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Några händelser under hösten:
Utställning hos ABF.
Höstmöte med förevisning av Genline.
Lily Anita hos Sörmlandsradion
under förmiddag med Wockner
och diskussion om vykortsbombningen beträffande socknarnas
avskaffande

Foton i detta nummer:
Lily Anita o Arne Carlsson
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31/12 ger fullt medlemsskap även påföljande år.
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Manus och utgivningsdagar för Anbudet 2004
Adressändring
Skickas till Kassören!!

Eftertryck eller citat
Får gärna göras ur Anbudet under förutsättning att källan och författare
anges.
Anbudet ges ut 4 ggr. per år i ca 500
ex och framställs hos:
Carita Konsult & Service i Eskilstuna
Tfn/Fax 016 - 42 64 10
ISBN/ISSN 9929522492

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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Sista manusdag
Utgivningsdag
Nr 1
-"12/1
-"9/2
Nr 2
-"5/4
-"5/5
Nr 3
-"23/8
-"13/9
Nr 4
-"8/11
-"1/12

Parkeringsplats för bil

OBS! Nytt!

Föreningens hemsida:
http://w1.161.telia.com/~u16120885/
E-postadress:
essf@telia.com

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 ska du ringa på
klockan så kommer någon och öppnar för dig.
Adressen till lokalen är
Dambergsgatan 1.

Här ligger lokalen

Anbudet
utan tvärtom. Utan alla de insatser som
görs av en stor skara föreningsmedlemmar som inte är med i styrelsen så skulle inte så mycket hända.

H

ej!

Vad tiden går fort! Den bara rusar
iväg!! Visst känns det som en klyscha
när man låter dessa ord rulla över läpparna, men ändå har vi väl alla anledning att av och till konstatera att det
som nyss hörde till framtiden återfinns
i förgången tid.
Detta innebär ju inget negativt i sig utan
oftast är det väl tvärtom. När man har
roligt och tillvaron bjuder på intressanta
upplevelser är det inte då som tiden går
fortast. Men det finns en förrädisk fälla
i detta. Går det fort för länge blir man
fartblind och då kan man tappa kontrollen. Därför är det viktigt att stanna
upp emellanåt och ta litet tid i anspråk
för eftertanke. Att skriva denna artikel är ett sådant tillfälle.
Jag har kommit på mig själv att jag
under den innevarande månaden vid
några tillfällen presenterat mig som
nybliven ordförande i ESSF. Hur länge
är man nybliven? Det har gått 2/3 år
sedan förra årsmötet och nu har vi i
styrelsen bestämt tiden för nästa årsmöte och påbörjat skrivandet av verksamhetsberättelsen för innevarande
verksamhetsår. I förra numret av Anbudet skrev jag om höstens aktiviteter
och alla är snart avslutade och vårens
aktiviteter schemaläggs. Projekten ge
namn åt de döda och födda-vigdadöda snurrar på och styrelsemedlemmarna känner sig komfortabla med
varandra och bredband har vi i föreningslokalen och datorparken förbättras ett steg i taget.
Ja, det ser väl ganska bra ut men går
det för fort? Kan jag och de andra i
styrelsen ha blivit fartblinda? Missar vi
något? Kör vi bara på i full fart? Ja,
risken finns. Det är viktigt för oss att
komma ihåg att det inte bara är vi i
styrelsen som gör något för föreningen

En och annan kan nog med rätta känna
sig överkörd eller inte ha fått den feeedback och uppskattning som hon eller
han med rätta borde ha fått. Vi har ju
haft som mål att försöka engagera så
många som möjligt av föreningens
medlemmar i olika aktiviteter till
fromma för vår gemensamma sak att
verka för släktforskningens utveckling
i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
I detta sammanhang kan jag känna att
vi kunde ha gjort mera och med detta
vill jag då också rikta ett uppskattande
tack till alla er som jobbar på för föreningen. Ingen nämnd  ingen glömd!
Säkert finns det också andra områden
där vi kunde bättra oss men då kan vi
behöva din hjälp. Tala om för oss i styrelsen vad vi bör ta tag i och vad vi
eventuellt missar. Tala direkt till oss!
Jag nämnde ovan att projekten föddavigda-döda och ge namn åt de döda
(NÅDD) rullar på. Som det ser ut just
nu så tror jag att föreningen till och med
med viss tidsmarginal kommer att klara
av våra socknar.

sen utan att det också finns en stor intressegrupp för detta arbete i USA. Det
är inget fel med detta men kan man
inte få fram litet morötter från USA?
En tanke bara.
Och förväntar sig förbundet för
mycket? NÅDD tar i anspråk en betydande del av vår förenings resurser
och till följd av det kanske vårt eget
projekt födda-vigda-döda rullar långsammare. Alla de som har varit och är
engagerade i detta projekt har rätt att
också se ett resultat. Styrelsen har diskuterat denna fråga och är av den uppfattningen att vi nog bör ligga litet lågt
med EMIBAS ett tag med risk för att
vi på nytt får läsa småspydiga rubriker
i släktforskarorganen.
Våra medlemmar skall ju också hinna
med egen släktforskning. Självklart
stödjer och uppmuntrar styrelsen varje
enskilt initiativ att arbeta för EMIBAS.
På Arkivens dag den 8 november var
föreningen involverad i en för oss ny
aktivitet i samarbete med biblioteket.
Släktforskarrummet där var bemannat
med ESSF-medlemmar och dit kunde
allmänheten vända sig för att få svar
på sina frågor om genealogi. Ett 50-tal
personer besökte oss och säkert fanns
bland dem en och annan ny medlem.
Det hela utföll väl och lockar till en fortsättning i någon form.
Hur har det gått med er släktforskning i höst? Skriv och berätta. Själv
har jag arbetat med fem barnhusbarn
och tre generationer efter varandra
med tvillingar och en försvunnen sjöman och ett par försvunna emigranter
och besökt en frikyrkas arkiv och hittat mycket intressanta dokument.

Men jag blev onekligen något frustrerad när jag såg Släktforskarförbundets senaste upprop om
EMIBAS.
Nu vill man mobilisera all tänkbara
resurser för att kartlägga emigranter
och det arbetet skall gå till på ungefär
samma sätt som NÅDD men nu utan
morötter.
När jag läst om projektet har jag fått
en känsla av att man inte bara tillvaratar de svenska släktforskarnas intres

Jag har varit i kontakt med flera olika
arkiv och jag tycker man alltid får ett
fantastiskt gott bemötande. Jag kan
också berätta att det på Stockholms
stadsmuseum finns en uppbyggd expedition för rotemän. Den var intressant att se då den för mig levandegjorde
rotemannens arbete.
Med bästa hälsningar

Sven Kullman
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Anbudet
ningen av Internet måste därför begränsas till sökning efter information.
Nerladdning av program får under
inga omständigheter ske.

Information från Datagruppen

I

ett tidigare nummer av Anbudet informerade vi om att datorerna i vår
lokal kopplats samman i ett nätverk
och att en snabbare uppkoppling mot
Internet införts.
Det senare har skett genom ett s.k.
ADSL-abonnemang hos Telia.
Sex av datorerna blir nu vid uppstart
automatiskt anslutna till Internet. Startar man programmet Explorer kommer
man till föreningens egen hemsida.

Där kan man under fliken Länkar
hitta en hel del intressant information.
Andra nyttiga länkar finns också under fliken Favoriter i Explorer. Ägna
gärna en stund åt att prova dom. Har
du förslag på nya länkar av intresse
för släktforskare skicka gärna ett email
till Datagruppen, essf.data@telia.com,
så ska vi komplettera samlingen.
(eller skriv en lapp och lägg i Datagruppens mapp som ligger i brevkorgarna i ställningen för mikrokortläsare, mitt emot vårt lilla förråd. red.
anm.).
Våra datorer har nu också fått
bättre utskriftsmöjlighet. Rent fysiskt är den befintliga skrivaren kopplad till Dator 4. För att kunna användas av övriga datorer måste Dator 4
vara påslagen.
När datorerna nu kopplas upp mot Internet ökar också risken för virusangrepp. Anslutna datorer har därför
försetts med en s.k. brandvägg, som
skyddar mot obehöriga intrång. Dessutom har dom ett antivirusprogram,
som uppdateras automatiskt i den takt
nya virus dyker. Den som använder
våra datorer måste vara medveten om
att trots försiktighetsåtgärd finns risken
för virusangrepp alltid kvar. Använd-
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Som en följd av övergången till ADSL
har föreningen fått en ny mailadress. Den nya adressen heter
essf@telia.com.
Brevlådan bevakas av vår sekreterare,
Anita J Carlsson. Även hemsidan berörs av övergången. Den har nu flyttats till en ny server och därmed fått
en ny adress:
http://w1.161.telia.com/~u16120885/
Under en övergångstid kommer den
gamla hemsidan att informera om
adressbytet och länka vidare till den nya
adressen.
Det som nu närmast är aktuellt är en
översyn av PC-beståndet och kringutrustningen. Flera av datorerna har låg
kapacitet och bildskärmar, som inte
fungerar så bra när man surfar på Internet. Här hoppas vi så småningom
få möjlighet att modernisera PC-beståndet. Komplettering med en laserskrivare är på gång och utrustning för
scanning efterfrågas.

Att PC-stödet har stor betydelse för
släktforskningen håller nog många med
om. Utbudet av CD-skivor är stort, nu
senast kom Sveriges befolkning 1890.
Genline med kyrkböcker på Internet är
ett annat exempel. Förhoppningsvis
kommer utrustningen i datorrummet att
utvecklas i takt med tiden till nytta för
medlemmarna i den alltmer datorbaserade forskningen.
Datagruppen

Göran Thomasson

Öja församling

I

vår lokal finns tillgång till en del
material som man inte alltid tänker
på.

Ett exempel är ett släktforskarmaterial
som skänkts till föreningen av Lennart
Erikssons dödsbo.
Materialet är till största delen från Öja,
men även en del från angränsande församlingar t.ex. Västermo, Ärla och
Tumbo.
Förutom antavla ingår även ansedlar
från Lennarts anor. Materialet är omfattande och går tillbaka 7-8 generationer och börjar i början av 1700-talet.
Förutom antavla och ansedlar finns
även en hel del annat smått och gott i
form av datalistor eller fotokopior såsom:
- Skattehemman i Öja 1652
- Mantalslängd Öja 1700
- Ålderspyramid Öja 1895
- Bosatta i Öja 1920
- Födda Öja o Västermo 1895  1924
- Födda i Öja på 1800-talet
- Husförhörslängd Öja 1825  1830
- Husförhörslängd Öja 1855  1860
- Vigselbok Lista 1895  1921
- Dödbok Lista 1895  1921
- Vigselbok Torshälla land 1898  1920
- Jordbok Öja 1730
- Födelsebok Öja Västermo Lista
Gillberga 1921
- Lysningsbok Öja Gillberga 1921
- Dödbok Öja Gillberga Lista 1921
- Konfirmationsbok Gillbera Lista 1921
- Ortsregister + utdrag husförhörslängd
Öja 1755  1791
Har du anor i dessa trakter så kom
gärna till lokalen och studera materialet.

Kjell Ivarsson

Anbudet

En liten historia från
Värmland.

Svenska soldater i krig
och fred

Å

D

ldern spelade ingen roll.

Min mm ff farfars son Anders Andersson född 1776 i Borgvik. Han gifte sig
den 26 december 1813 med Ingrid
Jansdotter som var född 13 februari
1768 i Värmskog.
Ingrid var änka och hade fyra barn. I
vigselboken stod det att Ingrid förut
varit gift med bräcklige Jan Persson.
Familjen flyttar till Värmskog 1823. Ingrid avlider den 2 oktober 1843.

et är kanske ganska vanligt att
man som släktforskare hittar
en och annan indelt soldat
bland anorna.
Och en källa att leta i när det gäller
den sortens forskning är givetvis Krigsarkivet i Stockholm.
Av den anledningen har föreningen
arrangerat tre resor till Krigsarkivet,
dels den 10 nov, 13 nov och den 22
nov.

Anders gifter om sig den 22 juni 1844
med Anna Svensdotter från Värmskog.
Anna är född den 6 februari 1810 i
Borgvik. Alltså är Anna 42 år yngre
än Anders förra hustru. Dom är gifta i
14 år.
Anders dör den 30 november 1858 i
Tollersrud i Värmskog. Han blev 82
år 10 månader och 5 dagar. Dödsorsaken var ålderdom.
Anna var ensam en tid men gifte sedan om sig med Andreas Nilsson den
6 juni 1860. Andreas var född den 16
september 1831.
Alltså var han 55 år yngre än Annas
förra man. Hon kanske hade tröttnat
på gamla män. De var i alla fall gifta i
20 år. Andreas dog den 22 juni 1880 i
Tollersrud i Värmskog.
Tyvärr så slutar kyrkböckerna på Genline 1880 så jag har inte kunnat följa
henne och se om hon hittar ytterligare
någon man.

Eva Ivarsson

Anledningen till denna mångfald var att
man har svårt att ta emot en större
grupp än ca 10 personer samtidigt och
därför delades resenärerna upp i två
omgångar med transport per bil.
Själv var jag med i den första gruppen
som startade från Eskilstuna kl. 8 på
morgonen, och trots Stockholmstrafiken landade vi på i stort sett utsatt tid
vid Krigsarkivets lokaler på Banérgatan. Vi blev mottagna av Jan Dahlström
som lotsade oss in till ett konferensrum för en information om arkivets
verksamhet.
Ett av arkivets ursprung är den s.k. topografiska kåren som hade till uppgift
att framställa kartor för arméns behov,
vilket så småningom utökades under
åren 1805  1873 med kartbeståndet

från fortifikationsförvaltningen som
omfattade kartor över befästningsanläggningar mm.
Arkivet kom att sortera under Generalstaben och blev 1943 ett totalarkiv
som omfattade alla försvarsgrenar, armén, marinen och flygvapnet.
Numera är Riksarkivet huvudman för
verksamheten
Arkivet har en imponerande samling
av material, närmare bestämt 7,2 hyllmil handlingar av olika slag. Allt finns
dock inte på Banérgatan utan handlingar som daterar sig efter 1900-talet
ligger i en depå i Frihamnen. Totalt rör
det sig om ca 450.000 volymer.
Alla arkivhandlingar ligger sorterade
efter arkivbildare
d.v.s. regementen,
staber eller myndigheter. Så t.ex.
kan man finna utskrivningsrullor för
Södermanlands regemente från 1630.
Och här framgår
att alla i vapenför
ålder var upptagna
och bland dessa tog
man ut var 10:de på
listan till knekttjänst. Där finns
också s.k. varieringsrullor som upptar ev. ersättare till
den ordinarie knekten i händelse av att
denne blev sjuk, dog eller på annat sätt
blev förhindrad att fullgöra sin tjänst.
Man har också beskrivningar över uniformernas utförande.
För varje regemente finns också s.k.
generalmönsterrullor där man kan finna
staber, officerare, meniga soldater och
även andra befattningar t.ex. trumpetare, hovslagare m.fl.
En intressant sökning bland de indelta
soldaterna är att leta reda på deras soldatkontrakt, ett avtal som upprättades
mellan rusthållarna, rotebönderna, och
den tilltänkte knekten.
Här framgår vilka ersättningar han
Fortsättning på sidan 6
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Fortsättning från sidan 5

ska ha i kontanter resp. i naturaförmåner. För egen del fann jag kontraktet som upprättades för min farfars far
1856. Att märka är att när man beställer fram handlingar som inte är fotograferade på micro-kort, så handlar det
om originalmaterial som man givetvis
behandlar med viss vördnad.
Hela den här verksamheten sköts av
endast 28 anställda, antalet besökare
per år är ca 5-6000 personer och det
droppar in omkring 2500 frågor per
brev per år.
Att man inte ville ta emot större besöksgrupper är förståeligt med tanke på att
antalet forskarplatser vid läsapparater
är begränsat till ca ett tiotal, och då det
skall hämtas fram originalhandlingar ur
arkivet blir det lätt långa väntetider när
belastningen på personalen blir för hög.
Men vid vårt besök fungerade det till
full belåtenhet.

Angånde utbildningsaktiviteter våren 04

S

tyrelsen har som målsättning att
i samarbete med ABF erbjuda
samma utbildningar som i höstas, dvs grund- och fortsättningskurs i
släktforskning, grund- och fortsättningskurs i DISGEN samt handskriftskurs.
I skrivande stund är tiden för respektive kurs ej fastställd men de kommer
att starta första veckan februari. Anmälan skall som tidigare göras till ABF
som också kommer att annonsera cirklarna under december månad. Ni som
anmälde er förra terminen men inte
fick plats finns på väntelista kommer att kontaktas av ABF.

För att summera detta besök blir resultatet att det var en intressant dag,
vilket jag tror att deltagarna instämmer
i. Som alltid när man sitter med fingrarna i syltburken tycker man dock
att tiden går alldeles för fort, det finns
mera att leta efter, men arkivet finns
kvar så det är bara att satsa på ett eller flera återbesök. Så ett tack till berörda i vår förening som har ordnat
detta givande besök och givetvis ett
tack till de som ställt upp med transporten till Stockholm.

Bertil Börstell
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U

tdrag ur ordinarie höstting 2 november 1719 i Strängnäs stads
rådstuga med allmogen av
Gripsholms län och Åkers härad, § 42
Samma dag inkom soldathustrun Brita
Matsdotter vid Norrby rote i Strängnäs socken, givandes tillkänna, det hon
fått veta att hennes man Erik Nilsson
Norman uti Danmark uppå Fyn vid
Odense stad och Östrups socken skall
sig uti äktenskap inlåtit med en ofärdig
piga Märta vid namn, och att han där
sammastädes skall vara vigd av pastorn i Östrups församling herr Niels,
vilken berättelse hon säger sig fått av
hemkomne soldaten Anders Andersson
Ström, som nu närvarande med hand
å bok detsamma bestyrkte.
Ty som soldaten Ström detta sitt utlåtande med ed berättat, så bliver sådant
henne hustru Brita Matsdotter härigenom till bevis och laga attestum lämnat och meddelat.

Jan Dahlström visade ett par publikationer som kan var intressanta för
soldatforskare, den ena Svenska
Knektar av Lars Eriksson och den
andra Släktforskarna och Krigsarkivet, en handledning. (finns i lokalen,
red. anm.).
Öppettiderna för Krigsarkivets forskarsal och expedition är från kl 09.00
till 16.00 vardagar och även visst öppethållande lördagar om jag uppfattade det
rätt, kolla för säkerhets skull på arkivets
hemsida www.ra.se och klicka vidare
till Krigsarkivet.

Tvegifte

Excerperat av

Lars-Gunnar Sander,
Forshaga
DIS-Aros kommer till oss 21/1 och 24/3
kl. 1830. Lokal: Hammaren. Program
Skanning mm. samt Gaggafton.
Vi har tagit till oss synpunkterna att
lägga de här programpunkterna på en
litet lägre nivå ån tidigare så att de
passar flera.

Sven Kullman

Vi stänger
Lokalen i Eskilstuna för höstsäsongen
den 6/12 och öppnar vårsäsongen enligt sidan 19.

Anbudet

ÔM SLÄKTFÔRSKING

Släkthistoriskt Center

Dä ä modernt nu
te fôrsk i släkta.
Te se va fôlk
en ä kommen å.
En del kan hänn
ä fôll tämmli äkta.
Mä anner ä dä
bå si å så.

Men morfars farfar
han hadd en dräng.
Mä hår sô rött
sôm en teggelpann.
Han bar in ull han
te mormors farmor.
När sôm ho satt där
ôm kväl´n å spann.

Men ellrött hår
finns i hele släkta.
Dä stecker fram
där en minst tror på.
Å dä ä jaggomä
nock sô äkta.
Dä ä tock di kaller
- en röen trå!

Farfars morfar
feck mycka onger.
Å ongan hanses
feck fler än da.
Di va sôm vibôsk
å arderdonger.
Å ätter dôm
ä fôll kanske ja.

Sen kan fôll hänn
att i taksängsdoning.
ilag mä lôpper
på rôghalmsbôm.
Att dä hänn saker
men ble försoning.
Men tock finns ittnô
nô skrevet ôm.

Dikt av Gunnar Ehne,
utgiven 1990 på Bengt
Bergs Förlag.

Disgentips

E

tt enkelt sätt att kontrollera om
det i arkivet finns anor som har
fel kön.

Börja med att välja verktyg, sedan
statistik. Bocka för namn och förnamn män.
Markera rutan sortera efter frekvens. Samla statistik och skriv ut.
Välj alla inmatade personer. Skriv
ut till textfil.
Välj att granska listan. Du har nu en
lista på alla förekommande mansnamn.
Börja med att granska listan längst ned,
där namnen bara förekommer en gång.
När du nu granskar listan så kanske
du finner efternamn som hamnat i fel
fält när du registrerade personen.

Välj nu sök, och välj att söka personer.
Nollställ allt i söklistan, skriv in namnet som du skrivit upp, (Karin).
Se till att rutan bara män är bockad.
Du får då upp personen som det är
dags att ändra kön på. Den proceduren innebär att koppla loss, byta kön,
och koppla ihop.
Läs om detta i DG8 manualen
Hälsningar

Runar Hortlund

S

läktforskning och tempelarbete
för den egna utsträckta familjen är en viktig del av medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heligas ansvar. Målsättningen för kyrkan är att detta arbete
ska utföras för hela den mänskliga
familjen.
För dessa ändamål finns världens
största släktforskningsbibliotek, Family History Library, etablerat i Salt
Lake City, Utah, USA. Filialer finns i
Västerhaninge, Västerås och Örebro.
Västerhaninge center inryms i en
speciell byggnad och har speciella
öppettider för ickemedlemmar. Centren i Västerås och Örebro är så kallade möteshuscenter, placerade i
kapellen, med begränsade resurser i
form av utrymme, utrustning, öppettider och personal.
Kyrkan är en lekmannakyrka. Inget
betalt prästerskap. Medlemmarna
kallas till olika ämbeten i församlingen. En av våra medlemmar, Harry
Gustafsson, är aktiv i kyrkan. Han är
för närvarande föreståndare för det
Släkthistoriska Centret i Västerås
kapell. Adress: Ringduvegatan 2 A .
Öppettider i centret är officiellt tisdagar mellan kl. 17-19 men kan förlängas vid behov. Tid bokas hos Noile
Hede. Tel. 021-13 12 81. Torsdagar
kan man också få komma till lokalen
om man bokar tid i förväg hos Harry
Gustafsson.

Om du vill besöka centret i Västerås
för att släktforska, kontakta Harry
Gustafsson.
E-mail: pagefamiljen@telia.com
Tel: 021-35 64 65.

Kjell Ivarsson

Du kan kanske också finner kvinnliga
förnamn som visar att personen fått fel
kön vid inmatningen Tex. Karin. Skriv
upp felen och välj avbryt.
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Ur domboken den 23
November 1826.
Nedtecknat av Lennart Karlsson

Å

tjenstens vägnar hade Lands
Fiskalen C. F. Norrman till
Tinget instämt:

Torparen Eric Ersson i Långskär, Enkan Brita Andersdotter på Kohlsta
egor, Skomakaren Eric Sundmark på
Kohlsta Löth, Enkan Brita Andersdotter i Källbacken, Torparen Eric
Flodqvist i Prostökna Sågstuga, Eric
Ersson i Grindstugan och Eric Jonsson i Nilstorp.
Med påstående att de som utan att vara
till brännvins bränning berättigade, vid
anstäld undersökning, befunnits innehafva oförseglade brännvinsredskap,
nemligen Eric Ersson i Långskär, 2:ne
brännvinspipor af koppar; Brita Andersdotter på Kohlsta egor en Koppar
Lyftpanna med hatt och 2:ne pipor;

Smått och gott om
ANBUDET

P

å annat ställe i detta nummer av
ANBUDET presenterar sig
redaktionskommittén och sina
första tankar kring hur tidningen skall
se ut framöver. Det skall bli spännande
att se hur arbetet utvecklas. I ANBUDET 3/03 beskrivs redaktörens och
ledamöternas i redaktionskommitténs
uppgifter och ansvar.
Styrelsen har antagit nedanstående
principprogram för ANBUDET och
vill gärna ha synpunkter på det och det
kan väl vara en lämplig fråga till årsmötet.

8

Både ANBUDETs redaktör och undertecknad har tidigare efterlyst bidrag till
tidningen från medlemmarna. Roligast
är ju om ni skriver något själva men
hittar ni någon intressant artikel på
annat håll som är i linje med tidningens målsättning så tipsa redaktionen.
Om ni vill bidra med något saxat så
skall författaren och utgivaren ha gett

Sundmark, en Koppar Lyftpanna jemte
hatt och tvänne pipor; Brita Andersdotter i Källbacken, en Koppar Lyftpanna och hatt;
Flodqvist, en Lyftpanna med hatt; Eric
Ersson i Grindstugan, en Koppar Lyftpanna jemte hatt och Eric Jonsson i
Nilstorp, tvänne Kopparpipor, måtte
derföre åläggas böter, samt förklaras
förlustige berörde redskap.
Till fullföljd häraf instälde sig nu vid
uprop Lands Fiskalen Norrman och
inlämnade stämningarne å hvilka
samtelige Svaranden, i vitnens närvaro, teknat att de erkände den åtalade
förseelsen; Och afsades härefter följande
Utslag:
Som Torparen Eric Ersson i Långskär,
Enkan Brita Andersdotter på Kohlsta
egor, Skomakaren Eric Sundmark på
Kohlsta Löth, Enkan Brita Andersdotter i Källbacken, Torparen Eric
Flodqvist i Prostökna Sågstuga, Eric

sitt tillstånd att det får införas i ANBUDET. Det är bra om ett tillstånd bifogas det som saxats, det underlättar för redaktören och ansvarig utgivare.

Sven Kullman

Principprogram för
Eskilstuna - Strängnäs
Släktforskarförenings
medlemstidning ANBUDET, 2003-08-10

A

NBUDET ges ut som en periodisk tidskrift med fyra nummer per år.

För produktionen och distributionen
av tidningen ansvarar redaktören för
ANBUDET som också är ordförande
i redaktionskommittén.
Tidningen distribueras till samtliga
medlemmar utom familjemedlemmar
samt till ett antal andra släktforskarföreningar, lokala bibliotek och andra

Ersson i Grindstugan och Eric Jonsson i Nilstorp, enligt eget erkännande,
äro öfvertygade att såsom, utan att vara
till brännvinsbränning berättigade, vid
hos dem anstäld efter- sökning innehaft oförseglad brännvinsredskap;
Alltså skola de, i förmåga af 4 Art. 8
§, jemnförd med 3 Art. 12 § uti Kongl.
Förordningen den 19 Maji 1824, hvar
för sig böta 16 R:dr 32 Sk. och vara
förlustige nyssnämnde redskap, hvilken, genom Åklagarens försorg, kommer att å offentlig Auction försäljas;
Åliggandes det Åklagaren att å Första
Rättegångsdagen af nästa Ting med
Auctions protocoll styrka vigten och
värdet af samma redskap, på det att
denna må kunna till redovisning uti
Saköreslängden uptagas.
Iaktagelse 1997:
Kretsloppstänkandet hade redan börjat 1826.
Beslag, böter, auktion, beslag etc.

intressenter. Arkivexemplar insändes
enligt gällande bestämmelser.
För tidningen finns en ansvarig utgivare.
Ledamöterna i redaktionskommittén
medverkar bl. a. till att tidningen får
ett innehåll som är i överensstämmelse
med medlemmarnas och styrelsens
önskemål och anvisningar. De skall
också aktivt arbeta för att tillräckligt
med artiklar av god kvalitet erhålls till
varje nummer av tidningen, antingen
genom att själva skriva o/e att förmå
andra att skriva.
En ledamot i redaktionskommitté skall
tillika vara medlem i styrelsen.
Tidningens primära syfte är att sprida
information till medlemmarna om föreningens aktiviteter. Genom att tidningen bara ges ut med fyra nummer
per år krävs god framförhållning i planeringen av föreningens arbete.
I övrigt skall i tidningen publiceras
artiklar som förmedlar kunskap om hur

Fortsättning på sidan 9

Anbudet
Fortsättning från sidan 8

(Principprogram för.......)

Ej av Sv. Kyrkan döpt

den enskilde medlemmen kan utveckla
sina färdigheter i släktforskning, vilka
nya hjälpmedel som finns till hands
etc.

J

Det bör också ligga i föreningens intresse att sprida kunskap om släktforskningens ev. speciella förutsättningar i Södermanland och i synnerhet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Detta skall framför allt ses mot
bakgrunden av att tidningen ju också
sprids utanför medlemskretsen.
Materialet skall ha ett ur släktforskarsynpunkt allmängiltigt intresse.

ag kan tänka mig att många har
stött på orden i rubriken eller liknande när ni läst i födelse- och
dopböcker.
I min ledare i detta nummer av ANBUDET berättar jag avslutningsvis att
jag besökt en frikyrkas arkiv och hittat intressanta dokument och här är en
kopia av ett vackert dopbevis för en
person som i födelse- och dopboken
haft anteckningen enligt rubriken.

ningen på frikyrkorörelsen men jag vågar gissa att den i vissa delar av landet
varit mycket omfattande.
Det skulle därför vara av intresse att
veta litet mera om de arkiv som frikyrkorna kan ha. I Släktforska vidare
nämns frikyrkorna som ett exempel på
de folkrörelser som växte fram i början av 1900-talet.

Sven Kullman

I skrivande stund vet jag inte omfatt-

Styrelsen

99

Anbudet

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Ur Kiviks församlings församlingsblad
med benäget tillstånd av författaren.

Av Cerny Ericson, kyrkoherde (i Kivik)

DEL 1

I

detta nummer påbörjar vi en serie
artiklar som kommer att handla om
lagar och regelverk som gäller för
våra kyrkogårdar. Detta nummer tar
upp gravrätten, gravrättinnehavarens
rättigheter och skyldigheter, gravbok
och gravbrev. I nästa nummer, som
kommer i advent, fortsätter vi med att
informera om den service i form av
gravskötsel som vi erbjuder.
Artikelserien har som syfte att försöka
ge en översiktlig information om det
viktigaste man bör känna till. Som underlag och källa har jag använt mig av
begravningslagen (1990:1144). Då min
text handlar om det vanskliga att låta
lagtext bli till i ett informationssammanhang vill jag betona att jag tagit upp
det som jag tror är det viktigaste för
dig att veta som efterlevande. Målsättningen är inte att ge en heltäckande
information om allt vad begravningslagen säger om exempelvis gravrätt.
Givetvis är Du är välkommen att personligen skriva, vanlig post eller epost,
om det är något som inte är tillräcklig
tydligt eller som Du önskar veta mer
om. Jag lovar då att vara Dig behjälplig och bevara dina frågor.
OM GRAVRÄTTEN
OCH DESS INNEHAVARE
En gravrättsinnehavare är en eller flera
personer som av de efterlevande utses att vara de som avgör vilka som
får gravsättas inom gravplatsen. Det är
gravrättsinnehavaren som bestämmer
gravanordningars utseende och beskaffenhet och utsmyckning av gravplatsen. Kyrkorådet har dock bestämmanderätt i det som är nödvändigt för
att tillgodose en god gravkultur.
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I detta nummer påbörjar vi en serie artiklar som kommer att handla om lagar
och regelverk som gäller för våra kyrkogårdar:
Gravrätten får utövas endast av den
eller de som i gravboken är antecknad
som innehavare. Gravplatsen får upplåtas för minst 15 och högst 50 år eller
för all framtid. Från och med år 2000
har samtliga som varit folkbokförda i
församlingen rätt till gravplats i 25 år
utan kostnad för dödsboet.
En gravrätt får överlåtas bara till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till överlåtaren eller till någon som
är gravsatt inom gravplatsen. En gravrätt får inte överlåtas eller överlämnas
mot betalning.
Gravrättsinnehavaren skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. När
upplåtelsetiden har gått ut har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse
under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är att gravplatsen är väl
vårdad. Att det inte medför synnerligt
men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel. Att
gravrättsinnehavaren dessförinnan har
anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.
När en gravrättinnehavare avlider får
gravrätten övergå bara till någon som
genom släktskap eller på annat sätt har
nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen.
Den kan också överlåtas till allmänna
arvsfonden. Men den får inte övergå
till någon som inte är villig att överta
den. Om det inte finns någon som gravrätten kan gå över till skall gravrätten
anses återlämnad till upplåtaren.
Det är gravrättsinnehavaren som har
rätt att bestämma vilka som skall grav-

sättas inom gravplatsen om inte något
annat följer av föreskrifterna i denna
lag. Om det finns flera gravrättinnehavare och de inte kan enas om
vilka som skall gravsättas inom gravplasten beslutar Kyrkorådet om gravsättning. När Kyrkorådet beslutar om
gravsättning skall företräde ges enligt
reglerna om arvsrätt.
OM GRAVBREV OCH GRAVBOK
Det är Kyrkorådet som utfärdar ett
bevis om att gravrätten upplåtits och
beviset kallas för gravbrev. I varje församling finns en gravbok. Detta är ett
register där varje församlingen antecknar vilka avlidna som vilar på den allmänna begravningsplatsen. Denna bok
innehåller gravplatsens nummer enligt
gravkartan, namn, personnummer och
adress på gravrättsinnehavaren, tid för
upplåtelsen, de gravsattas namn och
personnummer samt dödsdag och
fölkbokföringsort vid dödsfallet. Slutligen datum för gravsättning samt datum när gravrätten återlämnats, förverkats eller på annat sätt upphört.
Saxat av:

Alve Mårtensson

Anbudet

Mer ur domböckerna
nedtecknat av Lennart Karlsson

D

en 12 Martii 1840

Lät Bonden Jonas Jonsson i Hasjö, till
vinnande af den belöning, som härads
boerne genom förening den 6 Maji
1834, utsatt för fångande och dödande
af varg eller Lodjur inom häradets
gräns utom skallgång, eller begagnande
af häradets jagttyg, inlemna ett utdrag
af Protocollet i socknestämma med
Helgesta Församling den 20 nästlidne
Februarii, innehållande, att Jonas Jons-

på Helgesta för 35 1/8 Mt:l och 81 torp,
37 sk. på Hyltinge för 30½ Mt:l och 65
torp 31 Sk 2 rst. på Lilla Mellösa för
36 3/16 Mt:l 101 torp och soldater,
samt 50 Matlag af Bruksarbetare vid
Hellefors, 1 R:dr 1 Sk 6 rst. på Flen
för 20 1/4 Mt:l samt 42 torp och soldater, 20 Sk. 6 rst. på Dunker för 44 7/8
Mt:l och 114 torp, 1 R:dr 1 Sk. på
Malma för 27 1/60 Mt:l, 91 torp och 16
innevånare i Malmköping, 35 Sk. 10
rst. samt på Gryth för 4 5/6 Mt:l och
13 torp, 5 Sk. 6 rst; Och skulle Protocoll
häröfver varda Jonas Jonsson meddeldt, för att, på hans föranstaltande,
blifva uti häradets kyrkor kungjordt.

D

en 12 Martii 1840

son då upvist skinnet efter ett varglo,
som Torparne Anders Moberg och
Anders Hagberg Hasjö intygat vara af
honom inom Hyltinge Socken genom
skott dödats och från hvilket skinn öronen äfven blifvit skurne, som nu tillika
funnos Protocolls Utdraget vidfästade.
Och som Jonas Jonsson sålunda behörigen iakttagit hvad ofvannämnde
förening stadgar; så fann Hdrten skäligt tillerkänna honom såsom belöning
för det dödade Lodjuret 6 R:dr Banco,
hvilka skola utgå på det sätt, att utaf
hvart helt hemman i häradet erlägges
8 rst. Banco samt i mohn derefter af
de mindre hemmansdelar, till och med
1/4 dels Mt:l;
Men åboer å hemman under en fjerdedel, likasom soldater, Ryttare eller
Grenadierer, Torpare, Gerningsmän,
Bruksarbetare, Smeder eller Inhyseshjon, som hafva häst eller vallgående
boskap, erlägga för hvart sådant matlag 2 rst. Banco; belöpande sig således på Årdala Socken, för 41½ Mt:l
och 66 torp, 38 Sk 8 rst. på Forssa, för
21 3/4 Mt:l och 38 torp, 20 Sk. 10 rst.

För att komma i åtnjutande af den belöning, som härads boerne genom ingången förening den 6 Maji 1834, utsatt för fångande och dödande af varg
eller Lodjur inom häradets gräns utom
skallgång, eller begagnande af häradets
jagttyg, lät nu Jägaren Blomberg vid
Stäringe inlemna ett utdrag af Protocollet vid socknestämma med Årdala
Församling den 8 innevarande Månad,
enligt hvilket Blomberg då upvist skinnet efter tre vargar, som flera af
socknemännen intygat vara genom
hans försorg den 7 äfven i denna Månad fångade och dödade i Stäringe
varggård och ifrån hvilka skinn öronen
blifvit skurna, samt nu tillika förevisades;
Och som Blomberg sålunda behörigen
iakttagit hvad ofvannämnde förening
stadgar; så fann Hdrten skäligt tiller-

Men åboer å hemman under en
fjerdedel, likasom soldater, Ryttare eller Grenadierer, Torpare, Gerningsmän,
Bruksarbetare, Smeder eller Inhyseshjon, som hafva häst eller vallgående
boskap, erlägga för hvart sådant matlag 6 rst. Banco; belöpande sig således på Årdala Socken, för 41½ Mt:l
och 66 torp, 2 R:dr 20 Sk. på Forssa,
för 21 3/4 Mt:l och 38 torp, 1 dr 14 Sk.
6 rst. på Helgesta för 35 1/8 Mt:l och
81 torp, 2 R:dr 15 sk. på Hyltinge för
30½ Mt:l och 65 torp 1 R:dr 45 Sk 6
rst. på Lilla Mellösa för 36 3/16 Mt:l
101 torp och soldater, samt 50 Matlag
af Bruksarbetare vid Hellefors, 3 R:dr
4 Sk 6 rst. på Flen för 20 1/4 Mt:l samt
42 torp och soldater, 1 R:dr 13 Sk. 6
rst. på Dunker för 44 7/8 Mt:l och 114
torp, 3 R:dr 3 Sk. på Malma för 27 1/
60 Mt:l, 91 torp och 16 innevånare i
Malmköping, 2 R:dr 36 Sk. samt på
Gryth för 4 5/6 Mt:l och 13 torp, 16 Sk.
6 rst;
Och skulle Protocoll häröfver Blomberg meddelas, för att blifva uti
häradets kyrkor kungjordt.

Resa till Arninge och
mikrokortcentret?

V

i planerar att i sedvanlig ordning arrangera en resa eller
två till Arninge under vårvintern 2004.
Normalt så arrangerar vi ju en resa för
kursdeltagarna för att dom ska få en
möjlighet att lära sig hur det går till på
ett arkiv och där dom får sakkunnig
hjälp av sina respektive kursledare och
assistenter.
Där brukar det finnas plats för våra
ordinarie medlemmar att följa med och
resorna är oftast välfyllda och uppskattade.

känna honom såsom belöning för de
dödade trenne vargarna 18 R:dr Banco,
hvilka skola utgå på det sätt, att utaf
hvart helt hemman i häradet erlägges
2 Sk.Banco samt i mohn derefter af
de mindre hemmansdelar, till och med
1/4 dels Mt:l;

Men om det också finns intresse för
en allmän resa så vill vi gärna ha en
intresseanmälan så snart som möjligt
till Lily Anita Carlsson på tfn 016 - 42
64 10 den är inte bindande men utgör
underlag för kommande planering.

Föreningens resebyrå
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Låt åldringarna bo i
fängelserna!

Bludder

Projektet Födda Vigda
Döda

Vi har lösningen på åldrings- och
fångvårdsproblemen:
Låt åldringarna bo i fängelserna.
Där får de tillsyn och omvårdnad hela
dygnet. Raster, utflykter, terapi och
betalt jobb.
Det serveras näringsrik kost, som
kostar 10 gånger mer än den mat som
våra barn får i skolan. Det finns TV
på rummet, sexrum och framför allt
gratis hyra. Inget dras på pensionen.

Eilngt en uneörnskding på ett engskelt
uivtnierset så seplar det inegn roll
viekln odrnnig bksoträvea står i, det
enda som är vtikigt är att fsötra och
ssita bavstoken såtr på rtät patls.

Projektet Födda Vigda Döda rullar
på.

Låt fångarna inta långvården:
Klockan 16.00 dras persiennerna
ner för natten.
De får bo 2-4 personer i varje rum.
Ingen större tillsyn, inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt. Vill
de ha kaffe får de betala med egna
medel. Hyran betalas på den kommande pensionen. Vid rymning fördubblas strafftiden.

Rseetn kan stå hlelur om blluer och
man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr
vjrae bkosatv för sig, uatn odern som
hlehet.

R.L.

R.L.

Syftet är att på CD-skriva(or) få in
Födda Vigda och Döda från Eskilstuna
kommun, i första skedet från ca 1860
 1925. I lokalen finns nu en CD-skiva
med ca 7000 poster. Efter årsskiftet
kommer ytterligare ca 7000 poster att
finnas tillgängliga på CD.
Vi behöver hjälp med kontrolläsning av vad som finns registrerat.
I lokalen finns ett stort antal volymer
med registrerade kyrkböcker. Kontrolläsningen innebär att jämföra en
papperskopia av kyrkböckerna med en
pappersutskrift av vad som registrerats. Om du känner dig manad att hjälpa
till så besök lokalen när det är öppet
hus och prata med lokalvärden.
(Ypperlig chans att träna handskriftsläsning red. anm.).

Kjell Ivarsson
Nya Medlemmar från 2003-08-30 och några som vi har missat tidigare:
Gunnar Holmberg
Gunilla o Lasse Thörne
Sven-Åke Ullmar
Stig o Siw Gunnarsson
Olle o Inga Persson
Birgitta o BoWidholm
Eva Skoog Jansson
Anne-Marie Lennstrand
Alden Axen
Kjell Liljeberg
Bengt Nyberg
Monica Wallström
Mona Axén
Gunilla och Lars-Erik Halldin
Margareta och Stig Rydh
Bernt Arkeborn

Blåbärsvägen 26
Kvarngatan 12
Hebbes väg 5
Stenkilsgatan 6
Fredmans gränd 6
Valsängsvägen 3
Ängsgården
Rektorsvägen 7 A
Hålldammen
Nyponvägen 62 B
Björsund Lugnet 706
Samtingsgatan 38 I
Tallvägen 31
Georg Nyströmsg. 27 B
Solrosgatan 5 F
Krongatan 7

633 53
645 30
644 36
633 52
644 30
633 69
647 91
633 44
640 43
647 30
645 92
645 34
635 06
644 30
644 30
632 26

ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS
TORSHÄLLA
ESKILSTUNA
TORSHÄLLA
SKOGSTORP
MARIEFRED
ESKILSTUNA
ÄRLA
MARIEFRED
STRÄNGNÄS
STRÄNGNÄS
ESKILSTUNA
TORSHÄLLA
TORSHÄLLA
ESKILSTUNA

016-145061
0152-18663
016-343230
016-518986
016-781538
016-26207
0159-20176
016-144616
016 - 702 38
0159 - 122 23
0152 - 802 78
0152 - 143 32
016 - 35 55 06
016 - 35 77 02
016 - 13 85 00

Vi vill hälsa alla nytillkomna medlemmar hjärtligt 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.
Avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom:
Gunnar Ternulf
Videvägen 7
645 33 STRÄNGNÄS
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Addes hörna
The house of Genealogy
Detta är en ögonblicksskildring av föreningens resa till Släktforskarnas hus i
Leksand.
Det började inte bra för mig just
den här morgonen.
Det kom inte någon tidning när jag var
hemma. När vi så kom till Strängnäs
så såg vi att himmelen var väldigt fin.
Den var väldigt lysande röd. Sedan
hände väl av vad jag kommer ihåg
inget speciellt under resan upp. Förutom det att vi såg hjortar och att älgjakt pågick. Sedan när vi kom upp till
Leksand (Lily Anita sade att vi skulle
komma upp strax före 10.00) och vi
kom upp 9.58.
Det var bra kört Arne!
Under stor del av resan upp så regnade det. Man kan säga att det gjorde
så från Sala och uppåt. När vi så kom
upp började jag att studera Ramnäs
Socken. Det är en socken som är lite
konstigt upplagd, som så många socknar som jag studerar. Jag är som jag
har skrivit tidigare, väldigt inne i det jag
gör, så jag ser inget annat.
När jag dock så småningom gick ut såg
jag att det var sol från klarblå himmel.
Det skedde på eftermiddagen. Sen
måste jag ta ledigt, för att ta middag
(om jag ej får mat mår jag ej bra), men
jag slängde i mig den, sedan ner igen.
Detta är kult!!!
Jag gjorde dock bort mig igen (som vanligt alltså). När vi checkade in så ställde
jag ryggsäcken med termos på min
säng. Korken till kaffet som var kvar
var inte tillskruvad. Ni kan gissa hur
det såg ut när jag kom tillbaka in i stugan.
Det var inte skönt att ligga där.
En sak som jag höll på att glömma, som
jag skulle säga, var den att det är synd
att ingen mer än jag vill basta. Det är
så skönt. Och jag vet att en sådan finns.

Nästa dag var jag uppe 6.30 andra var
uppe tidigare. Åt frukost kl. 7.00, fast
det på hotellrummet stod att frukosten
på helgerna var från 8.00. Jag började
att vara där nere kl. 7.30. Sedan höll
jag på att studera fram till 12.00
(Utom de gånger under förmiddagen
man var tvungen att dricka livets
dryck). Då varjag upp till Moskogen
och åt lunch. Det blev Viltskav. Sedan
skulle resan hem påbörjas. Vi skulle
starta kl. 16.15, men kom inte iväg förrän 16.18 enligt bussklockan. Det var
konstigt att man kunde hålla tiden så
precis. Men det har föreningsmänniskor lärt sig. Efter c:a 1 timmes körning
så kom vi så till Hedemora. Där hade
vi i förväg beställt mat på Lappens
Vägkrog Jag kom inte ihåg mycket
av bussresan hem, eftersom ögonen ibland gick i kors när man studerat så
länge. Jag kommer inte ihåg någonting
av Borlänge, Säter, Sala bl. a. Det
skulle av folk i Enköping, Strängnäs och
Eskilstuna, då vaknade man ju.. Till sist
vill jag säga att detta var en väldigt trevlig resa.

Adde

PROLOG: När jag kom hem upptäckte
jag att jag skrivit nästan 20 A4 blad som
jag måste renskriva.
Det tog c:a 2 dagar

DS.

Bokrecension
om Släktforska
vidare  av Per
Clemensson och
Kjell Andersson
Det här är samma personer som har
skrivit släktforskarnas Bibel, alltså
Släktforska steg för steg.
Uppläggningen av det redaktionella och
grafiska är lika som i föregående bok,
som jag förmodar de flesta har läst.
Jag tycker att den var verkligt bra.
Till att börja med skall jag säga att jag
inte läser böcker i jätte fart om jag
inte är intresserad av ämnet.
Nu gjorde jag denna bok på 6 dagar.
Alltså kanske därför är jag lite färgad.

Något som jag alltid reagerar på är om
det finns ordförklaringar och flera källor att söka i. Det gjorde det verkligen
i denna bok. Hänvisningar i den här boken göres också till Släktforska steg
för steg, och eftersom den boken är
så vitt spridd går det bra. Några gånger
upprepar man sig, men jag tycker ej
att det gör något, för det är bra med
repetition. Man kan ej klaga på olika
infallsvinklar man behandlar, samt hur
olika stånd kan sökas vidare i.
Denna bok tar i det första kapitlet upp
om hur man kan söka vidare i nutidsforskning. Boken har samma format
som den förra i denna serie, så det
är lätt att hitta den andra. Den här boken är upplagd att man lätt kan studera vidare ett specifikt område. Det
tycker jag är bra uppläggning.
Sammanfattning
Först vill jag säga att om jag skall fortsätta med detta, vill jag ej ännu (efter
3 recensioner) ge någon full pott.
Men den här boken kan jag tänka mig
i fortsättningen när man kommer över
första stadiet. Det enda man kan säga
emot den här boken att jag hittade ett
fel. Grafiken och hänvisningarna uppväger dock. Sedan kommer betyget på
hela boken. Det blir:

Almanackan
12/8 Idag var jag för första gången
efter semestern nere på lokalen (Varför har jag inte varit där oftare?) och
för att titta i SVAR pärmarna.
4/9 Idag fick jag det material jag hade
beställt från SVAR. Den här gången
tog det 3!! Dagar. Jämför detta med
hur lång tid det tog samma tid förra
året. Men det blev något strul så jag
fick ej frakturan (eller fakturan).
16/9 Ikväll (efter Öppet hus) så lånade
jag hem en bok från lokalen (ska,
Fortsättning på sidan 14
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Fortsättning från sidan 13

recencera den, recensionen finns på
annan plats i tidningen).
22/9 Idag läste jag i tidningen (Eskilstuna-kuriren) om ESSF. Artikeln var
väldigt synligt placerad. Den var bland
annat till för att föreningen skulle presentera sig. Även i dag så blev jag klar
men recensionen av Släktforska vidare, se annan plats! Det måste vara
en väldigt bra bok, eftersom jag läst ut
den på 6 dagar.
24/9 Jag hörde per capsulam ( per telefon) i dag om Leksandsresan. Det
var ännu så länge väldigt få anmälningar (konstigt, tycker jag eftersom
jag tycker om att studera där uppe).
1/10 Jag köpte TV-tidningen i dag. Där
såg jag att en serie för oss släktforskare (om jag kan räknas dit) skall starta
på tis. (7 okt) Det var en förvisning i
våras omkring detta. Hoppas Ni tittar
på det. Det heter alltså: Din släktsaga.

4/10 Idag började jag återigen att kontrolläsa vigselböcker. Den här gången
blev det Hamm80fs.
7/10 Idag började alltså Din släktsaga. I den fick man veta hur viktigt
det är, för att få lite kött på benen,
att spara på kort och liknande från tidigare generationer. (Gräv där du
står!!!)
11/10 Idag var det återigen Höstmöte
hos mig. Alltså inte hemma hos mig,
utan på mitt jobb. Jag själv, även om
jag inte har dator än, tyckte att föredraget före mötet var väldigt intressant.
Det handlade om Genline.
17/10 Idag var det alltså fredag. Då
går jag ner på stan. Eftersom jag gick
förbi ABF, så tittade jag in på utställningen. Jag tycker den var trevlig. Men
som Karl Inge Karlberg sa: Den är mest
ej till för medlemmar, utan främst för
icke frälsta människor.

18-19/10 Leksandsresan, OBS! Se
separat artikel i denna tidning.
22/10 Idag var det samarbete mellan
S:T Olofs Gille ( Hembygdsföreningen
i Centrum!) och IOGT-NTO Torshälla
(Detta är som Ni kan se händelsernas
centrum i Eskilstuna kommun, alltså
centrum).
Då spelade hembygdsföreningen S:t
Eskil (hembygdsföreningen i förorten)
spelet Husförhöret. Jag tyckte att det
var synd att det bara var c:a 5 st där
från föreningen som tittade på det.
Spelet visade hur ett hudförhör gick till
på den tiden det begav sig.

Adde

Företagsarkivet, en okänd källa för släktforskare

F

öreningen företagens arkiv är en
ideell förening och ligger i Företagens hus, Munktellstorget 2.

Till vardags kallas vi för Företagsarkivet. Arkivet har omkring 1700 hyllmeter. Det finns 805 stycken arkivbildare.
Bolinder-Munktell är störst med omkring 180 hyllmeter. Andra stora företag är Nyby Bruks AB, Eskilstuna
Jernmanufaktur AB, C E Johansson,
Stålpressnings AB, Skogstorps Sågverk
AB, Eskilstuna Kanalbolag, Hällefors
Bruk för att nämna några.
Vi har forskare som kommer från Högskolan och skriver uppsatser om olika
företag, men också privatpersoner som
kommer in och frågar om olika saker.
Vi får mycket förfrågningar per telefon om olika arkiv men framförallt om
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Bolinder-Munktells traktorer och motorer.
Arkivet har
handlingar
från, företag, ekonomiska före n i n g a r,
gårdar,
byar, vägföreningar
och en del
personarkiv. Exempel på ekonomiska föreningar som
finns är Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Köpmannaförening, Brandstodsföreningar. Exempel på gårdar
som finns är Biby Gård, Rossviks Säteri, Vilsta Säteri ochVärhulta Gård.

För dig som släktforskar kan det finnas handlingar från företag såsom
anställningsavtal, anställningskort,
avlöningslistor, försäkringar och andra
handlingar som rör personal.
En del företag har också personaltidningar. Från gårdar kan det finnas
anställningsbevis, betyg och förmåner
som man hade på en gård t.ex. mjölk
per vecka.
Detta är bara ett urval av vad som
finns. Besök oss gärna på Företagsarkivet och se vad som finns. Våra
öppettider är måndag till fredag 8.0012.00, 13.00-16.30.

Eva Ivarsson

Anbudet

Läsvärt nr 4 2003
Saxat av
Margareta Gustavsson

Alingsås Släktforskarförening
Alingsås Släktforskare nr 4/03
Christer Johansson: Militära källor vid
landsarkiven.
Blekinge Släktforskarförening
Släkt-Eken nr 3/03
Botvidsbygdens Släktforskarförening
Anlets-Bladet nr 3/03
Monica Andersson: Kungl. Maj:ts
Tjänstehjonsstadga.
Anlets-Bladet nr 4/03
DIS-ÖST
DIS-PLAY nr 3/03
Folkare Släktforskarförening
An-Siktet nr 3/03
Barbro Vikström: Flottarminnen från
Folkare.
Johan Östlund: Minnen från min levnad.
Forskarföreningen Alir
Alir anor nr 3/03
Sigvard Bodin: Gårdsarkiv  viktig
källa för släktforskare.
Föreningen DIS
Diskulogen nr 62
Föreningen Släktdata
Tidningen Släktdata nr 3/03
Föreningen Släktforskare i Uppland
Runslingan nr 3/03
Genealogiska Samfundet i Finland
Sukutieto nr 3/03
Pertti Hakala: Nedslag i Träsk
Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs
Våra rötter  vår historia nr 72
Våra rötter  vår historia nr 73
Anders Nordström: Rånmordet på
Kärrsjö skog år 1860.

Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
Rotposten nr 3/03
Lennart Andersson: Bäckadal.
Per Ericsson: Borgmästare Reeses
stormiga liv.
Kronobergs Genealogiska Förening
KGF-Nytt nr 82
Niclas Rosenbalck: Älvsborgs lösen
och släktforskaren.
Lokalhistoriska sällskapet i norra
Södermanland
Lokalhistoriskt forum nr 2/03
Lars Nilsson: Ståletsaren Karl Gustaf
Andersson (1861-1942).
Svante Strandberg: En ortnamnsexkursion i Rekarnebygden.
Marlène Arnell: Konsten att flyga i luften.
Malmö Släktforskarförening
An-Gripen nr 2/03
Joacim Wendin: Luft under vingarna.
Midälva Genealogiska Förening
MGF-Nytt nr 3/03
Nordvärmlands Släktforskarförening
Släkt-Trädet nr 3/03
Norrtälje Släktforskarförening
Anbladet nr 75
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
An-Knytningen nr 3/03
Lars-Olov Eriksson: Man kunde styra
och ställa redan då  en inblick i hertig
Karls administration.
An-Knytningen nr 4/03
Ragnar Alvfors: En flicka från Flenmo
by i Mellösa och hennes märkduk.
Bertil Gärdin: 1858 H.K.H Kronprinsen-Regentens Carls resa genom
Wästernorrlands län.

Släkt-, Hembygds- och Emigrationsforskarföreningen DALFOLK
Dalfolk nr 3/03
Stor-Stockholms Genealogiska Förening
An-Ropet nr 4/03
Julius Molander: Personalia Öfver
Högstsalig Hans Majestät Konung Carl
XIV Johan.
Södertälje Släktforskarförening
Södertälje-Probanden nr 148
Kristina Arnestam: Min australienfarare och hans äventyrslystna släkt
Södra Roslagens Släktforskarförening
Sysslingen nr 3/03
Sysslingen nr 4/03
Westbo-Mo forskarförening
Westbo-Mo-Rötter nr 2/03
Värmlands Släktforskarförening
Värmlands-Anor nr 3/03
Carl-Johan Ivarsson: Värmländska
släktgårdar.
Claes Åkerblom: Säffles handelsmän
och hantverkare dokumenteras.
Västgöta Genealogiska Förening
Västgötagenealogen nr 3/03
Ingemar Svensson: Näst sista avrättningen i Härna 1854.
Kjerstin Olofsson: Fängelser i Västergötland.
Örebro Släktforskare
Strödda Annotationer nr 30
Östgöta Genealogiska Förening
ÖGF-Lövet nr 74
Håkan Asmundsson: Några rymlingar
Philip K Nelson och Hendry Andersson: Jacob Graver på Jacobsberg och
Rodga.

Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn
PLF-Nytt nr 67
Anders Rotviker: Glabo mönsterskrivareboställe.
Sala Släktforskarförening
Silverräven nr 13

15

Anbudet

En liten läsövning
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Sockenstämmoprotokoll Söderbärke 1731.

Anno 1731

10 Januarii

item (latin) också,
likaså, äv., likaledes,
vidare, dessutom,
därtill, jämväl

(Tunnor?)

2

3

e. Dom. 1p. Epiph. hölts Sochnestämma, tå Mur
mästaren Johan Andersson ifrån Haraker war tillstädes
och för dhes arbete nästl(e?) Sommar afsade sig at något
willja befatta sig med taklaget på Kyrckian : gifwades
förslag på dahlkarl ifrån Leksand som gjordt got arbe
te i Skiädewi Kyrckia, item på en Timberkarl i Hedemoh
ra ben(?): Nohrbom. I medlertid gaf han förslag på
materialier till samma taak, nemligen 80 spiror
om 24 alnars längd ¼ i liländan, noch så många andra
spiror som förr äro upsatte på Norra sidan. 100 Tolfter
änkla bräder 60,000 Spån, 5000 lächtspijk, 60000
Spånspij(y?)k 40,000 Tegel. 200 lass sand.
Tegel lofwade försambl. skaffa sig neml 2 Tiog på
hwart hion som går till Gz (2) bord. Bräder tillsades fös at
framskaffa et af hwart hushåld dhe återstodo som i höstas
med dhet forteligaste at Kalckhuset måtte Kunna för
färdigas med dhet första. Spån lofwade pastor efter tahlet
på folcket som gå till Gz(2?) bord reportera mellan försambl.
Kalck sade Murmästarn till altsammans fordras 2000
Tr. Och som Hr Directeuren Tersmedem försakrat oss om
1000 Tr. ifrån Saglberget, så giörs dhetta åhr intet mehr
behof. Med Murmästarns giordes intet widare acord
för än Församblingen får samrådas. Efter 14 dagar
lofwade han komma hijt tillbakars.
Publicerades pastoris projekt till befrämjande af dhenne
Kyrkiobyggnad dhet Hr Landzhöfdingen Danckwadt appro
berat så framt icke försambl. 14 dagar efter dhess
publication dher öfwer inkomme med hwad dhe dher
emot hade at påmena.
item publicerades Hr Landzhöfdingens förbud at widare
hugga och bortföra någen skog ifrån Prästgårdz egorna
till Nohrs Bron wid 40 m Sm wite hwaruti äwen gafs
först tillstånd inom 14 dagar at inkomma med sina påmij
nelser.

Var det svårt?
Kanske en cirkel i handskriftsläsning till våren kan underlätta?

Redaktören

17

Anbudet

En vinterhälsning från
Släktforskarnas Hus i
Leksand

T

ill alla Sveriges släktforskarföreningar.

Medlemsbladen från närmare 100 föreningar runt om i landet finns trevligt
exponerade i vårt bibliotek. I vår information till kursdeltagare och nya
besökare berättar vi gärna vilket utomordentligt komplement till kyrkboksmaterialet dessa tidningar
utgör. Vi ser också hur flitigt nyttjade de är. För
hoppningsvis kommer en
och annan ny medlem till
er den vägen.
Innan tidningarna hamnar
i bibliotekets hyllor ligger de först några
dagar i personalrummet så att vi som
arbetar på Släktforskarnas Hus kan
kolla igenom innehållet. Vi hinner inte
med att läsa allt, från pärm till pärm,
men i varje tidning hittar vi viktig information om vad som händer i släktforskar-Sverige.
Drag under galoscherna
Förmodligen känner ni, precis som vi,
att släktforskarrörelsen är en rörelse
med drag under galoscherna (för att
låna ett citat från en person i tabell 56
på sidan 629, band VIII, 1998 års
facsimilupplaga av Elgenstierna, utgiven av Sveriges Släktforskareförbund).

Vi hoppas givetvis på er hjälp med att
på olika sätt informera om vår existens till era medlemmar och kursdeltagare. Vi hoppas också att ni som redan prövat på helgresor till oss är nöjda
och fortsätter besöka oss och att fler
föreningar vill pröva på den möjligheten.

Föreställer er Gagnefs kyrkogård i slutet av juli 1773! Enbart under den månaden dog drygt 100 personer, de flesta
i rödsoten, i denna relativt lilla socken!

Framöver
De utökade öppettider som vi sjösatte
i januari 2003 kommer vi att behålla
även nästa år. Öppet 8-20 måndagtorsdag och 8-16 på fredagar. Helgöppet för föreningar och grupper.

God Jul och Gott Nytt År
Med dessa rader vill vi från Släktforskarnas Hus i Leksand önska alla
våra medvandrare i släktforskarSverige en aktiv avslutning på 2003, en
skön helg och ett riktigt gott nytt år med
nya och gamla anor i långa
banor, både digitalt och totalt

Vi ökar antalet kurser, både i veckorna
och förlagda till veckoslut.
Vårt årskort fortsätter till samma låga
pris och inte heller i övrigt ändrar vi
våra taxor.
Vi fortsätter också att uppgradera kortbeståndet så mycket ekonomin orkar
med.
Vi tänker också satsa på en fysisk upprustning av forskarsalen under 2004.
En del av våra trotjänare bland
läsapparaterna kommer behöver pensioneras.

Hos oss ser vi det bland annat i ökad
tillströmning av besökare till forskarsalen och till våra kurser. Vårt samarbete med släktforskarföreningarna,
bildningsförbunden och kommuner
växer likaså. Vi möter hela tiden positivt gensvar från besökare och samarbetspartners.

Likaså kommer vi att fräscha upp
på datorområdet. Maskinparken behöver bli bättre för att vi ska kunna klara
hanteringen av allt mer data. Vår datorhörna är sedan länge välutrustad vad
gäller innehållet. Med datorer, mikrokort, läsapparater och med serviceinställd och kunnig personal kan vi beteckna oss som inte bara den digitala
utan den totala forskarsalen.

Trots allt positivt, alla ökningar och
uppmuntrande tillrop, sliter vi som vanligt för att försöka få plus och minus
att jämna ut sig. Dessvärre lyckas vi
inte heller detta år och behöver alltså
bli ännu bättre, ännu effektivare, ännu
mer attraktiva för kunna finnas kvar
som en viktig del i det framtida släktforskar-Sverige.

Vad många inte vet, eller snarare, vad
inte många vet, är att vi också har en
bra skannerutrustning som vi gärna åtar
oss arbete i. I vår bokskanner håller vi
just nu på uppdrag av Gagnefs hembygdsförening och kyrkoråd att skanna
in sockenstämmoprotokollen från
Gagnefs socken samt ett antal volymer med statistiska uppgifter.
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Vi har även en filmskanner och en bra
dokumentskanner. Hör av er om ni vill
veta mera!

Blir du forskningssugen mellan helgdagarna har vi öppet
08-16 alla vardagar mellan
22/12-2/1. Får du abstinensbesvär har vi extra öppet
3-4 januari (lördag-söndag) 8-16.
På trettondagsafton stänger vi 12.00.
Vi hoppas också att få se många av er
hos oss på vägen till Östersund i augusti 2004.
Många pilgrimer på väg söder ifrån
mot Nidaros rastade i Dalarna.
Passa på att göra det ni också, även
om ni inte ska ända till Nidaros och S:t
Olofs grav.
Vi inbjuder till pilgrimsforskning! Förlängt öppethållande, fri späkning och
tagelskjortan på.
Mer information kommer på vår hemsida, www.genhouse-sweden.com.
Med vänliga hälsningar från oss på
Släktforskarnas Hus i Leksand
Genom

Stenåke Petersson

Anbudet

Öppettider i Eskilstunalokalen under våren 2004
Lokalen öppnas Lördagen den 10/1 och är sedan öppen i sedvanlig ordning:
Tisdagar mellan kl. 13.00 - 20.00 och Lördagar från kl. 10.00 - 14.00
Den är dock stängd följande dagar:
Lördag den 13/3 då föreningen har årsmöte, separat inbjudan kommer i nästa
nummer av Anbudet.
Lördag den 14/4 då det är påskafton.
Lördag den 1/5 då det är helgdag.

Aktiviteterna i Strängnäs samma period
Fortsätter även under våren. Vi börjar vecka 4 och slutar vecka 20.
Onsdag jämn vecka. 18.00 - 20.30.
Välkommen till ABF-lokalen i Strängnäs.

Så ska vi läsa!

M

ed en lätt travestering på det
mycket populära TV-programmet.

(Ja du vet, programmet med de två
mycket duktiga pianisterna Wells och
Berglund och den rundnätte Peter
Harrysson tillsammans med en mängd
olika artister.)
-Vill redaktionskommittén presentera
sig själva och lite av den inriktning vi
har tänkt oss framöver.
Redaktionskommittén börjar nu komma
igång och har fått följande sammansättning.
Som rundnätt ledare och Redaktör
får vi presentera:
Arne Carlsson
Som tillsammans med musikanterna
Mats (Adde) Adolfsson,
Göran Thomasson,
Alve Mårtensson
(Lily Anita Carlsson)
som på ett hörn är med som bl.a. korrekturläsare och (tillsammans med Birgit Lundberg) plockaihopare,
häftare, kuvertistoppare etc.

Vi har nu haft vårt första möte tillsammans och tror oss ha fått ihop en viss
linje som vi ska försöka följa framöver.

Internetlänkar.
Efterlysningar.
Medlemsforum. (där den som vill kan
presentera sin egen forskning m.m.).

Naturligtvis är vi inte fastlåsta vid den
utan vill väldigt gärna ha lite fler tips
om vad du vill läsa och ha med i tidningen.
Det är bara att ta kontakt med någon
av oss för att ta upp dina önskemål eller komma med färdiga alster till oss
så ska vi se till att de kommer med på
något sätt!
Vi har tänkt oss följande rubriker så
som fasta punkter, en del känner du
förhoppningsvis igen sedan tidigare:
Ordförandesidan (ledare).
Kassörens information om Läsvärt.
Presentation av ny medlemmar.
Högtidsdagar.
Aktiviteter.
Teknikspalten.
Pågående projekt.
Forskartips.
Kalendarium (vad som kommer att
ske).
Nyheter och tips.

Redaktionen vill också passa på att få
önska en God Jul och ett gott nytt år
och förväntar sig massor av bidrag till
tidningen!

Redaktionen
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Har
i Gillberga,
Hardududina
dinarötter
rötter
i Härad,
Lista,
ÖjaÅkers
eller Västermo
Länna
eller
församlingar
församlingar
D-län?i D-län?
Eskilstuna  Strängnäs Släktforskarförening anordnar
i samarbete med de berörda hembygdsföreningarna:

Anbytardag i
Lista Sockengård
Lördagen den 24 April 2004 kl. 10.00  15.00
Är du intresserad att vara med så vill vi ha din
anmälan så snart som möjligt,
dock senast 26 Mars 2004 till:
Karl-Inge Karlberg
Mellanvägen 35
633 69 SKOGSTORP
Tfn: 016  252 57
E-post: beirut@mbox301.swipnet.se

