bertil Ilhage: Kollerö Bruk i Väne-Ryr
och Bäve.
Smeder från Värmland och Dalsland
Sten Östlund: Mina smedsanor från
Västergötland.
Kjerstin Olofsson: Bruksverksamheten i Kinnarumma.
Sammanslagna församlingar i Västergötland.

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Åsbo Släktblad nr 2/02.
Annica Johnsson: Örkelljunga Gästgiveri.
Inger Glans f Nilsson: Nils och Beata
Johansson i Tockarp, Örkelljunga.
Annica Johnsson: En intressant släkt
från Örkelljunga.
Östgöta Genealogiska Förening
ÖGF-Lövet nr 71.
Gun-Britt Monell: Titanics undergång
 ett 90-årsminne.
Bertil Södergren: Ulricae Eleonorae
Kyrka.
Erik Söderström-Bertil Södergren:
Ytterligare en dagbok från Napoleonkrigen.

Efterlysning
Jag söker min morfar Carl Erik Persson som föddes 1885-12-01 sannolikt
i Torshälla (möjligen Eskilstuna) men
flyttade rätt tidigt till Västerås där han
återfinns såsom bosatt 1907 med namnet Carl Erik Persson Park. Han drunknade i Torshällaåns mynning 191602-06 i samband med utprovning av
sin uppfinning, skidor för motorcykel,
den s.k. Parkskidan. Kan någon hjälpa
mig att hitta hans födelseplats och föräldrar vore jag tacksam.
Wei Öhlund
wei.ohlund@se.abb.com>
Wei Öhlund
Hyacintvägen 53
722 46 Västerås
tel 021-334388
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Tippsextra och lite annat
Lördagsöppet

Bokstädet

Varför?

Lördagsöppet på Landsarkivet i
Uppsala

Lördagen den 22 Februari kl. 11.00
kommer Janne från Antikvariat
Bokstädet till föreningslokalen och
pratar om var man kan hitta böcker
som är intressanta för släktforskare.

På nättidningen Rötters hemsida finns
en propå ang. projektet Namn åt de
döda och att Sörmland ligger sämst
till när det gäller att adoptera församlingar för registrering.

Han/de har med sig några kartonger
med litteratur till försäljning så passa
på att ta chansen att hitta sörmlandslitteratur eller annat matnyttigt.

Det är helt rätt att Sörmland inte ligger på topp när det gäller engagemanget i just detta projekt, men det kan
ju ha sina randiga skäl och rutiga orsaker. Alla tycker vi ju att Dödskivan
är ett mycket bra instrument när det
gäller att hitta uppgifter och vi kanske
borde vara mer på hugget från föreningens sida och adoptera ett antal församlingar, men vi har från styrelsens
sida ansett att vi inte orkar med mer
än vad vi gör för närvarande.

Under Jubileumsåret 2003 kommer
Landsarkivet i Uppsala att ha lördagsöppet följande lördagar kl. 09.00 15.00.
25 Januari,
29 Mars,
24 Maj,
4 Oktober,
6 December.

22 Februari,
26 April,
6 September,
15 November,

OBS! Ingen framtagning av volymer
under lördagen.
Beställning av volymer senast fredag
kl. 15.00. Beställningen kan göras per
telefon.

Givetvis så är lokalen öppen som vanligt från kl. 10.00 för de vanliga aktiviteterna

Men om du är intresserad av att ta tag
i det här så hör av dig till styrelsen på
något sätt så ska vi försöka sätta ihop
en arbetsgrupp som börjar med detta.

Jourhavande släktforskare från Föreningen Släktforskare i Uppland kommer
att finnas tillgängliga.
VÄLKOMMEN
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Dela lika

- Min man och jag har gemensamt
bankkonto.
- Och det fungerar bra?
- Jajamensan, han sätter in och jag
tar ut!

Tomt
Ett tips till den som har svårt att
få tiden att räcka till!

- Du har fel! Jag sätter mitt huvud i
pant på att jag har rätt!
- Jaha, då sätter jag min plånbok!
- Din plånbok, - den är ju tom!
- Det är möjligt. men då är ju insatserna lika!

Äldst

- Hur gammal är din mormor?
- Jag vet inte magisten, men vi har
haft henne väldigt länge!

Pytteliten

Lille Kalle hade råkat svälja en leksaksbil. Det blev ett besök hos doktorn för undersökning och han sa:
- Det här kommer att ordna sig, den
kommer ut den naturliga vägen!
Efter någon dag sitter Kalle på toaletten och ropar:
- Mamma, mamma, nu kommer den
nog, den har redan tutat två gånger!

