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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, 20, 31, 216, 221, 720, 801
och Pulsen. Mot Fristadstorget går nr.
11, 12, 20 och 30.
Buss nr. 720 från Strängnäs stannar vid
Rådhustorget.
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Här ligger lokalen

Anbudet
ingen till att fullfölja projektet. Mycket
återstår ännu.
Vidare kan vi glädjas åt att några medlemmar skaffat sig erfarenhet av hur
dödskivan skall kompletteras.

H

ej!

Jag hoppas att ni alla har haft en skön
sommar och tycker det skall bli roligt
att kasta er in i ESSFs arbete och med
iver ta del i föreningens olika aktiviteter.
En del av er har säkert lagt ner en hel
det tid på släktforskning under sommaren medan andra prioriterat andra aktiviteter. Kom ner i föreningslokalen
och delge oss dina erfarenheter eller
kom ner för att få hjälp att komma igång
igen. Öppettiderna hittar du i förra numret av Anbudet eller på vår hemsida.
Även adressen till vår hemsida hittar
du i Anbudet.
A propos hemsidan så arbetar styrelsen med att utveckla den. Vid sidan av
Anbudet så är den vår näst viktigaste
informationskanal och jag vill uppmana
er alla som har möjlighet att titta på
den att verkligen göra det och lämna
gärna synpunkter till Göran Thomasson.
I föreningslokalen har ett viktigt steg
tagits för att anpassa oss till den datatekniska utvecklingen. Nu har vi
ADSL-uppkoppling som gör att vi bl.a.
kommer att kunna använda oss av
Genline. Mera om det på höstmötet den
11 oktober.
För övrigt kan vi glädja oss åt att det vi
kallar projektet födda-vigda-döda börjar bära frukt. Under en lång följd av
år har medlemmar i föreningen lagt ned
ett enormt arbete på att kopiera kyrkböcker i Eskilstuna kommun, dataregistrera, konvertera data mellan olika
program, kontrolläsa, rätta m.m. och
nu har vi 7 000 poster på en CD!
Ett hjärtligt tack till er alla som medverkat i detta projekt. Jag är övertygad om att det finns kraft kvar i fören-

Under hösten fortsätter styrelsen att
arbeta med detta projekt med målsättningen att fullt ut dra vårt strå till
stacken. Hoppas du ställer upp när vi
hör av oss.
Även i höst har vi ett rikt utbud av studiecirklar som startar v 41. Anmälan
skall göras till ABF. Finns det ingen tid
som passar just dig så se ändå till att
ABF noterar dina önskemål så får vi
se vad som kan göras.
Ja, detta var litet av höstens aktiviteter. Till Leksand och Arninge skall vi
också fara och kanske till Krigsarkivet och Emigrantinstitutet i Växjö.
Jag antar att fler och fler av föreningens medlemmar använder sig av dator
i sin släktforskning, för att registrera
insamlade data, för att skaffa data och
för att kommunicera via e-post. Jag
slutar aldrig att fascineras av vilka
möjligheter datorn erbjuder.
Men så har vi detta med datavirus! Hur
utelämnade är vi inte. Hur lätt kan inte
vårt material förstöras  om vi inte är
försiktiga. I debatten i samband med
det senaste dataspöket påpekades just
den enskilde datoranvändarens skyldighet att se till att hon/han har de aktuella hjälpmedel som finns för att skydda
sig mot virus och otillbörligt intrång i
sin dator och att dessa hjälpmedel uppdateras med korta intervall.
Gör du det så uppfyller du ett av kraven på att bedriva släktforskning av god
kvalitet. Kvalitetsaspekten skall läggas
på alla led i släktforskningen. Du har
väl tagit del av Sveriges Släktforskarförbunds utredning om kvalitet i släktforskningen? Har du inte gjort det så
gör det!
Med önskan om en givande släktforskarhöst.

Sven Kullman

ur Diskulogen med
släktforskarnytt

SPAM
Jag vet inte på rak arm exakt vad bokstäverna betyder, men det rör sig om
icke önskvärd reklam i e-posten. Jag
får i alla fall mycket sådant skräp som
handlar om den stora förmånen att få
köpa Viagra eller att få tillfälle tjäna 1
miljon dollar på en kaffekvart eller annat i den stilen.
Sedan länge finns det möjligheter att
genom uppställda definitioner i det egna
e-postprogrammet, eller i specialprogram för ändamålet, stoppa en del
av detta men det är ett stort jobb att
sätta upp sina definitioner och även
underhålla dem. Nya avsändare kommer till hela tiden och ämnesraden är
otillförlitlig för automatisk bedömning
av innehållet. Jag har därför aldrig ens
försökt denna väg.
Därför blev jag glad när jag på
medlemsskivan från Computer Club
Sweden hittade ett program som heter
MailWasher. Om man klickar på dess
ikon på skrivbordet får man reda på
vad som finns i brevlådan, redo för
hämtning och kan pricka för sådant
som man inte vill ha. När man verkställer det så skickas dessa e-brev tillbaka med beskedet att adressaten inte
finns. På sikt kan man hoppas att min
adress stryks i deras avsändningslistor
men framför allt slipper jag att ta hem
det och slänga det hos mig. På detta
sätt gallrar jag bort allt som jag inte
känner igen och slipper då också en
del försök till virusangrepp. Jag
förhandstittar alltså i brevlådan
innan jag tar hem posten.
Programmet, ca 1,4 MB, är gratis och
kan tas hem från
www.mailwasher.net
Det är en man på Nya Zeeland som
gjort programmet. Det finns sannolikt
flera program av denna sort men jag
har inte själv sett något. Själv har jag
använt MailWasher i ca 1 månad och
Fortsättning på sidan 4
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är nöjd. Gå därför in på deras hemsida
ovan och bekanta dig med funktionen
och testa det sedan hemma ett tag.

Ove Billing/DIS
Redaktörens kommentarer:
Vi har sedan ett par månader också
testat detta program och är mycket
nöjda så här långt.

rent framför egen dörr så att säga.
Vår rekommendation är också att du
tar en titt på deras hemsida och laddar hem programmet och testar det
själv.
Ett annat allvarligt problem är ju naturligtvis det här med virusattackerna
mot våra datorer.

Det finns fyra alternativ att använda:
1. Låta mailet vara omarkerat för att
släppa in det i e-postprogrammet för
att läsa det.
2. Markera det med delete för att bara
ta bort det.
3. Markera det med Bounce för att låta
mailet studsa tillbaka till avsändaren
där det förhoppningsvis gör att min
adress stryks från deras lista.
4. Markera det med Blacklist för att
svartlista avsändaren.
Vi har konsekvent svartlistat alla mail
som vi inte vill veta av och det har fått
till följd att de mail som kommer igen
från samma avsändare redan är uppmärkta som eventuellt SPAM eller till
och med eventuellt VIRUS. Då är dom
till och med redan uppmärkta för att
tas bort när man går vidare till det ordinarie mailprogrammet.
En fördel som vi direkt har sett med
detta program är att vi inte får in en
massa skräp i datorn utan kan sopa
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Det finns mycket att lära om olika virustyper på de stora leverantörernas hemsidor.
T.ex.:
www.symantec.se
www.mcafee.com

Det fungerar så att vi först öppnar vår
Internetanslutning utan att gå in på
Outlook Express som är vårt e-postprogram. I vanliga fall så öppnar vi epostprogrammet direkt och får då in
all s...t direkt i burken, med eventuellt
vidhängande virus och annat skräp.
Nu minimerar vi alla program med
Flagga och M (Windowsflaggan är
den andra tangenten från vänster på
nedersta raden, bredvid Ctrl-tangenten). Därefter öppnar vi MailWasher
via ikonen som ligger på skrivbordet.
MailWasher öppnar automatiskt en
glugg in till servern och radar upp alla
mail som har kommit in. Där kan vi nu
markera de mail som vi inte vill ha in i
vår dator och det brukar vara en hel
del det.

jämna mellanrum så har du bidragit till
att göra din och oss andras tillvaro lite
säkrare.
Tveka inte att meddela dina bekanta
om du upptäcker att dom har fått in
virus i sina datorer.

Naturligtvis ska man inte öppna medskickade filer utan att dom är genomgångna av virusprogrammet och är
dom från en okänd avsändare så hör
dom hemma i soptunnan direkt, utan
vidare spisning.

Här kan vi bara rekommendera på det
allvarligaste att du ser till att ha ett fullgott virusskyddsprogram och att du ser
till att uppdatera virusdefinitionerna regelbundet för att vara på den säkra sidan (så säker som det nu är möjligt att
vara).

Med MailWasher så åker dom ner där
utan att du behöver ta hem dom först!!
Dessutom är programmet gratis!
Lycka till säger:

Arne Carlsson

DIS-träffar i lokalen

Det innebär att du egentligen varje gång
du går ut på Internet först av allt ska
gå in på din virusskyddsleverantörs
hemsida för att kolla om det finns någon uppdatering att hämta och om så
är fallet, omedelbart ladda ner den och
uppdatera din dator innan du går vidare. Den här funktionen finns i de
flesta programmen att lägga in så att
programmet automatiskt går in och
kollar om det finns någon färsk uppdatering att hämta.

7/10 Gaggafton.
Temat är datoranvändning i släktforskningen rent allmänt - en s.k.
gaggaftondär vi diskuterar och visar
olika program - i mån av sådana resurser!

Tyvärr så fuskas det mycket med detta
hos många av oss och det innebär stora
risker att datorerna blir smittade och
att datorn sätter igång att utnyttja
adressboken för att sända ut smittade
mail till dem som ligger där.

11/11 Hemsidor/släktböcker
Hemsida för att presentera sin forskning, sin släkt eller annat man är intresserad av.

Vi har sett att det finns ett alltför stort
antal av våra bekanta runt om i landet
som har fått in de senaste virusen i sina
maskiner.
Så skaffa ett bra virusskydd, kolla ofta
efter uppdatering och uppgradering
samt scanna av den egna datorn med

Disgen 8, Holger, Reunion, Min släkt,
Disbyt, Skanning, Bildbehandling m.m.
Mötesdeltagarna ska styra träffen!
Aktuella och angelägna frågor från
deltagarna.

Vi tar även upp hur man gör en släktbok och andra sättatt presentera sitt
arbete för andra.
Bägge träffarna börjar kl. 18.30 och
medverkande är Disgenkunniga från
DIS-Aros, kom i tid, det brukar bli ont
om gott om plats, men gott om gott fika
och fikabröd!
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Hej släktforskare

S

ärskilt ni i Strängnäs med omnejd. Nu är det dags igen. När
ni läser detta har vi redan hunnit
ha en eller två träffar på ABF.
Hoppas ni haft det bra i sommarvärmen, men ändå tagit er tid att forska
lite. Själv har jag lånat Tore Larsons
Hedesunda släktbok. (Hedesunda är en
socken norr om Dalälven i Gästrikland.).
Två luntor i A4-format på närmare 500
sidor var. Jag har fått min farmorsmors
anor i Hedesunda till mitten av 1600talet. Jag har också börjat registrera
ättlingar till gamlingarna, men det blir
så många så jag vet inte om jag orkar
få med alla.
Så nu blir det att kolla åtminstone mina
anor i kyrkböckerna. I Uppsala landsarkiv finns några socknar från Gästrikland bl.a. Hedesunda fast de inte hör
till Uppsalas landsarkivs område.
Nu åter till Strängnästräffarna. Under sommaren har vi fått flera nya CDskivor. Nu kan vi leta på Begravda i
Stockholm och söka efter i vilken
volym på Uppsala landsarkiv vi kan
hitta bouppteckningar i Uppland
och en del av Stockholms län. 1971
ändrades gränsen mellan Upplands län
och Stockholms län, men det står på
CD:n vilka härad som är med.
Jag har fått förfrågan om föreningen
kan starta en kurs i Disgen i Strängnäs. Finns fler intresserade så hör av
er till ABF eller till mig.
Slut för denna gång, vi ses på onsdagar jämna veckor på ABF-lokalen.

Sonja

Besök på Lantmäteriverket
Efter vissa problem med att få loss
personal på Lantmäteriet att ta hand
om oss besökare blev det i alla fall dags
att ta en tur till Gävle onsdagen den 21
maj.
Så klockan 7 på morgonen rattade
Arne bussen via gamla busstationen,
ICA Kvantum till Strängnäs där vi hämtade upp ännu en väntande skara. Allt
som allt blev vi 19 personer i bussen,
ett litet manfall p.g. av det ändrade restillfället.
Strålande väder med bara växlande
moln gjorde inte resan sämre i den
vackra försommargrönskan. Det rullade på via Enköping mot Uppsala och
så småningom blev det dags för en
paus med intag av medhavt kaffe och
mackor.
Vi nådde Gävle ungefär vid utsatt tid
och möttes vid entrén av Eva Johansson som skulle ta hand om oss under
besöket.
Vissa förberedelser hade vi vidtagit
redan tidigare i form av e-post, med
önskemål om vilka kartor vi var intresserade av att se, till Kenneth Engvall
som förutom att han är föreningsmedlem också jobbar inom Lantmäteriverket. Detta för att personalen skulle
kunna plocka fram material i förväg ur
forskningsarkivet. Tack vare Kenneths
kontakter sparade vi mycket tid.
Vi blev uppdelade i två grupper där den
första gruppen, där jag och min fru ingick, fick börja med besök i forskningsarkivet där de förbeställda kartorna låg
framplockade och uppmärkta med
namn på beställaren.
Tala om service. Men man kan förstå
att det var lämpligt att förbereda på
detta sätt då det arkiv som hanteras i
Gävle omfattar 217 000 akter, det vill
säga pärmar med kartor och beskrivningar över de karterade områdena. Att
märka är också att här handlar det om
originalmaterial. Så det var bara att
kasta sig över det uppdukade smörgåsbordet med sakkunnig assistans av

Gertrud Wiking som minst sagt var
hemmastadd i detta enorma arkiv.
Allt fanns givetvis katalogiserat länsvis och sockenvis för att förenkla sökandet.
Om det nu inte stämde helt vad man
hade tänkt sig att finna på de framlagda kartorna så fanns det viss möjlighet att få hjälp med att plocka fram
ytterligare material ur arkivet, vilket bl. a.
drabbade oss. Nu hör också till saken
att arkivet i Gävle hanterar det äldsta
kartmaterialet medan de lokala Lantmäterikontoren har kartor av senare
årgångar.
Med den moderna tekniken som finns
idag är man nu i färd med att digitalisera detta stora arkiv så att man på
sikt skall kunna beställa önskat material på diskett, cd, eller fotografiskt.
När vi hade letat färdigt, med mer eller mindre gott resultat, var det dags
för lunch i verkets restaurang som
kunde erbjuda tre alternativa rätter.
Mätta och belåtna gick vi vidare till
Karteum, en hörsal där vi fick se en
video som presenterade Lantmäteriverket och hur man arbetade, både
nationellt och internationellt.
Efter detta tog Ulf Sandgren över. Här
fick vi en mängd fakta till livs. Lantmäteriet startade sin verksamhet redan 1628 på uppdrag av Gustav II
Adolf. Vid den tiden var verksamheten inriktad på att ta fram underlag för

Fortsättning på sidan 6
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försvarets behov. Med tanke på att
Sverige redan på den tiden var långt
framme med detta arbete ligger vi även
idag i täten internationellt sett med uppdrag i ett flertal länder. Verket har idag
ca 2000 anställda varav ca 600 finns i
Gävle.
En stor del av verkets arbete handlar
om fastighetsregistreringar, avstyckningsärenden och modernisering av
befintligt kartmaterial vilket sker både
med flygfotografering med även med
hjälp av satelliter. 3.2 miljoner fastigheter i Sverige finns registrerade hos
verket.
Och man omsätter en inte föraktlig
summa varje år. Under 2002 inte mindre är 1.5 miljarder, dessutom med en
god avkastning som säkert inte Bosse
Ringholm tackar nej till.
Lantmäteriets största kunder de senaste åren har varit Banverket och
Försvaret, men även banker och mäklarföretag är frekventa beställare av
tjänster.

Närmast på programmet stod besök i
kartbutiken som kan erbjuda kartor av
skiftande slag och i olika skalor, givetvis även kartor för turisten och bilföraren likaväl som stadskartor över de
större städerna. Försäljningen sker om
man är besökare direkt över disk eller
via telefon och även via verkets hemsida, www.lantmateriet. se.
Så återstod till sist ett besök hos
Tommy Eklund som basar för den avdelning som tar hand om gamla, mer
eller mindre illa åtgångna kartor av
framförallt äldre datum. Här kan man
tala om äldrevård av högsta kvalitet. Att avlägsna gamla synder i form
av lagningar med olämpligt material
och ersätta dem med nya där såväl klister som annat reparationsmaterial
harmoniserar med det gamla underla-
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get. Ett precisionsarbete som kräver
både känsla och erfarenhet. Allt arbete
dokumenteras från den första besiktningen till vilka insatser som gjorts för
att återställa dessa gamla original i så
gott skick som är möjligt. De skall ju
sedan återgå in i arkiven för att användas i det framtida forskningsarbetet. Och det är mycket goda resultat man uppnår.
Efter en fullmatad dag med en mängd

tillstånd att uppföra en masugn vid
Gysingeforsarna. Av detta blev sedermera ett av Sveriges största järnbruk .
Värdshuset uppfördes 1784 som gästgivargård och skjutstation. Tillverkningen av stål pågick till 1926. Herrgården som var rivningshotad blev 1971
kursgård för pensionärer. Idag ägs
Gysinge av Sandvikens kommun.

information som kanske kan komma till
användning i vårt släktforskningsarbete
var det så åter dags att ta plats i bussen för hemfärd. Den gick på något
andra vägar där vi gjorde ett stopp vid
Gysinge.

gen hem nådde vi så Strängnäs och
sedan Eskilstuna där vi landade ca kl.
19. Innan vi skildes åt fick vi tillfälle
att tacka Kenneth för hans jobb med
kontakten med Gävle och naturligtvis
Arne piloten som med säker hand
lotsat oss fram och tillbaka på denna
intressanta resa.

På värdshuset fanns framdukat en
skinksmörgås och kaffe. Och vad kunde vara lämpligare än att stanna på en
plats som Gysinge med tanke på all
historiskt vi upplevt under dagen.
Gysinge kan datera sin historia tillbaka
till 1667 då Peder Swensson Printz fick

Med ett par rejäla regnskurar på vä-

Bertil Börstell
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En snabbrapport från
Släktforskardagarna
22-24 augusti i Ronneby.

S

tämman genomfördes snabbt och
konfliktlöst. De slutliga ändringarna av stadgarna togs utan diskussion.
Verksamhetsberättelse och bokslut
godkändes.
Christina Gustavsson, Sven Johansson
och Torbjörn Näs omvaldes, Kurt Modig och Ingrid Månsson nyvaldes för
2003-2005. Fyllnadsval av Jan Nilsson
för 2003-2004.
Till årets arkiv utsågs Lunds landsarkiv med motiveringen: bra tillgänglighet och tillmötesgående.
Till årets bibliotek valdes Örnsköldsviks bibliotek, som utbildat hela sin personal i släktforskningens grunder.
På mässan visades en del nyheter bl.a.
1890 års folkräkning, en CD med
samma sökmöjligheter som 1970 års
folkräkning. Den kommer senare i
höst.
Ordf. Ted Rosvall presenterade en ny
logga för förbundet, en bruten cirkel
(som symboliserar att vi inte är en sluten krets utan är öppna för kontakter
med andra). I cirkeln ett träd med grenar och rötter (vad annars).
Våra sockennamn håller på att försvinna. Nu då många församlingar slås
ihop, behövs socknar som begrepp.
Förbundet förbereder en kampanj för
att påverka myndigheterna.
Föredrag hölls om båtsmän i Blekinge,
kvinnor i Karlskrona, pesten i Blekinge
samt försvenskningen i Skåne och Blekinge.
Nästa års Släktforskardagar äger rum
i Östersund 13-15 augusti med tema
mångkultur. År 2005 hålls stämman
i Göteborg.

Registreringen av ministerialböcker

S

om säkert de flesta av er känner till pågår sedan en tid tillbaka
ett jobb med att registrera födda,
vigda och döda inom vårt område på
en CD-skiva.
Vi har nu äntligen kommit så långt att
vi kommer att ha en första utgåva klar
under hösten. Den kommer att finnas
tillgänglig i vår lokal, förhoppningsvis
redan vid öppnandet av lokalen den 2
september.

Skivan innehåller vigda för
 Eskilstuna
1895  1924
 Fors
1895  1924
 Husby-Rekarne1862  1894
 Jäder
1861  1894
 Kjula
1861  1894
 Torshälla land 1868  1894
Skivan innehåller ca 7.000 poster. Vi
kommer successivt att komplettera
skivan med mer info om födda, vigda

och döda. Posterna på skivan är kontrollästa men trots detta finns det säkert en del fel, så därför vill vi gärna
ha synpunkter på innehållet.
- dels synpunkter i största allmänhet,
vad är bra och vad kunde bli bättre.
- dels om du upptäcker fel eller brister
på skivan.
Det är viktigt att vi får in synpunkter
så att vi kan förbättra kvalitén.

Kjell och Eva Ivarsson

Efterlysning:
Jag söker anorna till min Mf mf f och Mf mf m.
Mf mf f Peter (Pher) Lindqvist f. 1771 i Hyltinge. [ Södermanland ? ]
Mf mf m Kjerstin (Kijerstin) Andersdotter f.1775 i Wallby (Valby). [ Södermanland ? ]
Enligt Hfl A1:5, 1794-1802, Lillkyrka (T-län) sid. 92. År 1801 till Domareviken
kom gifte Trädgårdsmästaren Peter (Pher) Lindqvist inflyttande, med fru och
två barn.
I Hfl A1:6, 1803-1811, sid. 95, Lillkyrka (T-län), Brohammars Rote, Götarsviks
Säteri, Finns nu Trädgårdsmästare Peter Lindqvist med fru och ytterligare tre
barn födda i Lillkyrka (T-län).
Deras barn; Anders Magnus, f.1795 i Wallby (Vallby) och Pehr Gustaf f. 1800 i
Gillberga.
Vilka var Peter (Pehr) Lindqvists respektive Kjerstin Andersdotters föräldrar ???
Jag önskar få hjälp med svaret på mina frågor.
Med Släktforskar-Hälsningar
Larsowe Roman, Kungsfågelgatan 38, 724 69 Västerås.
Tel. 021-35 86 91.
E-post; larsowe.roman@swipnet.se eller owerom@hotmail.com

Sonja Börje Jönsson
Ombud
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Möjliga kursdagar under hösten
1. Grunderna i släktforskning
Målsättning: Ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i
släktforskning vilket bland annat innebär kännedom om vilken information
som kan hämtas i kyrkoarkivalierna,
hur man beställer mikrofilmat arkivmaterial och hur man samlar sina data.
Cirkeldeltagaren skall komma igång
med att forska i sin egen släkt.
Genomförande: Cirkel omfattar 8
träffar, vardera på 3 timmar. Utöver
mera lärarledda genomgångar arbetar deltagarna rent praktisk med autentiskt gemensamt material. Först i
slutet av cirkeln får deltagarna arbeta
med eget material. I cirkeln ingår besök på biblioteket i Eskilstuna, presentation av CD-material och dataprogram
för släktforskning. Deltagarna får möjlighet att deltaga i resa till Arninge för
att där bedriva egen forskning. Boken
Släktforska! Steg för steg. används.
Måndag
0900-1200
Karl-Inge Karlberg
Måndag
1800-2100
Leif Lindholm
Tisdag
0900-1200
Sven Kjellberg
Onsdag
1300-1600
Ulla-Britt Svensson
Ovanstående cirklar beräknas starta
vecka 41.
Intensivcirkel
Lördag+söndag 1400-1700
Kjell Ivarsson
Start senast 27/9.
2. Fortsättningscirkel i släktforskning
Målsättning: Ge deltagarna kunskaper om källor utöver kyrkoarkivalierna,
hur man finner data som tidsmässigt
ligger före respektive efter husförhörs-

8

längdernas existens och att väcka intresse för historia och kvalitetsaspekter
på släktforskningen.
Följande ämnen tas upp: Kvalitet
inom släktforskningen, datorn i släktforskningen, soldatforskning, yrken,
forskning i storstad, historia, nutidsforskning, domböcker och bouppteckningar, kamerala arkiv och emigrantforskning.
Genomförande: Cirkeln omfattar 8
träffar, vardera på 3 timmar. Varje
avsnitt har sin ledare vilket innebär
att 5-7 ledare medverkar. Syftet med
det är att varje avsnitt leds av en släktforskare med god erfarenhet av och/
eller intresse för det aktuella temat.
Förkunskaper: Det finns inga speciella krav på förkunskaper eller utbildningar men deltagaren har större utbyte av cirkeln om hon/han har viss erfarenhet av att på egen hand arbeta
med kyrkoarkivalierna och har kommit en bit på väg i sin egen forskning.
Torsdag
1800-2100
Sven Kullman
Start vecka 41
Intensivcirkel (0-cirkel) för cirkelledarna i ESSF.
Tisdag+onsdag
Sven Kullman

1800-2100

Onsdag
1800-2100
Lily Anita och Arne Carlsson
Start vecka 41
4. DISGEN fortsättning
Målsättning: Lära ut hur man arbetar med kartor och bildmaterial i DISGEN
Genomförande: Cirkeln omfattar 68 träffar, vardera på 3 timmar. Cirkeln
genomförs i samarbete med DIS-Aros
i ABFs lokaler.
Förkunskaper: Deltagarna skall ha
kunskap om och praktisk erfarenhet
av att arbeta med basfunktionerna i
DISGEN.
Tid: Ej fastställd
5. Handskriftsläsning
Målsättning: I handskriftscirkeln tränar deltagarna att tolka handskrivna
texter från 1800- och 1700-talet och
att skriva enklare texter i gotisk skrift.
Genomförande: Cirkeln omfattar 5
träffar, vardera på 3 timmar. Deltagarna övar på utdrag ur SVARS´s paleografi-CD och egna dokument. Kursbok är Läsebok för släktforskare.

Vecka 36-39

Måndag
1300-1600
Margareta Arendt

3. DISGEN grund

Start vecka 41

Målsättning: Efter avslutat cirkel
skall deltagarna klara att registrera sina
anor i DISGEN och att korrigera fel
och att hämta data från annan databas
och att själv leverera data till annan genealogisk databas.

6. 0-cirkeln fortsättning

Genomförande: Cirkeln omfattar 8
träffar, vardera på 3 timmar.

Förkunskaper: Tidigare deltagit i
denna cirkel.

Förkunskaper: Det finns inga speciella krav på förkunskaper men det är
definitivt en fördel om deltagarna har
datorerfarenhet och har deltagit i cirkeln Grunderna i släktforskning.

Torsdag
1300-1600
Karl-Inge Karlberg och Bengt Bergman.

Målsättning: Ytterligare fördjupa sig
i den genealogiska forskningen och därtill gränsande intresseområden.

Anbudet

Anförlust

A

lla släktforskare vet säkert vad
anförlust är. Det är när samma
person dyker upp på mer än
ett ställe i en och samma antavla.
När jag började släktforska visste jag
om att min farfars far var bror med
min morfars far. Det innebär att mina
föräldrar var sysslingar eller 3männingar. Vad jag inte visste var att
de dessutom var 6-männingar.
Det innebär t.ex. att farfars farfars
mormors far och morfars farfars mormors far och farmors farfars farfars
far är en och samma person, samt att
farfars farfars mormors mor och
Ff ff mm f
Mf ff mm f
Fm ff ff f
Erik Ersson

morfars farfars mormors mor och farmors farfars farfars mor är en och
samma person. Verkar det krångligt?
Det kanske inte är så krångligt om man
ser på nedanstående grafiska skiss. Jag
vet inte hur vanligt eller ovanligt detta
är, men egentligen tycker jag inte det
är så konstigt eftersom de flesta förr i
tiden på sin höjd flyttade till grannsocknen. Samtliga personer i nedanstående skiss inklusive undertecknad
är alla födda i sydöstra Närke i
socknarna Asker, Sköllersta och
Svennevad, liksom för övrigt 7/8-delar
av mina anfäder. Endast min mormors
mor faller ur mönstret, hon är född i
Växjö.

Kjell Ivarsson
Ff ff mm m
Mf ff mm m
Fm ff ff m
Kerstin Ersdotter

Ff ff mm
Mf ff mm
Anna Ersdotter
Syskon

Fm ff ff
Erik Ersson
Syskon

Ff ff m, Mf ff m
A S Andersdotter

Fm ff f
Gustav Ersson

Ff ff, Mf ff
Per Erik Olsson
Mf f
Linus Pettersson
Syskon

Ff f
Frans O Persson
Syskon

Morfar

Farfar
Mor

Nyutkommen bok

Fm ff
L J Söderlund

P

er Clemenssons och Kjell Anderssons nya bok om fortsättning
i släktforskningen har precis landat i vår lokal.
Vi har ännu inte hunnit läsa igenom den,
bara en kort, flyktig snabbkoll är gjord
(10 minuter).
Men det lilla vi har sett verkar lovande
och vi vill rekommendera dig som har
hållt på ett tag att skaffa boken och
naturligtvis gör du det genom föreningen eftersom vi ju får en viss återbäring på de böcker vi beställer genom
förbundet samt att du slipper betala
frakt och expeditionskostnader alldeles själv.

Redaktören
Fm f
Karl Johan Gillberg

Farmor

Far
Kjell Ivarsson

(Redaktörens anmärkning) Förlåt, men jag kan bara inte låta bli att tänka på
Povel Ramels visa Släkthuset, när jag läser ovanstående ramsor om farfars farfars mormors mor etc:
-där uppe på vinden bodde alltså: morfar och morfars gamla mor, morfars farfar
och morfars farfars bror, farfars farfar, men även farfars far etc. etc.
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Om emigrantforskning

ningen. En sådan kan finnas i domstolens småprotokoll eller dombokens
inneliggande handlingar.

Hej på er släktforskare.
Här får ni några tips om folk som flyttat till Amerika. (framtagna av AnnaLena Hultman
mvh

Passagerarlistor:
Till de svenska passagerarlistorna finns
register på CD-Emigranten. Med hjälp
av biljettnumret kan man få fram personer som reser tillsammans. Ofta
anges destinationsort i Amerika, vilket
dock ofta inte är densamma som slutdestinationen.
Danska passagerarlistor finns på Internet:
http://www.emiarch.dk/home.php3

Krister W Nilsson
Litteratur:

Emigrantforska steg för steg, Clemensson.
Låt Farfar vila i frid, Ola Lindbäck.
Börja på hemmaplan:
Leta brev, vykort och adressböcker.
På gamla fotografier finns ofta fotografens namn och hemstad.
Fråga släktingar - kanske har kusiner
sparat gamla brev med mera.
Var slog sig andra emigranter från
samma ort ner? Fråga hembygdsforskare.
Om du hittar en gammal adress: Skriv
ett brev till adressen, men klistra inte
igen brevet - om inte adressaten eller
dess ättlingar finns kvar, kanske någon
som vet vart de flyttat är nyfiken och
öppnar brevet.
Husförhörslängder och flyttningslängder:
I husförhörslängden står oftast endast
Amerika i utflyttningskolumnen.
Tänk på att även titta på utflyttningslängden.
Emigranter bytte ofta efternamn - på
båten, vid landstigningen eller kanske
redan i den svenska hamnen.
Kvinnors dotternamn ändrades ofta
till sonnamn redan vid utvandringen,
till exempel Johansdotter blev Johansson, Johanson eller Johnson.
Persdotter och Persson ändrades ofta
till Peterson i Amerika. Vid familjeutvandring antog hela familjen familjefaderns efternamn.
Bouppteckningar, småprotokoll
och dombokens inneliggande handlingar:
Kontrollera om det finns en bouppteckning efter emigrantens föräldrar eller
syskon utan arvingar. Där kan finnas
upplysningar om emigrantens hemort.
Om emigranten var delägare i en fastighet behövdes en fullmakt vid försälj-
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Norska passagerarlistor finns på adressen:
http://digitalarkivet.uib.no/ klicka på
Type och sedan Emigranter.
Passagerarlistor för Hamburg 18901894 kan sökas på:
h t t p : / / w w w. h a m b u r g . d e /
LinkToYourRoots/english/start.htm
Nu finns även passagerare som passerade Ellis Island 1892-1924 på nätet. Sök på http://ellisislandrecords.org/
Telefonkataloger:
Sök på http://www.freeality.com/
findt.htm för att hitta telefonkataloger
med mera.
Telias utlandsupplysning 188 119 för
den som inte har tillgång till Internet.
SAKA:
Svenskamerikanska kyrkoarkiv finns
på mikrofilm på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Många emigranter
blev medlemmar i svenska församlingar i USA eller Kanada. Medlemslängder och andra arkivalier för dessa
församlingar kan ge värdefulla upplysningar. Dataregister till SAKA har tagits fram för att underlätta sökningen.
Svenskamerikanska tidningar
med mera:
Att hitta en obituary, dödsruna, för
en avliden emigrant kan ge upplysningar om dödsfallet, begravningen,
barn och barnbarn med mera. Svenska
Emigrantinstitutet har många tidningar
på mikrofilm och även dataregister till
några.
Även svenskamerikanska föreningars
och ordenssällskaps medlemslängder
och protokoll finns i Växjö.

Kyrkor, kyrkogårdar och begravningsbyråer:
Kyrkor kan det löna sig att kontakta.
Adresser till luterska kyrkor finns på
http://www.lutheransonline.com/ klicka
på Congregations.
Kyrkogårdarna har ofta ett kontor med
god ordning på begravda och gravrättsinnehavare. På Internet läggs fler
och fler gravstensinventeringar ut.
Lokala inventeringar hittar man på
h t t p : / / w w w. c y n d i s l i s t . c o m /
cemetery.htm#Locality
I USA använder släktforskare ofta
begravningsbyråerna för att skaffa information om efterlevande till en avliden. Adresser hittar du här: http://
w w w. f u n e r a l . c o m / f u n e r a l /
f_home_finder.jsp
Census:
Folkräkning, finns i USA för jämna 10tal år. Ibland finns även federala census för årtal som slutar på 5. Svenska
Emigrantinstitutet har census för 1850,
1860, 1870, 1880, 1900 och 1910 på
mikrofilm, företrädesvis svenskbygderna. Många census finns som dokument på Internet, men man behöver
bredband för att ladda upp sidorna på
skärmen. Tillgänglighet endast mot
avgift på http://www.ancestry.com/
klicka på Census records och Images
online.
En rekonstruktion av 1890 års brunna
census håller på att skapas. Den kan
sökas på http://www.ancestry.com/
search/rectype/census/1890sub/
main.htm Man måste vara ansluten till
Ancestry - det är ganska dyrt!
Personregister till hela 1880 år census,
med 50 miljoner namn, kan köpas på
CD från Mormonkyrkan i Sverige eller på http://www.familysearch.org/
Den kostar 49 dollar.
Census4all - Census 1910 för New
Hampshire, Rhode Island och Vermont
- fler kommer. När man hittat en person kan man besälla en kopia av sidan. Gå till http://www.census4all.
com/default.asp

Fortsättning på sidan 11

Anbudet
Fortsättning från sidan 10

Födde, vigde, döde:
Förvaras lokalt ute i landet. Mer och
mer läggs ut på nätet. Gå till http://
ancestry.com/ klicka på Vital records.
Sök F-V-D även på http://www.
vitalchek.com/default.asp

Vi gratulerar!

Socialförsäkringsregistret:
Social Security Death Index, SSDI,
med 66 miljoner avlidna amerikaner!
Från 1960-talet till 2001. Alla som haft
en socialförsäkring finns med. De upplysningar man får fram är till exempel
när och var personen avlidit. Du hittar
SSDI på http://www.ancestry.com
klicka på Social Security Death Index.

Vår föreningsmedlem Bernt Pettersson har erhållit ett förnämligt pris,
Birgerstatyetten för år 2003 för sitt
mångåriga engagemang i kulturhistoriens anda.

Mormonkyrkan:
Har lagt ut en hel del släktutredningar
på nätet. Sökbara på http://
www.familysearch.org/
Länkar:
101 650 länkar till sidor om släktforskning http://www.cyndislist.com/ Ett
annat bra ställe att söka på är
USGENWEB. Där kan du hitta det
mesta om släktforskning stat för stat
och county för county http://
www.usgenweb.com/
Frågelådor:
Där du kan lägga ut och besvara förfrågningar kallas Message boards. Här
är
några
exempel:
http://
www.thrivent.com/lutheransonline/
mboards/genealogy/display:topic.phtml
,
http://boards.ancestry.com/
mbexec?htx=board&r=rw&p=localities.scanbalt.sweden.general
http://www.genforum.genealogy.com/
Mitt favoritställe på nätet:
Hittar du på http://www.ancestry.com
Lycka till!

Anna-Lena Hultman

Naturligtvis serveras kaffe och té samt
något gott till detta och någon föranmälan behöver du inte göra nu, vi är
beredda på hög tillströmning och skulle
det bli fikabröd över så fryser vi in det
i lokalen för senare användning!

Vadstena Landsarkiv

R

edaktionen och styrelsen gratulerar:

Vi har sett hans fotografier bl.a. i Det
brinner, det brinner i Årsboken för
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, årsbok 1998.
Han har haft kurser i släktforskning i
Torshälla och har varit medlem i ESSF
i många år.

Lily Anita

F

rån och med 1/7 har Landsarkivet i Vadstena öppet måndagar
- fredagar 9.00 - 16.00.

Under perioden september - maj är det
dessutom kvällsöppet på tisdagar 16.00
- 21.00 samt lördagar 9.00 - 13.00.
Från och med tisdagen den 1 juli 2003
införes möjligheten att reservera 12 av
forskarplatserna. Bokning sker per telefon, ring 0143 - 753 45.
Enligt KFV forskaren 2003:2
Hälsningar

Gunvor Larsson,
nr 61

Höstmöte
Härmed inbjuds föreningens alla medlemmar till höstmöte
den 11 oktober 2003 kl. 13.00
Plats: Pensionärscentrum i Hammaren, Nyforsgatan 37
i Eskilstuna
Parkeringsplatser finns på Sommarrogatan eller vid järnvägen.
Dagordning:
1. Höstmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare för dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Höstmötets stadgeenliga utlysande.
6. Föredragning av föreningens nuvarande ekonomiska situation och preliminär budget får år 2004 och beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår (2004).
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutande
ur
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enneth Ljung från Östervåla
var till vår lokal i våras och
överlämnade då en hel kartong med material som berör Eskilstuna
med omnejd.

arför åka till Leksand kanske
en del tycker? Jo, fördelen är
att under en hel helg enbart
kunna koncentrera sig till 100 % endast på sin egen forskning.

V

1700 talen för hela Sverige som är inköpta från SVAR. Dessutom så har
man köpt in bouppteckningar för vissa
län. Under det senaste året så har det
köpts in material framåt i tiden också
dvs. från 1895 och fram till 1930 - 1932
i den mån det har kunnat frisläppas för
inköp från SVAR.

Detta tackar vi givetvis för och hoppas att det ska komma alla våra medlemmar till nytta och gagn.

Vi åker vid 6.00 - tiden på lördag morgonen och är tillbaka i Eskilstuna mellan 21.00 - 21.30 på söndag kväll.

Allt hänger ju på 70 års gränsen.
Ring gärna till Släktforskarnas Hus i
Leksand och hör efter vad dom har i
fråga om material, tel: 0247 - 122 80

Lite blandat

Resa till Leksand

K

Ny CD-skiva
En ny CD-skiva finns i lokal sedan i
våras.
Den heter Begravda i Stockholm och
det är Storstockholms Genealogiska
Förening som har gjort materialet.
Du kommer att känna igen dig när du
börjar att använda den, det är samma
sorts sökrutor som i Sveriges Dödbok, så har du arbetat lite med CDskivor så känner du dig snart hemmastadd.
Dessutom så finns det nu en CD-skiva
av vårt eget material över vigda i Eskilstuna. Det är den första som gjorts.

Vi brukar ta en liten fikapaus på vägen upp och vara framme i Leksand
vid 10.00 tiden på förmiddagen. En rekommendation är att ta med sig något
till lunch så att man klarar sig under
lördagen och framåt kvällskvisten så
bokar vi in oss och äter en gemensam
middag. Den som sedan vill kan gå ner
till forskarsalen igen.
På söndagen brukar vi försöka vara
nere i forskarsalen vid 8.00 tiden för
att forsätta med forskningen.
Vad finns i Leksand?
Det finns kyrkoarkivalier dvs. födelsedöd- och vigselböcker samt husförhörslängder ända från 1600 eller

Verkar det intressant att följa med?
Ring mig i så fall så får du ytterligare
info.
Du träffar mig på tel: 016 - 42 64 10

Lily Anita
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Nya Medlemmar från 2003-05-30:
Anders Larsson
Birgitta Wadman
Birgitta Cederwall
Thomas Gladh
Bo Arnholm
Rolf Arpemyr
Eva Disman
Lena Nilsson
Britt Svaneblom
Anki Stenkvist
Karl-Axel Adamsson
Ingrid o Ingvar Sigurd
Stellan Wiberg
Gudrun Broqvist
Inga-Maj Petersson
Elisabeth Pettersson
Kerstin o Arne Andersson
Margareta Arnold

Sigtunagatan 14
Fridhemsgatan 17 D
Fridhemsgatan 17 C
Gredbyvägen 8 G
Carl Johansgatan 10
Furirvägen 8
Spadvägen 1
Östra Storgatan 7 A
Egnells väg 8
Mårdvägen 16
Bryggargatan 10
Ramsund 3490
Köpmangatan 22 C
Flädervägen 21
Tegelbruksgatan 5 n.b.
Alvägen 4 B
Örsta Annedal
Läkargatan 1 B

113 22 STOCKHOLM
645 40 STRÄNGNÄS
645 40 STRÄNGNÄS
632 21 ESKILSTUNA
633 58 ESKILSTUNA
632 36 ESKILSTUNA
633 69 SKOGSTORP
633 42 ESKILSTUNA
644 36 TORSHÄLLA
644 36 TORSHÄLLA
633 43 ESKILSTUNA
635 08 ESKILSTUNA
633 56 ESKILSTUNA
644 36 TORSHÄLLA
632 28 ESKILSTUNA
632 31 ESKILSTUNA
635 19 ESKILSTUNA
633 56 ESKILSTUNA

0152 - 163 48
0152 - 157 78
016 - 12 63 73
016 - 51 85 64
016 - 42 40 46
016 - 262 44
016 - 13 20 89
016 - 13 21 96
016 - 34 47 10
016 - 51 27 08
016 - 964 88
016 - 12 27 79
016 - 34 31 56
016 - 14 66 83
073 - 722 41 70
016 - 220 55
016-515592

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.
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Addes hörna
sss II
Detta skrev jag först om i nr 3/02, och
för Er som ej minns, så står det för
Sommar, Sol och släktforskning.
Sol blev det nästan för mycket av. I år
var min semester 3-delad. I första och
3:e delen gjorde jag en del saker som
handlar om släktforskning. Det skall
det redovisas här för. Den 2/7 var jag i
Liégé. Om man har valloner i sin antavla, så skall man ej missa Museé de
Vallonie. Det var verkligen intressant
att se hur de levde. Och konstigt nog,
för att vara utanför Sverige, så hade
de ett arkiv om valloner och deras förmodade härkomst. Det skall Ni besöka
om Ni kommer dit.
Den 29/7 var jag som jag brukar varje
sommar minst en dag uppe vid Arninge.
Det nya material som de hade var
födda 50-57 på Mickrofiche, men de
hade ej de nya Församlingsböckerna
(1897-1911, 1912-1918, 1918-1925,
1897-1931) som Ni vet är detta AII
serien. Den har bl.a. ULA.
Den 30/7 skall jag så åka till Leksand
och Släktforskarnas hus. Naturligtvis
så blev det förseningar på tåget i sommar, när jag nästan bara utnyttjade
dem.
Jag utnyttjade detta kommunikationsmedel även utanför Sverige. Eftersom
tågen sedan en tid går sträckan
Stockholm-Falun, så får man byta tåg
i Borlänge, när man skall upp till Leksand. Tåget jag skulle fara vidare på
upp till Leksand var förstås försenat.
Men faktiskt så var det ett av få SJ:s
Regina-tåg. Annars brukar ju dessa tåg
vara hos konkurrenter till SJ. Typ
Kulla-tågen, Pågatågen mm. Det
tåget körde dock in en del av förseningen, men vi blev i alla fall försenade
med c:a 25 min. Gick sedan till Moskogen och Släktforskarnas hus. När

jag kom till Släktforskarnas hus så löste
jag ett klippkort. Dvs. att man får studera i 20 timmar. Därefter började jag
med det kompletterade i AII: serien.
Den fanns även där nu. Och i den upptäckte jag efter en stund att den stod i
bokstavsordning. Dagen därefter flöt
på i vanlig bemärkelse, jag hittade mer
än jag trodde.
Och där upptäckte jag efter någon/
några timmar ett par som var medlemmar i ESSF. Hon/De hade blivit medlemmar vid årsskiftet 2001/02 (Jag
känner inte alla medlemmar.) De hade
dessutom varit C:a en vecka i Ramsele. Jag klarar inte att koncentrera mig
en sådan lång tid. Jag blir så inne i studierna när jag håller på med det. I går
så var jag så upptagen av att studera
att jag inte såg att de ej hade vatten
eller kaffeautomat i pentryt p.g.a översvämning, men i dag så såg jag det.
Då hade jag tid att dricka livets dryck!
OBS! Numera finns det i en termos.
När Ni så kommer tillbaka på 1600-talet
och början av 1700 talet i vissa församlingar, se efter att Ni läser allting,
så Ni inte missar någonting. Vissa saker upptäcker man när man är tillbaka
så tidigt. Bl.a. i en dödbok som jag läste
så hade inga kvinnor dött på c:a 20 år!
Den 31/7 var den sista dagen jag var
kvar i släktforskarnas hus, då upptäckte jag (det har jag nog skrivit tidigare om att någon norpat en stor del
av dödböckerna i Söderbärke fs.
(FA-F:8)
Den 1/8 upptäckte jag vid 21-tiden att
jag hade fått med mig en pärm full med
mickrofiche. Eftersom det var fredag,
så var det ingen personal kvar där. Jag
lade dock när jag upptäckte denna
stöld ner den i Släktforskarnas hus
brevlåda. Och jag hoppas att den kommer tillrätta. Naturligtvis i år, som alltid så var det även denna gång banarbete, när jag skulle åka hem. Jag fick
alltså åka landsvägsbuss mellan Borlänge och Sala och sedan även sträckan
Sala-Västerås. Men jag kom hem den
tid jag räknat med. För den 4/8 började jag arbeta.

Adde

Almanackan
1/4 Usch, vad jag är dålig att rätta dokument, som jag skriver ut för denna
förträffliga tidning, i datorn.
2/4 Jag har redan anmält mig till Leksandsresan som föreningen har den
18-19/10-03. Jag tycker man borde
göra det ganska snabbt.
15/4 Idag beställde jag det sista materialet från SVAR före sommar-uppehållet. Varför jag skrev sålunda får
Ni längre ned i denna artikel. Och i dag
fick jag faktiskt svar på den förfrågan
jag hade ute i Släkthistoriskt forum.
Uppriktigt sagt så trodde jag inte att
jag skulle få något svar.
25/4 Idag blev jag medlem i FFS (Föreningen för Smedsläktsforskning). Jag
måste skriva ut vad detta står för, eftersom jag såg (Jag kan faktiskt se!)
att bara ett fåtal var med i ESSF.
4/5 Blev klar med kontrolläsningen. Jag
känner att man tycker att jag har hållit
på för länge.
7/5 Idag var det cirkelledarutbildnings
avslutning i föreningen. Precis som jag
skrev förra året hoppas jag (och fler
med mig) att det blir flera som är villiga att ställa upp på detta när föreningen frågar. Anmäl Ert intresse till
Ordföranden.
8/5 Idag så flyttade jag (Jobbet). Ni
kanske undrar, vad har detta med Släktforskning att göra. Men det beror på
att föreningen har haft sina senaste
möten, årsmöten och andra saker hos
mig. (Numera huserar jag vid Hammaren, Nyforsgatan 37, närmaste parkering båda ändar av Sommarrogatan).
19/5 Idag ringde sekreteraren och frågade varför de har fått en bokning på
Hammaren. Jag förklarade varför.
3/6 Var faktiskt nere på lokalen i dag,
mitt i sommaren. Det var svalt där. Jag
hade nämligen ett problem med SVAR
katalogerna. Jag skall nämligen göra
en Sommar, sol och semester  i år
igen. Därför måste jag vara förberedd.
Fortsättning på sidan 16
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Läsvärt nr 3 2003
Saxat av
Margareta Gustavsson
Alingsås Släktforskarförening
Alingsås Släktforskare nr 3/03
Kerstin Brandqvist-Aspenstedt: Jag
minns
Jan Nilsson: Skog & Historia.
Björklingebygdens Släktforskarförening
Genealogica Betuliensis nr 39.
Området SV om Götbrunna II.
Blekinge Släktforskarförening
Släkt-Eken nr 2/03
Stenhuggeriförmannen John Nilssons
levnadshistoria.
Stig Wetterstrand: Tvingsväv  Fragment och frågor.
Botvidsbygdens Släktforskarförening
Anlets-Bladet nr 2/03
Hans Stedfeldt: Besök på Tumba
Bruks Museum
DIS-AROS
Disponibelt nr 1/03
Brage Lundström: Äktenskapet och
ritualerna omkring detta!
DIS-ÖST
DIS-PLAY nr 2/03
Marianne Munktell: Säkerhetskopiera
mera!
Lars-Olov Eriksson: Det vete katten
hur Isabela kom från Amerika.
Folkare Släktforskarförening
An-Siktet nr 2/03
Ragnar Fornö: Småprotokollen  en
kanske förbisedd källa.
Johan Östlund: Minnen från min levnad.
Forskarföreningen Alir
Alir anor nr 2/03
Sigvard Bodin: Förfalskade kyrkböcker
Anna-Greta Hilborn: Utdrag ur hembygdsforskning från Söderala socken i
Hälsingland. Från hus till by.
Föreningen DIS
Diskulogen nr 61
Eva Dahlberg: Frimurarorden och dess
arkiv.
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Föreningen Släktdata
Tidningen Släktdata nr 2/03
Christer Engstrand: Verklighetens
Efraim Långstrump.
Peter Englund: Den svenska historielösheten.
Sjökapten Emil Bergdahl: Minnen ur
mitt liv.
Per Liljeström: Köpa ny eller begagnad dator.
Christer Engstrand: Att lägga ett släktregister på handdatorn.
Lars Hellgren: Mormonernas register
Ragnhild Ericsdotter: Källkritik och
gamla anor.
Genealogiska föreningen
GF-Aktuellt nr 154
Ian Hamilton: Att forska med datorns
hjälp  och utan.
Genealogiska Samfundet i Finland
Sukutieto nr 2/03
Gästriklands Genealogiska Förening
Gestricia nr 2/03
P.A. Melin: Berättelsen om Sassen,
Drucken, Nykter och Swahn, soldater
i Gagnef.
Gestricia nr 3/03
Släktforska i Finland  är det möjligt?
P.A. Melin: Berättelsen om Sasser,
Drucken, Nykter och Swahn, soldater
i Gagnef.
Birgitta Hellström: När Ysjö-Hulda
skulle föda barn.
Birgitta Hellström: Släktarrende från
1600.
Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs
Våra rötter  vår historia nr 72.
Jämtlands läns Släktforskare
JlS-Nytt nr 2/03
Erik J. Bergström: Ljuger du för mig
bonde
Kjell Risberg: Om silvret i Nasafjäll
JLS-Nytt nr 3/03.
Robert Fresk: Om vådan av att inte gå
i kyrkan.
Reidar Rademar: Resebrevet
Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
Rotposten nr 2/03
E Carlsson: Mördare Stavas livshistoria
Jörgen Pedersen: Ivar mördade två i
Canada.

Jörgen Pedersen: Så hittade jag Ivar i
Canada.
Kent Andersson: Madamen på Ekered.
Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening
KFV-Forskaren nr 2/03
Kronobergs Genealogiska Förening
KGF-Nytt nr 81
Axel Henriksson: 1652  den stora
brandens år
Aron Axelsson: En trolovning år 1620
Midälva Genealogiska Förening
MGF-Nytt nr 2/03
Sofia Olsén Johansson: Överlåtelser av
fast och lös egendom  1. Arvstraditioner i en jämtländsk by åren
1759-1850
Nordvärmlands Släktforskarförening
Släkt-Trädet nr 2/03
Några fotografer i Sunnetrakten.
Sägner om Sundsjöfinnen.
Mikko Fransén: Henrik på Lomtorp.
Nordvästra Ångermanlands Släktforskarförening
Medlemsblad nr 1/03
Göran Stenmark: När vägen kom till
byn .
Göran Stenmark: Brôschel-Jonk.
Göran Stenmark: Dom värsta nödåren.
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
An-Knytningen nr 2/03
Wanja Sundin: Maria Christina Landberg, en piga med pengar.
Maria Landin: Ett levnadsöde
Monica Gustafsson: Spelman Anders
Andersson.
Eivor Grafsund: Hur man lurar prästen och om hur man själv blir lurad av
en vandringsman.
Ockelbo Släktforskarförening
Nya Släktaled nr 1/03
Ulla och Ingvar Lindkvist: En 400-årig
släkthistoria.
Lennart Backhouse: En vandring genom Perslunda på 1930-talet.
Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn
PLF-Nytt nr 65
Maj och Curt Holm: Veningehultroten
under 1600-talet.

Fortsättning på sidan 15
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PLF-Nytt nr 66
Peter Danielsson: Med plog och sabel
 jordbrukande militärer under 1800talet.
Maj och Curt Holm: Veningehultroten
under 1600-talet.
Skaraborgs Släktforskarförbund
Husförhörsnytt nr 2/03
Siw Bank: Baltaks kyrka genom tiderna.
Arne Sträng: En tidaholmare i ett resande tivoli-sällskap  ett annorlunda
emigrantöde.
Skånes Genealogiska Förbund
Skåne-Genealogen nr 1/03
Annica Johnsson: Bymuseet som ger
Helsingörs historia.
Guno Haskå: Tidningar som hjälpmedel i genealogisk forskning.
Gert Olof Hjortswang: Vem var
klockaren Lars Nilsson Busk i Bösarp?
Släkt-, Hembygds- och Emigrationsforskarföreningen DALFOLK
Dalfolk nr 2/03
Oanade anor  Rött blod blir blått med
några ändringar i kyrkböckerna.
Gullbritt Hammarbäck: Dagarna som
försvann.
Lars Gudmundsson: Ollas Pers härbre
från Alviks by i Siljansnäs socken.
Thore Jagesten: Ett storbröllop i Leksand.
Stor-Stockholms Genealogiska Förening
An-Ropet nr 2/03
Per Lanéus: Mer om släkten Leidesdorff.
Gunnel Jacobsen: Stockholm 750 år 
min släkt på kvinnosidan de 150 senaste åren.
Sten Gillgren: Hitta din indelte soldat
An-Ropet nr 3/03
Björn-Otto Hesse: Operasångerskan
Signe Davida Hesse Lillienbergs förfäder.
Christina Lilja: Anor i Stockholm med
inflyttare från flera håll
Sten Gillgren: Soldattorpen i Uppland.
Sveriges Släktforskarförbund
Släkthistoriskt Forum nr 2/03
Annika Otfors: Vådan av att fylla 5 år
och vad som hände sen
Per Frödholm: Konsten att hitta något
som finns under ens fötter.

Elisabeth Nilsson: En öländsk ros med
många grenar.
Gunnar Högborn: Baggar från Ulricehamn satte slavar i svensk skola.
Kerstin Jonmyren: Oxenwaldt och
Engeldahl  om moral, straff och hårda
lagar i sent 1600-tal.
Nils Fredrik Beerståhl: Jakob Carstensen Pahl  skånsk kyrkoherde av dansk
kunglig börd?
Christer Lindström: De gäckande syskonen Andersson.
Släkthistoriskt Forum nr 3/03
Karl-Gustaf Mattsson: Folkungaättlingar i filmen om Arn.
Karl-Gustaf Mattsson: Allt började på
ett hotellrum i Kazakstan.
Christer Lindström: Somliga drabbas
hårdare än andra!
Hans Egeskog: Utvandrarna återsänder till Tullhuset i Göteborg.
Malte Nilsson: Carlsson fanns i verkligheten.
Gustaf von Gertten-Jürgen Weigle: Att
hitta släkten i Tyskland  en forskning
med förhinder.
Hans Egeskog: Ytterligare ett steg på
väg mot den digitala forskarsalen.
Hans Egeskog: Ett brev betyder så
mycket.
Eva Dahlberg: Tips om forskning i 1900talets källor.
Södertälje Släktforskarförening
Södertälje-Probanden nr 147
Anna-Stina Strandin-Freij: Så minns vi
Helga Henschen.
Marianne Falkenströmer: Heliga Birgittas 700-årsjubileum.
Sonja Holz: Europas skyddshelgon.
Tjust Släktforskarförening
Wåra Rötter nr 2/03
Mikael Edberg: Det olycksaliga skottet i Mistekärr.
Bo Nordberg: Skiftesprotokoll i Wråka
1845.
Rune Sernfalk: Pehr Holm - Från
skeppsgosse till överstelöjtnant vid
Kongl. Majestäts Flotta, sista avsnittet.
Lisbeth Petersson: Oskar och Ottilia i
Nannersbo.
Bo Nordberg: Generalmönstring 1879.
Wåra Rötter nr 3/03
Stig Carlsson: Vad gårdshandlingar kan
gömma.
Inge Johansson: Båttrafiken på Långsjön 1880-1930.
Margareta Löfholm: Tant Mimmi.

Uddevalla Släktforskare
Uddevalla-Bladet nr 2/03
Uddevalla-Bladet nr 3/03
Bo Olsson: Anders Larsson, fogde och
borgmästare.
Westbo-Mo forskarförening
Westbo-Mo-Rötter nr 1/03
Bengt Blomstrand: Broddebo Tegelbruk.
Vänersborgs Släktforskare
Brätte-Bladet nr 10
Göran Söderström: Skogsskolan på
Hunneberg.
Claes-Åke Sundhage: Mormor  grevedotter?
Kerstin Johansson: När småstadsborgmästare satte talmannen på plats.
Oskar R. Larsson: Det gamla Sjöberget.
Värmlands Släktforskarförening
Värmlands-Anor nr 2/03
En blivande brukspatrons resa till Amerika 1869-70.
Bror Hermansson: Uppgiven fader.
Tomas Larsson och Monica Larsson
Forsberg: Ett gravkors på Ekshärads
kyrkogård.
Västerås Släktforskarklubb
Arosiana nr 2/03
Kjell Risberg: Möte med farfars far.
Västgöta Genealogiska Förening
Västgötagenealogen nr 2/03
Kjerstin Olofsson: Finnerödja  inte
bara jordgubbar.
Gustav Sigfridsson: Hedersmannen
från Tiveden.
Arne Johansson: Hans Schager  en
man från Finnerödja.
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Åsbo Släktblad nr 1/03
Sten Svensson: Örkelljunga Kommunvapen och Fantehåla.
Annica Johnsson: En intressant släkt
från Örkelljunga, del 2.
Elna Persson: Berättelsen om sju riksdagsmän.
Östgöta Genealogiska Förening
ÖGF-Lövet nr 73
Folke Danbratt: Om fregatten Galathea
och båtsmannen Qvick.
Christer Gustavsson: Dagböcker från
Pommernkriget och fransk fångenskap.
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Kul via Internet!

Fortsättning från sidan 13

13/6 Var faktiskt nere för en gångs
skull under sommaren på biblioteket.
(Jag var nere hos mina chefer, och de
sitter i samma hus, så det blev två flugor i en smäll) . Då såg jag för första
gången datorn som var installerad med
Genline. Samt att det var ett nytt
bokningssystem för maskinerna.
28/7-1/8 Se separat artikel!

Adde
Ett livsöde

A

tt livet inte alltid var så lätt att
leva förr i tiden framgår av det
som händer min mormos morfar Carl Gustav Magnusson.
Han föddes den 11 september 1835 i
Tävelsås socken utanför Växjö. Hans
far, Magnus Johansson Rolf, var torpare när Carl Gustav föddes och blev
2 år senare 1837 soldat vid Kronobergs
Regemente. Carl Gustav levde hos
sina föräldrar i 19 år. Sedan flyttade
han hemifrån och var dräng på ett antal olika orter i Jät, Öjaby och Hjortsberga. 1861 flyttade han till Vrets
Norregård i Hjortsberga och gifte sig
med Helena Kristina Jansdotter.
1862 flyttade de till Skir Arnagård i
Växjö där Carl Gustav fick tjänst som
bysmed. Samtidigt lade han till namnet
Rundgren och hette då Carl Gustav
Magnusson Rundgren. Samma år fick
de en son Johan August. 1863 flyttade
de till Hamplyckan i Växjö där Carl
Gustav arbetade som poliskarl och i de-

D

en 14 augusti i år fick jag e-post från Åke Englund som hittat min släktforskning på internet. Adressen dit är: http://w1.165.telia.com/
~u16505451/

Jag har svarat på e-postbrevet och fått hans samtycke till att återge det i Anbudet.
Tänk vad roligt det kan vara med släktforskning, speciellt när man får en kontakt
på detta sätt.

Ingvar Edin

Hej Ingvar,
Jag har tagit upp min släktforskning igen efter ca. 25 års vila. Började kika lite på
internet i ämnet. (Det fanns ju inget internet när jag höll på sist).
Jag fann då att vi tydligen är släkt?
Jag använder programmet Min Släkt 3.0 och så här ser det ut om släktskapet:
Bengt Åke Englund är mormors mormors systersons sonsons son till Ingvar Gösta
Nikanor Edin. eller tvärt om:
Ingvar Gösta Nikanor Edin är farfars farmors systerdotters dotterdotters son till
Bengt Åke Englund.
I detalj ser det ut så här:
Bengt Åke Englund är mormors mormors systersons sonsons son till Ingvar Gösta Nikanor Edin:
Edin,
Ingvar
Gösta Nikanor (1940 )
mor:
Jonsson,
Lilly Maria (1916 - 1986)
mor:
Jonsson,
Brita Maria (1888 - 1955)
mor:
Persdotter, Stina
(1857 - 1926)
mor:
Larsdotter, Stina
(1816 - 1899)
syster: Larsdotter, Lena
(1824 - 1894)
son:
Englund,
Lars
(1848 - 1931)
son:
Englund,
Johan
(1892 - 1954)
son:
Englund,
Ernst August (1918 - 1992)

1865 flyttade Carl Gustav och sonen
Johan August till Karlskrona där Carl
Gustav blev marinsoldat. Han hade då
skrivit kontrakt som soldat för 6 år.
Han fick då namnet Carl Gustav Magnusson Rundgren Wäck. Soldatlivet
blev dock inte långvarigt eftersom han
redan efter 1 år fick avsked p.g.a. att
han hade epilepsi.
1866 står det i husförhörslängden att
han flyttade till Tävelsås. Där försvinner spåren efter honom. Jag har inte
hittat honom i Tävelsås. Sonen Johan
August flyttar emellertid till Carl
Gustavs föräldrar i Tävelsås.

cember 1864 fick de tvillingar, Peter
och Alfred. Strax efter födseln dog modern. De båda tvillingarna dog i januari
året därpå, sannolikt p.g.a. näringsbrist.
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1872 dyker Carl Gustav upp igen i
Kristinelund i Växjö, inflyttad från
Hammel i Danmark. Flytten till Danmark kan möjligen ha en koppling till

soldatkontraktet på 6 år men det har
jag inte hunnit forska i.
Han var ju borta från Sverige i drygt 6
år. Han har i Danmark gift sig med
Maria Petersdotter Strand. Maria och
Carl Gustav växte båda upp i Stenslanda i Tävelsås socken. De hade
skaffat 2 barn i Danmark och i Sverige
skaffar de sig ytterligare 3 barn. Carl
Gustav jobbar som smed och flyttar
runt till ett antal olika orter i Växjö. 1876
och 1879 var han och hans hustru kallade till prästen och varnade för tillfällig oenighet i äktenskapet. 1881 finns
det en notering om att han var fattighjon. Hustrun Maria dog 1915 och Carl
Gustav själv dog 1917.

Kjell Ivarsson

Anbudet

Sala Silvergruva

I

maj månad så hade Caravan Club
of Sweden sitt Riksting förlagt till
Sala och eftersom vi är medlemmar så brukar vi vara med på detta
Ting ibland. Riksting hålls alltid i samband med Kristi Himmelsfärdsdag så
Tinget är under fyra dagar.
I år hade vi först varit till Arninge och
sedan till Uppsala Landsarkiv och detta
med anledning av att vi hade åtagit oss
ett uppdrag för projektet Namn åt de
döda.
Under dessa Ting så bjuds det på olika
aktiviteter och i år var det bl.a. att
kunna besöka Sala silvergruva. Att
besöka Sala silvergruva var ju
intressant.
Bussturer gick
varje timme till
gruvan och det
var gratisturer.
När vi kom
fram fick vi börja med att prova ut hjälmar
och regnrockar
som såg ut som
ponchos. Stövlar hade vi våra
egna. Sedan fick
vi vänta ett tag för att samla ihop en hel
grupp och då passade vi på att förbruka
varsin glass i det fina vårvädret.
När hela gruppen var samlad så fick
vi gå in i ett rum där guiden berättade
om gruvan med dess olika schakt bl.a.
finns det ett schakt som heter Dr.
Christinas schakt och en miniatyr av
detta schakt finns på vägen upp till Leksand när man åker norrut efter Sala.
Så här står det enligt turistbroschyren:

Sala silvergruva förknippas med
vacker grönska, underbara gamla hus,
snickarglädje, god mat, konst och kultur. Det gör området unikt eftersom
dessa ord sällan förekommer tillsammans med gruvor. Men gruvområdet
kring Sala silvergruva kännetecknas av
ett grönskande kulturområde bebyggt
med stora schaktöverbyggnader och
med äldre vackra bostads- och kontorshus.
I husen finns idag skickliga silversmeder, keramiker, konstgalleri, presentbodar och t.o.m. ett polismuseum.
Möjlighet finns också att köpa antikviteter, kuriosa och böcker. Och när
magen börjar knorra är det bara att gå
till värdshuset.
Sala silvergruva ger inte bara inspiration för vuxna, utan har även ett fint
utbud av aktiviteter för barnen i familjen.
Här finns mindre visningar speciellt riktade till barn och området kring gruvan inbjuder dessutom till lek och spännande upptäcktsfärder.
Sala silvergruva var under långa tider
Sveriges största producent av silver.
Under vissa perioder var den till och
med en av Europas viktigaste. Silvret
användes huvudsakligen för att tillverka
mynt. Dess värde för landet gav gruvan namn som Gustav Vasas skattkammare och Riksens förnämsta
Clenodium. Glansperioder inföll vid
två olika tillfällen.
Första gången i början av 1500-talet,
andra gången i mitten av 1600-talet.
På 1800-talet värdesattes mer brytning
av bly och zink. Idag är Sala silvergruva fortfarande en av landets förnämsta skattkammare - i kultur och
upplevelser.
Tar man sig ned i gruvan på en guidad
visning blir upplevelsen en helt annan.
För oavsett vilken tur man väljer får
man en lärorik och spännande upplevelse.
Gruvan är en stor labyrint med 20 km
fuktiga och sotiga orter, bergrum och
djupa schakt. Större delen av gruvan
är bruten med den åldriga tillmakningsmetoden. Den innebär att man brände
eldar mot bergväggen och på så sätt
gjorde den så mör, att man sedan kunde
bearbeta den med tidens enkla verktyg.

Miljön i gruvan är långt ifrån tillrättalagd. Besökarna bjuds på en stämning
och känsla, som ligger mycket nära den
verklighet, som var gruvarbetarnas
vardag på 1500-talet.
Den kontinuerliga driften upphörde i
början av 1900-talet.
Har man riktig tur kanske man till och
med kan få se en fladdermus.
Efter informationen fick vi bl.a. se en
skiss över de olika gruvschakten och
guiden visade oss även stenar som
innehöll silver, silvret glänste i stenarna.
Därefter fick vi börja nedstigningen i
gruvan. Det var kallt, fuktigt och mörkt
i gruvgången med smala trappor att gå
nedför och det gick bara att gå en och
en. Vid olika avsatser så stannade guiden, samlade ihop oss så att alla skulle
höra vad hon sa och därefter förklarade hon olika saker som hade samband med gruvan. Det schakt vi fick
gå ned i var stort och på motsatta sidan höll gruvarbetare på och arbetade
för att göra det så verklighetstroget
som möjligt för oss besökare. Gruvarbetarna sjöng hela tiden.
Nedstigningen fortsatte och så småningom så visade sig Den vita frun på
motsatta sidan.
Efter detta
så skulle vi
ta oss opp
till markytan och
det var lite
jobbigt
med 396 trappsteg så det blev flera viloperioder innan vi nådde markplanet.
Vi har tittat på Vetenskapens värld
på TV som behandlade just Sala silvergruva. När gruvan lades ned så lämnades alla verktyg kvar i gruvan. Gruvan är ju till vissa delar vattenfylld och
vad man nu har gjort är att börja dyka
i gruvan för att kunna utröna dels hur
stor den är och vilka verktyg som lämnades. Detta är för att kunna kartlägga
gruvan.
Skrivet av

Lily Anita
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Anbudet

Funktionärsbeskrivning inom ESSF,
2003-08-10

S

tyrelsen har medlemmarnas uppdrag att arbeta för föreningens
ändamål att främja släktforskningen inom Eskilstuna och Strängnäs
kommuner.
Föreningens verksamhet, såväl i
styrelsearbetet som i övrigt, bygger på
ett stort mått av personligt engagemang
och frivilliga insatser. Arbetet är
oavlönat och sker i huvudsak på fritid.
Det är därför mycket viktigt att krav
och förväntningar på föreningens alla
olika funktionärer är tydliga och allmänt
kända. Detta lägger grunden för ett
effektivt arbete i föreningen.
Nedan följer en övergripande beskrivning av ansvars- och arbetsfördelning inom föreningen.
Styrelseledamöter
Utgör föreningens representanter
gentemot medlemmarna och fungerar
som deras språkrör i det interna styrelsearbetet.
Deltar i styrelsens möten och bevakar
därvid att fattade beslut följs och är i
överensstämmelse med föreningens
stadgar samt föreslår vid behov ändring i dessa.

Vice ordförande
Ersätter vid förfall ordföranden till dess
hindren för dennes arbete upphör eller
nyval av ordförande skett.
Sekreteraren
Förbereder tillsammans med ordföranden styrelsens sammanträden.
För protokoll vid styrelsens möten och
gör dem tillgängliga för justering senast
inom en vecka efter respektive möte.
Ansvarar för den interna informationen i föreningen.
Välkomnar nya medlemmar med brev
och tidning.
Sammanställer och redigerar förslag till
årsberättelse.
Svarar för medlemsregister.
Ansvarar för handhavandet av inkommande post och e-mail och fördelar den
till berörda funktionärer. Vid frånvaro
utser sekreteraren ersättare.
Är föreningens primära kontaktperson
gentemot föreningsmedlemmar och
allmänhet.
Svarar för föreningslokalens bokning.

Ansvarar efter beslut i styrelsen för viss
verksamhet, projekt eller annan aktivitet.

Kassör
Svarar för föreningens ekonomiska
transaktioner och bevakar fortlöpande
att fastställda kostnadsramar ej
överskrids.

Tillvaratar i övrigt vid kontakter med
medlemmar, styrelse och andra intressenter föreningens intressen.

Informerar fortlöpande styrelsen om
föreningens ekonomi och medlemsutveckling.

Ordförande
Leder, samordnar och fördelar styrelsens arbete och handlägger dess angelägenheter.

Tar årligen fram underlag och direktiv
med tidsplan för budgetarbetet.

Förbereder tillsammans med sekreteraren styrelsens sammanträden och
sänder vid behov ut föredragningslista
1 vecka för styrelsesammanträdena.
Tillser att årsmötets beslut verkställs
samt att ärenden som skall behandlas
på årsmötet förbereds.
Initierar årligen översyn av stadgar.
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Handlägger inkomna budgetförslag och
tilläggsäskanden.
Tar fram förslag till prissättning av föreningens utbud av böcker, CD mm.
Upprättar bokslut, självdeklaration samt
ekonomiska översikter och sammanställningar enligt styrelsens beslut.
Bevakar i övrigt föreningens intressen
så att tillgängliga medel förvaltas

optimalt och svarar vid behov för kontakten i ekonomiska angelägenheter
med myndigheter m.m.
Ansvarar för medlemsregistret.
Tillhandahåller vid behov frimärken till
styrelsemedlemmarna och svarar för
inköp av papper till kopiatorn.
Utbildningsansvarig
Ansvarar för planeringen av föreningens utbildning, såväl intern som extern.
Bevakar genomförandet av utbildningarna och tar del av gjorda utvärderingar.
Bevakar cirkelledarnas behov av egen
utbildning och behov av hjälpmedel.
Svarar för cirkelledarsammankomster
och verkar för att öka antalet cirkelledare.
Svarar för information om utbildningsaktiviteter till medlemmarna via Anbudet och föreningens hemsida och i övrigt på sätt som befinnes lämpligt
Svarar för att planeringen sker i samråd med eventuell medverkande part,
bildningsförbund, DIS, etc.
Aktivitetsansvarig
Svarar för planering och genomförande
av en eller flera aktiviteter, möten, resor, föredrag etc. som styrelsen beslutat om.
I uppdraget ingår att svara för information om aktiviteter till medlemmarna
via Anbudet och föreningens hemsida
och i övrigt på sätt som befinnes lämpligt.
Lokalansvarig
Har det övergripande ansvaret för lokalen och lokalvärdarnas arbete och
deltar själv i arbetet som lokalvärd.
Svarar för planeringen av öppettider i
lokalen och bemanningen av lokalen
med lokalvärdar.
Svarar för introduktionen av nya lokalvärdar och för arbetsinstruktion till
lokalvärdarna.
Fortsättning på sidan 19

Anbudet
Fortsättning från sidan 18

Svarar för återkommande planeringsmöten med lokalvärdarna.
Svarar för information till medlemmarna via Anbudet och föreningens
hemsida och i övrigt på sätt som finnes lämpligt.
Redaktör för tidningen Anbudet
Svarar för produktionen och distributionen av tidningen Anbudet.
Ger styrelsen förslag på utgivningsdagar och dagar för manusstopp.
Utgivningsdagarna skall anpassas till
behovet av information till medlemmarna inför varje termin och inför årsoch höstmöten

Webbansvarig
Ansvarar för den tekniska utformningen av föreningens hemsida och
genomför funktionella anpassningar
enligt styrelsens önskemål.
Informationsansvarig
Ansvarar för att innehållet på hemsidan
är i överensstämmelse med gällande
lagar och förordningar.
Ansvarar för att informationen på föreningens hemsida hålls aktuell och
handlägger önskemål om publicering
på hemsidan.

Leder redaktionskommittén.

Kontaktpersoner bibliotek
Bevakar i föreningens intresse att biblioteken i Eskilstuna och Strängnäs erbjuder hög standard för släktforskning.

Tillsänder i god tid ansvarig utgivare
slutgiltigt manus för granskning.

Är styrelsens kontaktperson mot biblioteken.

Ansvarig utgivare
Är ytterst ansvarig för att innehållet i
Anbudet är i överensstämmelse med
gällande lagar och förordningar.

Bevakar att den information som kan
ges i biblioteken om föreningen är korrekt och aktuell.

Ledamöter i redaktionskommitté
Svarar för att Anbudet får ett innehåll
som är i överensstämmelse med styrelsens/medlemmarnas anvisningar/
önskemål.
Biträder redaktören i utformningen av
Anbudet.
Arbetar för att initiera författandet av
artiklar m.m.
Medverkar till att få annonsörer m.m.
Reseansvarig
Planerar och genomför resor till Arninge och Leksand och i övrigt enligt
styrelsens beslut (efter samråd med
reseansvarig).

Struktur

V

idstående texter beskriver och
nedanstående bild vill visa de
så kallade portföljer som respektive ledamot och medlem i styrelsen har att jobba med.
Undertecknad som har haft förmånen
att få jobba inom styrelsen i ett antal
år tycker att det nu är fantastiskt bra
att arbetsuppgifterna inom de arbetande leden struktureras upp och
sätts på pränt!
Som du säkert förstår så pågår det hela
tiden ett intensivt arbete bakom ku-

Ger inför styrelsemötena rapport till
styrelsens ordförande.
Revisorer
Granskar styrelsens arbete i relation till
föreningens stadgar och av på föreningsmötena fattade beslut.
Granskar styrelsens ekonomiska arbete
och tar inför årsmötet ställning i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Valberedning
Valberedningens ledamöter skall sträva
efter att ha god personkännedom om
föreningens medlemmar.
Sammankallande i valberedningen skall
i god tid före årsmöte initiera valberedningens arbete.

Svarar för information till medlemmarna via Anbudet och föreningens
hemsida och i övigt som finnes lämpligt.

Kontakt med sittande funktionärer
skall tas men valberedningen skall även
vara lyhörd vad gäller medlemmarnas
synpunkter på sittande.

Dataansvarig
Leder en arbetsgrupp med ansvar för
föreningens datautrustning och system.

Förslag från valberedningen presenteras vid styrelsemöte före årsmötet.

lisserna inom föreningen, ett arbete
som kanske inte syns direkt, men som
ger resultat på sikt.
Jag vill ge den nuvarande styrelsen en
eloge för det arbete man nu har fortsatt med på den grund som jag har fått
vara med och lägga. (Så gav jag mig
själv lite beröm också, hi hi!)

Arne Carlsson

Svarar för att arbetet sker enligt de
riktlinjer styrelsen gett.
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Resor m.m.

E

n solig vacker lördag i maj, närmare bestämt den 10:de.

Var vi ett gäng från föreningen som
besökte Botvidstäppan i Husby Rekarne.
Rolf Edlund och Britta Hoppe hälsade
oss välkomna och berättade historien
hur;
Botvid, Har och Sven flydde från 30åriga kriget och hamnade i den här
trakten.
Det hela startade med att en skröna
som har berättats från generation till
generation, både i Hälleforsnäs och
Husby Rekarne. På 90-talet var det
några entusiaster, tur att sådana finns,
vilka tog tag i berättelsen för att undersöka den närmare. Genom födelseböcker vet man att Botvids barn föddes här ca 1670.
Här har också hittats bl a en hästsko
som kommer från 30-åriga kriget. Flera
familjer har bott här. Kennet Engvall
mätte upp området från gamla kartor,
så man vet var boningshus samt ladugård har stått. Botvidstäppan ligger där
tre sockengränser möts nämligen
Husby Rekarne, Floda och Mellösa.
Detta gjorde väl att de valde denna
plats, i utkanten av socknarna kunde
man vara lite anonym.

Krigsarkivet i Stockholm
Den i tidigare nummer av Anbudet annonserade resan till Krigsarkivet har nu
samlat så många deltagare att vi kommer att kunna genomföra den under
hösten.
Närmare datum är dock inte ännu bestämt, men då det fortfarande finns platser kvar så kan du anmäla ditt intresse snarast möjligt till Lily Anita Carlsson
på tfn 016 - 42 64 10 eller på e-post: anita@caritakonsult.se

Växjö och Utvandrarnas hus
Har i skrivande stund samlat ett litet men intresserat antal medlemmar som i och
för sig kunde vara tillräckligt för att arrangera en resa. Vi har dock beslutat att
skjuta upp den resan till våren.
Detta på grund av att övrigt arbetet i föreningen är så pass krävande att det
skulle bli för mycket med även denna resa.
Samtidigt tror vi att våren kan erbjuda bättre väder och intressantare möjligheter
till kringarrangemang förutom besöket på Utvandrarnas hus!

Lokalen i Eskilstuna
Är öppen som tidigare från den 2/9 till den 6/12
Tisdag mellan
kl. 13.00 - 20.00
Lördag mellan
kl. 10.00 - 14.00
Många intressanta nyheter kommer att möta dig under hösten i lokalen:
Vad sägs om:
- Bredbandsuppkoppling mot Internet.
- Tillgång till Genline m.m.
- Nya CD-skivor och böcker
- Trevligt sällskap och gott fika.
Lördagen den 11/10 stängt på grund av höstmöte, se separat inbjudan.
Lördagen den 1/11 stängt på grund av alla helgons dag

Nästa stopp blev vid Tunnbindartorp
och där möttes vi av Karin Hellström
samt hennes skyddslingar Brama och
Vithätta, vadå, höns förstås !!!
Michall Tunnbindare bodde här 1642
vilket syns i mantalslängd och husgrunden från denna tid finns också
kvar. Från 2000 bor Karin och NilsÅke här i ett hus byggt 1942.
Rolf var fortfarande med och visade
sågruinen i Bälgviken. 1879 flyttades
sågen härifrån.
Efter en titt på Gerda tackade vi Rolf
för en intressant dag.

Anita J

En skifteskarta fotograferad med digitalkamera på Lantmäteriet i Gävle av Arne Carlsson

