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Vilken tur att vi hann ut!

För nu är det slut!

Foton i detta nummer:
Lily Anita o Arne Carlsson som bland annat åkte ut på reportageresa till våra gamla
föreningslokaler och fick på håll skåda när
dom fick skatta till förgängelsen med dunder och brak. Se sid. 18.
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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
ella frågeställningen då din uppdragsgivare och du har gemensamma anor
så du kan göra vad du vill med resultatet.

H

ej!

När du läser detta har vi redan kommit en bit in på det nya året och jag
hoppas början på året har varit bra för
dig och att det fortsätter att vara så.
Till de stora helgerna som jul och nyår
träffar man ju ofta släkt och vänner
och ett och annat om sina senaste
forskningsrön vill man ju gärna förmedla. Kanske har du också haft möjlighet att gräva där du står.
Mina kontakter under helgerna har gett
mig anledning att fundera litet kring
detta att hjälpa andra med släktforskning. Det är ju så lätt att erbjuda sina
tjänster när man är entusiastisk. Frågeställningen utmanar och man ser
möjligheten att finna en lösning.
Men det är några saker jag tror är viktiga att komma överens om innan man
åtar sig ett uppdrag. Man skall göra
upp ett kontrakt även om det gäller
nära och kära, i vilket man kommer
överens om omfattningen på uppdraget, vem som står för eventuella uppkomna kostnader och vem som äger
resultatet. Det sistnämnda är nog viktigast.
Det kan ju vara så att uppdragsgivaren finner resultatet obekvämt
medan du som släktforskare finner det
intressant och belysande för en viss tid,
en yrkesgrupp eller annan gruppering.
Du vill med forskningsresultaten exemplifiera intressant historia och din
uppdragsgivare vill lägga locket på.
Du kan hävda att du bara använt dig
av offentliga handlingar så vem som
helst skulle kunna plocka fram de aktuella uppgifterna, men å andra sidan
 hade du gjort den här forskningen
om du inte hade blivit ombedd att göra
den? Du kan hävda att förr eller senare hade du kommit in på den aktu-

Ja, det låter kanske konstruerat det hela
men jag tror det exemplifierar situationer vi alla kan hamna i. Vi kanske inte
behöver ha ett kontrakt men det är viktigt att tänka igenom vilka konsekvenserna av ett uppdrag kan bli och att
man noggrant resonerar igenom det
hela innan man åtar sig ett uppdrag.
Genom att prata med varandra löser
man de flesta problem och som alltid
gäller detta med hänsyn till nu levande
anor när vi står inför valet att offentliggöra eller ej det vi funnit i våra efterforskningar.
En annan fråga jag funderat över, som
knyter an till Sveriges Släktforskarförbunds utomordentliga dokument om
Kvalitet inom släktforskningen, är
detta med felaktiga uppgifter som vi
finner i samband med vår forskning. I
ovan nämnda arbete sägs på sidan 7
under rubriken Tillförlitlighet och
kontrollerbarhet: Uppgifterna skall
förutom att de är tillförlitliga också,
med rimligt arbete, kunna gå att kontrollera. Felaktiga uppgifter i egna eller andras arbeten skall rättas och kommenteras på ett sätt som når släktforskarna.
Detta är ju bra, men hur skall det gå till
att nå ut till släktforskarna och vad skall
rättas?

På kort tid har vi fått ett flertal CD
som underlättar vår släktforskning och
som ger oss öppningar in i historien.
Jag tänker på Söderskivan, Klaraskivan, Dödskivan, Sveriges befolkning 1970 o.s.v. Vi hittar felaktigheter
på dessa CD. Vem vill ha reda på det
och hur skall felmeddelandena hanteras så att de når ut till släktforskarna?

Och vad är fel? Hittar vi ett fel på
Söderskivan så ställs man inför frågan
om felet uppkommit i ledet mellan Rotemansarkivet och CD:n eller dessförinnan mellan probanden och rotemannen
och hans noteringar. CD:n kan vara rätt
med sitt fel, det är rätt information i
relation till vad som står i Rotemansarkivet men fel information i relation
till ministerialböckerna. Ja, det är litet
att fundera kring. Det är bäst att
komma ihåg att gå tillbaka till ministerialböckerna och att efterlysa noggranna kvalitetsdokument kring varje
nyproducerad CD. Hur har de kontrollerats mot sina källor av oberoende
kontrollanter. Stickprov? Hur har Sveriges Släktforskarförbund tänkt sig att
upptäckta fel skall offentliggöras?
Jag inser problemets omfattning varför min fråga närmast är retorisk.
Verksamheterna inom föreningen rullar på. Det ser ut att bli god anslutning
även till vårens cirklar och projektet
NÅDD, namn åt de döda, ser ut att
kunna fullbordas inom fastställda tidsramar. De som engagerat sig i detta
arbete har gjort en enorm insats och
bidrar till att underlätta framtida släktforskning inom vårt geografiska verksamhetsområde.
Det har många gånger sagts att det är
svårt att forska i Eskilstuna kommuns
församlingar. Att komplettera dödskivan är en åtgärd som underlättar
släktforskningen i Eskilstuna och en
annan är den som ryms inom vårt projekt med födda-vigda-döda. Även här
arbetas det idogt. Flera kontrolläsare
skulle skynda på det hela.
Men vi har ett hjälpmedel för släktforskning i Eskilstuna som jag tror är
ganska dåligt känt. Det är det stora
kortregister över födda, vigda och döda
som i dag finns på Stadsbiblioteket och
som tidigare fanns på Stadsarkivet.
Mer om detta i artikel i detta nummer
av Anbudet. Nästa stora projekt kanske är att digitalisera registret. Jag har
uppskattat att det rör sig om 225 000
kort.
Datagruppen har gjort en stor insats
för att få ordning på våra datorer,
internetuppkoppling, hemsida och uppFortsättning på sidan 5
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Information från Datagruppen

D

atagruppens arbete under 2003
har i stor utsträckning varit inriktat på att skapa förutsättningar för en väl fungerande internetkommunikation. På Internet finns som
bekant ett växande utbud av databaser
av intresse för släktforskare. Det
känns därför trevligt att nu kunna meddela att vi från årsskiftet har tillgång
till tre nya internetbaserade databaser,
Genline, Arkion och Digitala Forskarsalen.

En ny modern dator (Dator 9). Den
är försedd med en platt 17 bildskärm
och laddad med operativsystemet
Windows XP. Användare av äldre
windowsversioner kommer att känna
igen sig och inte ha några problem att
använda den nya datorn. Den största
synbara skillnaden är att man vid start
av datorn kommer till en påloggningsbild där man ska klicka på ikonen
Medlemmar.
Det är på denna dator vi lagt in
Genline. Klicka bara på Genline-ikonen så kommer du till en inloggningsbild
där användarnamn och lösenord är
ifyllda. Arkion används från en annan
dator, som är förberedd på samma sätt.
Ny laserskrivare. Den är fysiskt ansluten till den nya datorn (Dator 9) men
kan användas från övriga PC under
förutsättning att Dator 9 är startad.

Genline på Dator 9, fick vi en presentation av vid Höstmötet nu senast.
Då visades bl a hur man via Internet
kan få åtkomst till mikrofilmade kyrkoarkivalier. Gå gärna in på Genlines
hemsida, www.genline.se Där kan du
se vilka församlingar, som är klara.
Arkion på Dator 6, är samlingsnamnet för ett antal databaser som nu
är tillgängliga.
· Folkräkning 1870, 1880, 1890, 1900
· Vård och omsorg
· Sjömanshus
· Frigivna straffarbetsfångar
· Bilddatabas
I övrigt se: www.arkion.se
Digitala Forskarsalen på Dator 4,
hos Riksarkivet har f.n. 26 olika register tillgängliga. Se:
www.forskarsalen.ra.se
Vi hoppas att dessa databaser ska bli
uppskattade hjälpmedel i forskningen.
Nya databaser i all ära men utan kraftfulla datorer blir dom inte så roliga att
använda. Ny teknik har en tendens att
vara allt mer resurskrävande. Det är
därför minst lika trevligt att kunna presentera några nytillskott i vårt datarum.
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Skanner. Den är fysiskt ansluten till
Dator 9 och kan bara användas av den.
Skannern blir ett viktigt hjälpmedel bl. a.
vid genomförandet av studiecirkeln
Disgen fortsättning, där skanning ingår
som en del i kart- och bildhanteringen.
Ommöblering. Under juluppehållet
har en mindre ommöblering gjorts i
datarummet. Från deltagare i genomförda kurser har vi fått synpunkten att
dom helst inte vill sitta med ryggen åt
cirkelledaren. Vi har därför orienterat
datorerna längs två av väggarna och
placerat den nya datorn vid svarta tavlan. Den får där fungera även som
lärardator eftersom övriga datorer
inte har kapacitet nog för de mest resurskrävande funktionerna som exempelvis karthantering.
En plats har också reserverats för gäs-

tande medlemmar med bärbar PC. På
den platsen ska finnas möjlighet att ansluta PCn till det lokala nätverket och
till Internet.
Teknisk miljö. Nätverket och den
nya PCn har gett oss många positiva
fördelar men också medfört att den tekniska miljön blivit mer komplicerad. Exempelvis kommer hårddisken på den
nya PCn att tjäna som en så kallad
databasserver. Det innebär att dom PC,
som har små hårddiskar, kommer att
kunna hämta databasinformationen
från Dator 9. På så vis hoppas vi kunna
minska behovet av manuella hanteringen av CD-skivor.
Samtidigt medför detta att installationer av CD-skivor måste ske
på ett annat sätt än tidigare.
Bland användarna av våra PC finns
många med mycket hög datorkompetens. Det kan kännas frestande för
dom att göra små justeringar här och
där och kanske till och med installera
CD-skivor där man tycker dom saknas. Vi vill dock påpeka att sådana ingrepp kan allvarligt påverka systemet.
Önskemål om förändringar framförs i
stället till någon i Datagruppen, antingen
direkt eller via mail till:
essf.data@telia.com
Lokalvärdar. För att förbereda lokalvärdarna på frågor om Internet, nya
databaser och CD-skivor, utskriftsmöjligheter etc. har vi i början av året
haft genomgångar där dom fått prova
på nymodigheterna. Vi tror att dom ska
vara väl förberedda när intresserade
medlemmar börjar dyka upp. Lokalvärdar, som känner osäkerhet inför allt
det nya, kommer också att få stöd från
Datagruppen i samband med Öppet
hus, tisdagar och lördagar hela våren.
Lycka till med dom nya hjälpmedlen.
Datagruppen

Göran Thomasson

Anbudet
Fortsättning från sidan 3

koppling till Genline. Ja, detta har vi från
nyåret och det ser ut att bli succé. Vi
måste nog försöka öka öppethållandet
i lokalen men det kräver flera lokalvärdar. Ställer du upp?
Resor till Arninge, Leksand och Växjö
är redan inplanerade liksom anbytardag i Lista i april. Allt rullar på.
På årsmötet kommer vi att få lyssna
till ett intressant föredrag av Ingrid
Hartman Söderberg, nybliven fil. dr. vid
humanistiska institutionen vid universitetet i Örebro. I vår släktforskning
möter vi oftast kvinnor som föder
många barn, sliter hårt i hemmet och
på gården. Hon är omyndig och saknar rösträtt och är utestängd från att
utbilda sig och driva egen yrkesverksamhet. Från mitten av 1800-talet sker
en hel del förändringar som möjliggör
för kvinnor att gå nya vägar. Det är
om detta vi kommer att få höra på årsmötet, om 7 systrar som yrkeskvinnor
på 1800-talet. Kom och lyssna!

En av Bror-Eriks medarbetare, arkivarbetaren Sven Andersson, som även
kallade sig för genolog(sic), gjorde det
verkliga grovarbetet för kortregistrets
tillkomst. Från mikrofilm hämtade han
de uppgifter som skulle in i registret
och vad som inte fanns på mikrofilm
hämtade han på pastorsexpeditionerna
runt om i kommunen. Detta gällde data
under sista delen av 1800-talet fram
till 1900. Insamlandet tog ca 3 år och
projektet var avslutat efter 5-6 år och
finansierades med statliga bidrag

Kort och gott kan sägas att kortregistret
är en alfabetisk katalog med hänvisning till aktuella ministerialböcker. En
grov uppskattning av mig är att det
omfattar ca 225 000 kort med ca
1 000 kort/låda. Korten är delvis
paginerade men ligger lösa i sina lådor,
alfabetiskt sorterade.

Det av Sven Andersson insamlade
materialet skrevs rent av en annan arkivarbetare och en tredje kollade denna
renskrivning gentemot Sven Andersons
anteckningar.

Under 1990-talet har beredskapsarbetare gjort ansatser till digitalisering av materialet men vad som kom ut av det hela
vet Bror-Erik inte och än mindre undertecknad.

Enligt Bror-Erik skall materialet i stort
sett vara komplett. Sven Andersson
hade svårigheter att läsa visst material
från 1600-talet med det kunde delvis
avhjälpas av en än mer erfaren handskriftsläsare.

Här har vi något att bita i när NÅDD
och det pågående projektet med föddavigda-döda är avslutat. Det är nog inte
så svårt att släktforska på Eskilstunabor och lättare kan det bli. När kan vi
ha detta kortregister digitaliserat?

När man söker i registret måste det ske
med största varsamhet så att korten inte
skadas eller att sorteringen ändras. Bara
en låda får dras ut åt gången.

Med bästa hälsningar

Sven Kullman
Ett fantastiskt register

S

tyrelsen har av Björn Lindwall
på Stadsbiblioteket i Eskilstuna
fått nedanstående brev:

Stadsbiblioteket har övertagit Stadsarkivets kortregister över födda, vigda
och döda i Eskilstuna kommun från
1600-talet fram till år 1900. Söker man
födda kan man söka på för- och efternamn. Vigda och döda söker man endast på efternamn. Kortregistret finns
i bibliotekets magasin och det är bara
att fråga vid informations- eller
expeditionsdisken så blir ni nersläppta
Kortregistret har framtagits på initiativ av Bror-Erik Ohlsson som började
som stadsarkivarie i Eskilstuna 1964.
Han kom då från landsarkivet i Östersund där man hade ett kortregister över
födda, vigda och döda.

Vid tidpunkten för detta arbete var Gunborg Nyman chef på biblioteket i Eskilstuna och hon lyckades få en större
mängd kyrkoarkivalier filmade än man
i regel gjorde, varför Eskilstuna får anses ha ovanligt mycket mikrofilm.

Sven Kullman

Det är utifrån ovan nämnda aktiviteter
som Gunborg Nyman och Bror-Erik
Ohlsson vidare inspirerades till att starta
det som i dag bland annat resulterat i
Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening.
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Skrivarcirkel

A

tt släktforska innebär att vi söker ny kunskap om våra anor.
Men, som den romerske skalden Gaius Lucilius skall ha sagt 125 f.
Kr :Kunskap är inte kunskap förrän
någon annan vet att man vet.

Om vi anammar detta synsätt så blir
det viktigt för oss att förmedla våra
forskningsresultat och ett sätt, och säkert det mest framgångsrika, är att
skriva ned vad vi funnit. Men jag tror
det skall ske i en för mottagaren tilltalande form.
Hur detta bäst skall göras vet jag inte
men jag skulle vilja utveckla mina färdigheter i detta avseende. Vill du det
också?
Hör i så fall av dig till undertecknad
senast den 29 februari så startar vi en
skrivarcirkel. Vi måste bli minst tre deltagare. Jag har talat med den erfarne
skribenten Bror-Erik Ohlsson och han
har lovat att backa upp oss.

Sven Kullman
Vill du bli cirkelledare?

F

öreningen behöver flera cirkelledare. Varför skall inte du bli
det?

Visserligen är vi några stycken som är
cirkelledare men det kan bli jobbigt att
hålla på termin efter termin och flera
av de som håller i cirklar har även andra funktioner eller åtaganden.
Att vara cirkelledare är inte så märkvärdigt. Har du några års erfarenhet
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av egen släktforskning så kan du också
bli cirkelledare. Förmågan att agera
inför en grupp kan övas upp och ingen
skall börja som cirkelledare utan utbildning och träning.
Styrelsen skulle vilja få igång en så
kallad Noll-cirkel för utbildning av
några nya cirkelledare. Som utbildningsansvarig har jag tänkt mig att vi
skulle gå igenom det gedigna utbildningsmaterial vi använder oss av i
grundutbildningen i släktforskning. Vi
kan träna inför varandra och ett moment i utbildningen skulle vara att deltaga i släktforskarförbundets cirkelledarutbildning i mars i Växjö.
När du väl har gått Noll-cirkeln så kan
du agera som assistent på någon
grundkurs för att sedan vara mogen
att leda egna cirklar.
Att var cirkelledare utvecklar även dig
själv som släktforskare då du får ta del
av andras problem och funderingar och
gemensamt med andra söka svar på
många frågor.
Om du är intresserad så hör av dig till
undertecknad senast 22 februari.

Sven Kullman
Hej släktforskare med
Disgenprogrammet

E

n av mina söner har hjälpt mig
med att skapa ett program i
Windowsmiljö som vi kallar
Dubblettfilter.
Det är ett hjälpmedel för att söka igen
personer som förekommer på två ställen i samma flock.
Programmet fungerar bäst om man har
alla sina anor samlade i en flock.
Först så gör man en fil med alla anor
sorterade efter födelsedatum, sedan
startar man programmet och hämtar
filen. Därefter väljer man visa endast
dubbletter.
Då sorterar programmet bort alla
unika födelsedatum, och endast de som
förekommer två eller flera gånger blir
kvar. Ca 90% av anorna försvinner och

det är betydligt lättare att se dels
dubblerade personer, men också tvillingar mm.
Om Du är intresserad så postar jag en
diskett med programmet, lite bruksanvisningar och två hjälpfiler.
Vi vill inte att programmet sprids hur
som helst.
Hälsningar

Runar Hortlund

Bergaåsvägen 7
632 33 ESKILSTUNA
DIS medlem 6015,
ESSF medlem 46
runar.hortlund@telia.com
016-42 60 33

Vad en efterlysning
kan leda till.

E

n dag i juli låg ett tjockt kuvert i
vår brevlåda med finska frimärken på.

Eftersom jag mig veterligen inte har
några vänner på andra sidan Ålands
hav blev jag väldigt nyfiken på vad det
kunde innehålla. Det var ett utdrag ur
en databas över släkten Lindeberg gjort
av Henrik Lindén som undrade om vi
inte hade samma anor. En snabb titt
visade att det har vi. Jag fick också
förklaringen i brevet. Han hade sökt
på Internet, detta välsignade hjälpmedel, och hittat en gammal efterlysning
jag skickat in till Östergötlands Genealogiska förening för flera år sedan.
Jag hade ingen aning om att de lagt ut
gamla nummer av medlemstidningen
och därmed min efterlysning. Eftersom
min e-postadress inte stämde längre
fick Henrik lov att ta till gammal hederlig snigelpost.
Svar på min fråga hade jag fått omgående från Marie-Anne Olsson som
gjort alla register över bouppteckningsingresser i Östergötland. Slarvigt nog
hade jag bara kollat i det härad där bou
över inspectoren Karl Gustav Appelberg skulle finnas och inte sökt i andra. Bouppteckningen ligger i arkivet
för fel härad och av vilken anledning
Fortsättning på sidan 7
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Fortsättning från sidan 6

begriper jag inte, karlen saknas dessutom i dödboken.
Det överser jag gärna med numera
eftersom det ledde till kontakten med
en finländsk gren och som i bästa fall
kommer att ge mig bevis för att min
utredning om de okända föräldrarna
till min mormors far Johan Alfred
Lindeberg är riktig. Glädjen blev stor
när jag dessutom fick klart för mig att
det fanns en släktbok över släkten
Lindeberg från Östergötland. Visserligen gick det inte att hitta den i Svensk
bokförteckning men efter tips så fick
jag ett ex från en annan man i släkten.
Dessutom finns ett släktarkiv i Finland
som jag förhoppningsvis kan få tillgång
till vid tillfälle.
Nu räckte det inte med det, jag
skickade över artikeln i Anbudet som
jag skrev för flera år sedan om några
gravar på Kloster kyrkogård i Eskilstuna där också den gamla borgmästaren Ruben Alm ligger.

Släktforskarhörnan i
Strängnäs bibliotek/
museum

S

edan mitten på september 2003
och invigning av det nya
Bibliotekshuset har släktforskarna i Strängnäs tillgång till en avskild
plats i det nya tysta läsrummet på
plan 2. Där finns också en ficheläsare
för hyrda fiche från SVAR eller lånade
ur bibliotekets eget bestånd. En dator
med Internetuppkoppling är reserverad
för släktforskning och de vanligaste
CD-skivorna är installerade. Eftersom
Strängnäs kommun haft allmänt
inköpsstopp sedan oktober månad har
fichebeståndet för kommunens församlingar inte blivit uppdaterat med det
material som ev. tillkommit och inte
heller har vi kunnat köpa vissa nya CDskivor. Nytt år och nya pengar ska förhoppningsvis ändra på det.

Alla de begravda hör till släkten Lindeberg. Svaret kom omgående, att den
kyrkogården känner vi väl till, min hustru var finskt krigsbarn i Eskilstuna och
gick i Slottsskolan. Hon hade varit placerad i två olika familjer och senast hos
en dam på Södra Bangårdsgatan. Efter krigets slut återvände hon varje
sommarlov till Eskilstuna. Ett par av
mina bekanta var också finska krigsbarn men blev kvar i Sverige och det
visade sig att mannen och Henriks hustru var grannbarn i Finland. Världen
är inte så stor när släktforskare börjar
koppla ihop den.
Ja, jag måste berätta att brevet från
Finland kom någon vecka innan vi
skulle åka på en dygnskryssning till
Helsingfors. Det var bokat sedan länge
och nu kunde vi med hjälp av min rätta
e-postadress snabbt bestämma att träffas före färjans avgång tillbaka till
Sverige.
Henrik Lindén är bosatt i Esbo strax
utanför Helsingfors. Han är dessutom
svensktalande så det var inga språkproblem. Kanske blir det så småningom
med gemensamma ansträngningar en
revidering och uppdatering av släktboken, vi får se.

Databaser som biblioteket abonnerar på:
GENLINE
ARKION (med folkräkningarna från
1870 till 1900 för vissa delar av landet,
sjömanshus, bou Södermanland och
Uppland, m.m.)
DIGITALA FORSKARSALEN
ROSENBERG online.
CD-ROM att använda som referens
med bl a. :
Begravda i Stockholm.
Bouppteckningsregister för Södermanland.
Klara: rotemansregister för Klara i
Stockholm.
Släkt och Hävd: register till artiklar
1950-1999.
Svenska ortnamn.
Svenskt biografiskt lexikon (med fritextsökning för att finna uppgifter i
andra artiklar än om personen ifråga).
Sveriges dödbok 1950-1999 (dödskivan).
Sveriges befolkning 1970 (kusinskivan).
Söder i våra hjärtan (Söderskivan).
Sörmlandbygden : register 1928-2000
CD-ROM att låna hem:
Historiska stadskartor:
Från svenska städer Wibblings ca
1800, Wermings ca 1810-1815,
Ljunggrens 1856.
Paleografi: studier i handskriftsläsning
Soldatregistret (1:a ver..)
Vadstena 1834 : födda, vigda, döda,
husförhör under ett enda år (1834) i
Vadstena

Numera måste vi rätta oss efter kommunens krav på IT-säkerhet och då vi
dessutom har ett bokningssystem till
alla datorer har vissa av våra tidigare
CD-skivor visat sig inte fungera så bra
så istället lånar vi ut dem. Boka dator
kan man numera göra hemifrån via Internet om man så vill och man får sitta
3 timmar precis som vid läsapparaten.

Margareta Bergqvist

Den mest använda släktforskarlitteraturen med handböcker finns på
plan 2 i anslutning till tysta läsrummet.

Margareta Bergqvist
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Det kom ett brev!

B

äste Herr Redaktör och
Forskarkollega.

Sedan tidigt sjuttital har jag släktforskat, ibland förstås med uppehåll. Så
småningom har mera än förfäderna
blivit intressant.
Under de senast förflutna vintrarna har
jag grävt ner mig i två byar i Sundby
socken där jag har förfäder på min fars
sida. Jag har lånat hem mikrofilmer från
SVAR och skrivit över uppgifter om
bönder med familjer till datorn. Jag har
alltså fyllt på där Nils Sundelius slutade ca 1750. Du känner kanske till
hans stora samling på stadsarkivet i
Eskilstuna från hans forskning i Sundby
socken?
Bifogad lilla uppsats om en av byarna,
Sundby, kan kanske vara intressant att
införa i Anbudet. Du avgör själv om
det är så.
Hälsningar

Lars Ericsson
Poppelgatan 22
73337 Sala
Tel 0224-14519

En by som nu är borta.

J

ag har en lång rad av förfäder i en
by som nu är borta. Visserligen
finns ännu idag kvar några hus på
platsen men inte mycket minner om att
det under århundraden eller kanske tusen år där funnits ett ordnat bysamhälle.
Det handlar om Sundby By i f.d.
Sundby socken i Eskilstuna kommun.
Tack vare att Nils Sundelius, själv född
i Roslagen, började söka efter sin farfars släkt och hamnade i Sundby församling så finns många uppgifter om
byarna i Sundby socken att studera på
stadsarkivet i Eskilstuna. Där finns nu
resultatet av hans forskningar i form
av uppgifter om sockenborna från mitten av femtonhundratalet till mitten av
sjuttonhundratalet. Han har forskat i
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arkiv med uppgifter äldre än kyrkobokföringen som domböcker, jordeböcker,
mantalslängder mm. Jag kom i kontakt med Nils Sundelius i början på 80talet och fick av honom kompletterande
uppgifter om förfäder som det visade
sig att vi hade gemensamt.
Han har beskrivit tillkomsten av
Sundbyholms kungsgård.
Ursprunget är Sundby By som vid tiden för Gustav Vasas indragningar av
klostrens rikedomar ägdes av Johanniterklostret i Eskilstuna. Sundelius menar att Sundby By ursprungligen har
bestått av skattehemman som under
medeltiden kommit att hamna under
Eskilstunaklostret. Under fjortonhundratalet visar han hur vid tre tillfällen
genom gåva, byte eller köp, delar av
Sundby By hamnar under Eskilstuna
kloster.
Det ursprungliga Sundbyholm var tänkt
som en avelsgård och började uppföras på Sundby Bys marker. Kungsgården var en tid bl.a. förlänad till en
av Erik XIV:s frillor och 1597 skänkte
hertig Karl gården till sin frilloson Carl
Carlsson Gyllenhjelm.
Byn bestod vid 1550-talet av sju hemman och i jordeboken uppges att fem
av dem är klostergods, ett är kyrkooch ett är frälsegods. Hemmanen reducerades i slutet av 1500-talet till sex.
Tre av dessa uppgick i kungsgården
Sundbyholm medan tre hemman blev
landbohemman under Sundbyholm.

der perioder kan man se att gårdarna
har vandrat från far till son eller till dotter (då mågen är brukaren). Man kan
se att åborätten har tillämpats.
I ett fall år 1722 har godsarrendatorn
på Sundbyholm friherrinnan Christina
Ranck försökt vräka änkan Anna
Andersdotter från Mellangården.
Anna vägrar att flytta och åberopar
bl.a att hennes förfäder länge innehaft
gården och att hennes far hade byggt
upp den efter en vådeld. Då friherrinnan Ranck inte ville bevilja henne detta
och inte heller infann sig vid häradsrätten dit Anna först vände sig, skrev
Anna brev och besvärade sig till både
Landshövdingen i Nyköping och Kungl
Maj:t.
Anna fick behålla gården och gifte om
sig men efter hennes död 1736 fick
maken lämna gården.
Under hela denna tid har förfäder till
mig funnits i byn. Före min farfar åtta
generationer. Den siste bonden var min
farfars far som lämnade Uppgården
1857 då han övertog svärfaderns gård
i Grundby i Vallby.
Men min farfar hann födas i Uppgården 1852. Han blev sedermera bonde
i Ostra Nr 8.

Lars Ericsson

Bönderna i dessa blev landbor, arrendatorer under godsinnehavaren. Så
förblev de fram till 1850 då hela Sundby
By lades samman med jordbruksdriften
på Sundbyholms kungsgård.

Redaktörens anmärkning

De tre hemmanen i byn, Uppgården,
Mellangården och Nergården delades
under 1600-talet vardera i två brukningsdelar så att byn en tid kom att
bestå av sex hemmansdelar.

Tack Lars, för ett intressant brev och
artikel.
Nej jag känner tyvärr inte till Nils
Sundelius samling av uppgifter som
finns på Stadsarkivet i Eskilstuna. Men
både jag och våra läsare fick ju ett bra
tips nu och den som är intresserad av
Sundby Socken kan ju göra ett besök
på Stadsarkivet för att få reda på lite
mer.

Sundelius har kunnat namnge brukarna från 1550 till ca 1750. Själv har jag
genom mitt intresse att hitta förfäderna
gått igenom husförhörslängderna från
Sundby församling och fortsatt förteckningen av bönderna i byn med familjer från där Sundelius slutat fram till
de sista brukarna på 1850-talet. Un-

Anbudet

Födda  vigda  döda

P

rojektet med att lägga ut födda,
vigda och döda på CD-skiva pågår för fullt.

Just nu finns utgåva 2 av CD-skivan
som innehåller ca 15.000 poster med
vigda från Eskilstuna kommun från ca
1862  1926 inlagd i föreningens datorer. Några poster fattas dock.
Vi kommer så småningom att komplettera med födda och döda för samma
tidsperiod.
Om du vill hjälpa till med detta så finns
det material i lokalen som skall kontrolläsas. För att göra detta behöver du
varken dator eller ficheläsare.
Det enda du behöver är noggrannhet
och lite tålamod. Titta in i lokalen en
tisdag eller lördag när det är öppet och
prata med lokalvärden.

Kjell Ivarsson

Kalendarium
2004-01-21
2004-02-02-6
2004-03-13
2004-03-12-14
2004-03-17
2004-04-16-17
2004-04-24
2004-04-28
2004-08-14-15
2004-10-16
2004-10-23-24

DIS-Aros, Disgenträff i Hammaren, kl. 18.30.
Vårens cirklar startar.
Årsmöte i Hammaren, kl. 13.00.
Cirkelledarutbildning i Växjö.
DIS-Aros, Disgenträff i Hammaren, 18.30.
Resa till Utvandrarnas hus i Växjö.
Anbytardag i Lista sockenstuga, kl. 10.00.
Resa till SVAR Mikrokortcenter i Arninge.
Släktforskardagarna i Östersund
Höstmöte, i Hammaren, 13.00.
Resa till Släktforskarnas hus i Leksand.

Resa till Arninge och
mikrokortcentret?

V

i har bokat in en resa till
Arninge för våra kurser den
28 april 2004.

Detta 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.
Vill du ha en chans att åka med så vill
vi gärna ha en anmälan så snart som
möjligt till Lily Anita Carlsson på tfn
016 - 42 64 10.

Föreningens resebyrå
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släkt
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jälp med
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h
eller vill ha detta.
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med
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Om
kansk
ningen så
släktforsk
Nilsson
Krister W.
a.com
49692
firma@teli
lt
Tel. 016-1
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s
ston
e-post: win
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BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Ur Kiviks församlings församlingsblad
med benäget tillstånd av författaren.
Saxat av:

Av Cerny Ericson, kyrkoherde (i Kivik)

Alve Mårtensson

DEL 2
Vad är gravskötsel? Enkelt uttryckt är
detta en service som församlingen kan
åta sig för att vara gravrättinnehavama
och de efterlevande behjälpliga i hur
deras gravplats skall skötas och underhållas. Har man valt att vila på en enskild gravplats kan skötseln av denna
skötas antingen av de efterlevande
själva eller kan man välja att köpa
denna service av den aktuella församlingen. Detta skötselåtagande är helt
åtskilt från de uppgifter som vi utför

och som täcks av begravningsavgiften
- eller kyrkoavgiften. Därför måste
denna verksamhet bära sina egna kostnader. Det är gravrättsinnehavaren
som skall bestämma vilken standard
och nivå på servicen som han vill ha
och utifrån detta val betala de kostnader som detta medför. Vi har sedan en
tid tillbaka sett över våra rutiner kring
hur denna service kan fungera på bästa
sätt för kunden. Från och med den 1
januari 2004 finns det möjlighet att

teckna nya avtal som löper per år.
Detta innebär att man tecknar gravskötselavtal för ett år i taget. Detta
fungerar ungefär som när vi betalar för
en tidningsprenumeration. Det kommer
en inbetalningavi årligen intill den dag
man som tecknare av avtal väljer att
inte förlänga sitt kontrakt. Gravskötselavtalen tecknas via AGURA AB i
Malmö som presenterar sig själva genom vd Olle Wojidkow.
Kh

Cerny Ericson

En ny sektor inom Svenska Kyrkan
Svenska kyrkans församlingar övertog
år 2000 ansvaret för utveckling, försäljning, administration och produktion
av gravskötsel. I Malmö bildades bolagen Agura AB och Agura Grönvård
AB för att driva gravskötselverksamhet. Bolagen administrerar och utför årligen gravskötsel för ca 20.000
kunder i och utanför Malmö.
Agura Grönvård har en unik kunskap
kring gravplatsadministration och en
bred kompetens i löpande underhåll
samt långsiktig vård av gravplatser och
kyrkogårdsanläggningar. I Agura Grönvård ser vi gravskötselverksamhet som
något mer än professionell grönvård.

Vi värnar om lokal kyrkogårdskultur
där gravplatsen som minnesplats kan
vara en del av själavården. Vi verkar
för att bevara de etiska värderingar
som av tradition finns kring kyrkogårdar och begravningsplatser, samtidigt
som individuella önskemål tillgodoses
genom nytänkande och mångfald.
Nya förutsättningar för gravskötsel
Den moderna människans livsstil och
förutsättningar för att knyta minnesband till tidigare generationer försvåras allt mer. Knapphet med tid, geografiska avstånd, reducerad fysisk förmåga hindrar allt fler från att själva

Att tänka på:
Artiklarna om begravningsverksamheten är
hämtade ur Församlingsbladet för Kiviks
församling. Tillämpningen av regelverket
kan skilja mellan olika församlingar beroende på lokala beslut.
Har du intressen som du vill bevaka, kontakta då den aktuella församlingen  innan
ditt historiska arv är borta!

Alve
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kunna vårda anhörigas gravplatser. Vi
ser det som väsentligt att tillhanda hålla
tjänster, så att alla har möjlighet att
vårda sina minnesplatser oavsett avstånd och fysisk förmåga. Genom att
överlåta skötseln av er minnesplats till
Agura Grönvård ska ni som anhörig
kunna leva i trygg vetskap om att gravplatsen sköts och är i ett värdigt och
ordnat skick Tiden vid besöken på gravplatsen kan då användas till att i en
harmonisk grönmiljö vårda minnet av
de närstående som gått bort.
Välkommen till Agura Grönvård

Olle Wojidkow

Anbudet

Ett Tips:

B

erikar du dina vänner och bekanta med utdrag ur ditt Disgenprogram via e-post, eller
sparat på diskett eller CD?

En nyhet på vår hemsida

H

ej.

Det är då svårt för mottagaren att göra
snygga utskrifter om han/hon inte har
Disgen själv.

Nu kan ni titta på ett utkast till föreningens släktforskardatabas.
http://w1.161.telia.com/~u16120887/

Jag gjorde så här:

Skicka gärna in era församlingar till
mig så uppdaterar jag efter hand.
mvh

Laddade hem och installerade gratisprogrammet pdf995 från Dis-Aros
hemsida. www.dis-aros.se
Letade därefter upp den installerade
programmappen pdf995 i Utforskaren.
Skapade en undermapp under pdf995
och döpte den till Utskrifter.
Nu kunde jag skapa utskrifter som även
innehåller linjer, rutor och bilder, t.ex.
antavla i släktmatrikelform;
Skapade antavla för aktuell proband.
Valde Utskrift.
Valde utskriftsform Släktmatrikel.
Klickade på Skrivarinställning.
I rullisten vid Namn valde jag PDF995,
sedan OK.
Valde Utskrift.
Lät datorn jobba färdigt med att skapa
filen.
I Spara som letade jag upp mappen
Utskrifter  där sparade jag filen.
Filnamnet ändrades: ersatte *.PDF
med KALLE.PDF och Spara.
Nu hade jag en fil som kunde läggas
som bilaga till e-post, sparas på diskett,
eller brännas på CD.
Numera skickar jag helst en CD till
mina vänner. Jag behöver då inte vara
snål på innehållet utan kan stila något och skicka med t.ex. kraftfulla foton (utan att det kostar något extra).
För att kunna läsa pdf-filen så måste
den som öppnar filen ha programmet
Acrobat Reader installerat i sin dator.
Gratisprogram på www.adobe.se/
products/acrobat/readstep.html
Detta hade jag naturligtvis själv fixat
tidigare.

Alve Mårtensson

Krister W. Nilsson

Mer ur domböckerna
nedtecknat av Lennart Karlsson
Den 15 November 1824.
Inlemnades till Härads Rätten en så
lydande handling:Byordning i Sundby
Församling af Nyköpings Län.
§ 1. Hägnader till Gärden och Ängar
böra alla årstider vara uti godt stånd
vid vite af 1 sk. för hvarje olaglig famn
- uprifver någon för Trädesgärdet utan
grannarnes bifall plickta 1 R:dr hvilket
alt af ordningsmannen biträd af tvänne
gode män genast af den försumlige eller egenvillige uttagas. Och med den
försumlige och egenvillige derefter
innom viss korrt förelagd tid den
felagtige eller bristande stängselen sjelf
iståndsätta eller låta Ordningsmannen
i annan händelse för Lega göra; dock
hafve Ordningsmannen rättighet att af
de öfriga grannarne i Byn erhålla nödiga stängnings ämnen till det felaktigas iståndsättande, hvilken kostnad
äfven, af den tredskande, såsom förut
nämnt är genast uttagas.
§ 2. Grindar till Sädesgärden, Ängar
och hagar m.m. böra vara starka och
med klinkor eller fjädrar försedda, samt
så stälde att de af sig sjelfva igenfalla
vid vite af 12 sk.. - Skulle någon finnas
så illasinnad, att han afplockar, nedrifven eller förderfvar Gärdesgård, led
eller grind eller bränner någon annan
än Jordägare eller brukare gärdsel, stör
eller annat uharbetat stängnings ämne

och icke kan bevisa att han i vittnens
närvaro sådant virke af desse sistnämnde erhållit; så plickte han derföre
om han inom Socknen bor 3 R:dr 16
sk. Banco som Socknens fattige tillfalla. - Och sitta till ett varnande exempel för dylijkt okynne en helgedag i
stocken med passande sinnebild som
till Exempel med en gärdesgårdshank
eller Grindspjäla. Dessutom åligge Ordningsmannen att denna brottslige till
ansvar och skadeersättning hos Kronobetjeningen i Orten anmäla.
§ 3. Strömdiken skola altid hållas i
fullgodt stånd, så att vatten icke
qvarstadnar och då någon anmäler att
sådant icke svarar emot ändamålet,
åligger det Ordningsmannen, biträdd af
tvänne ojäfvige personer att besigtiga
det öfverklagade, och en viss korrt tid
de dikesskyldige förelägga till dess fullkomliga iståndsättande. Men skulle
detta icke inom den förelagde tiden
vara värkstäldt vare Ordningsmannen
pliktig, att efter Trenne (3ne) dagar
hafva arbetet medelst lega förrättadt,
och uttage han kostnaden därföre af
den tredskande genast, samt derjemte
32 sk. böter.
§ 4. Befanns vara öfverkorsad.
§ 5. Ej må någon, någon tid af året,
insläppa lösa kreatur i sädesgärden den som det gör plikte första gången
32 sk. hvilken pligt för hvarje förnyad
gång fördubblas, och af Ordningsmannen, på förr nämnde sätt, genast af den
felaktige uttaga.
§ 6. Okynnes eller folkilskna kreatur
böra icke få gå lösa, utan skola vara
så fängslade, att de icke kunna skada
göra - försummas detta, utgifve egaren,
utom ersättning för orsakad skada, 1
R:dr för hvarje Häst, eller Boskapskreatur; för Get, Svin och Får 12 sk.
och för hvarje annat okynnes kreatur
8 sk.. Och fördubblas dessa böter för
hvarje förnyad gång, samt ega efter 4de
gången hvar och en rättighet att ett slikt
okynnes eller ilsket kreatur saklöst döda.
´
§ 7. Kör, rider eller går någon öfver
annans besådde åker -sedan kälen
urgått utgifve 2 R:dr; Och tagen sig
Fortsättning på sidan 17

11

Anbudet

Nya Medlemmar från 2003-11-01:
Sven Bergstrand
Connie o Göte Andersson
Richard Attered
Gudrun Axelsson
Jan Bill
Bengt Boberg
Eva-Lis Carlsson
Irene o Harry Carlström
Gunilla Eriksson
Hans Eriksson
Ulla o Lars Frigge
Bernt Arkeborn
Tage Söderberg
Britt-Marie Ohlsson
Barbro Jogvall
Astrid Carlevad
Roland Nolte
Jan Edenmo
Lars Gustafsson
Gun Löfgren
Britta Hoppe
Thorbjörn Carlsson
Christina Gustafsson
Karin och Lena Nilsson
Marie Cypriansen
Monica Hultman
Birgitta Darenius
Gertrud Nyberg
Marita Andersson
Anders Andersson
Per-Olov Carlsson
Aulis Kytömäki
Pia o Bengt Larsson
Ann-Sofie Johansson
Knut Sjögren
Per-Olof Wester

Tingstugatan 40 C
Hedlundsgatan 4 A
Västra Fyrby Bender 2
Höjdenvägen 3
Hörnedalsgatan 20
Fördelningsgatan 25
Klaraborgsvägen 7
Trastvägen 16
Mälhammar Klippan 2752
Bryggartorpsgatan 8
Klintebovägen 11
Krongatan 7
Box 2, Västra vägen 6
Störtloppsvägen 4 E
Kungsvägen 27
Vildvinsvägen 7
Götvägen 8
Djurgårdsvägen 22 2 tr
Plåtverkstadsgatan 192
Alforsgatan 25 A
Blombackavägen 1
Mossebovägen 25
Hedlundsgatan 4 A
Lista Bråten 1
Blomstervägen 6
Näktergalsvägen 58
Hagtornsvägen 14 Kjulaås
Törnerosgatan 11
Vesslevägen 2
Albro Södergård
Aktörgatan 8
Vadmansgatan 5 C
Billjergatan 18
Snopptorpsgatan 10
Björkövägen 11
Ruddammsgatan 23 B

645 34 STRÄNGNÄS
632 21 ESKILSTUNA
640 40 STORA SUNDBY
633 69 SKOGSTORP
632 22 ESKILSTUNA
633 51 ESKILSTUNA
632 34 ESKILSTUNA
633 49 ESKILSTUNA
640 45 KVICKSUND
633 58 ESKILSTUNA
633 69 SKOGSTORP
632 26 ESKILSTUNA
640 43 ÄRLA
633 59 ESKILSTUNA
633 49 ESKILSTUNA
632 33 ESKILSTUNA
644 31 TORSHÄLLA
633 50 ESKILSTUNA
724 79 VÄSTERÅS
632 23 ESKILSTUNA
635 18 HUSBY-REKARNE
633 62 ESKILSTUNA
632 21 ESKILSTUNA
635 14 ESKILSTUNA
633 54 ESKILSTUNA
633 69 SKOGSTORP
635 06 ESKILSTUNA
633 43 ESKILSTUNA
635 11 ESKILSTUNA
635 13 ESKILSTUNA
644 35 TORSHÄLLA
632 22 ESKILSTUNA
633 56 ESKILSTUNA
633 58 ESKILSTUNA
632 22 ESKILSTUNA
633 40 ESKILSTUNA

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

Avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom:
Ulla Dalhammar
Södertäljevägen 1 B
645 32 STRÄNGNÄS
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0152 - 102 86
016 - 12 12 06
016 - 641 63
016 - 260 37
016 - 18 37 60
016 - 51 16 35
016 - 35 16 02
016 - 51 87 73
016 - 34 71 38
016 - 14 96 93
016 - 253 16
016 - 13 85 00
016 - 702 25
016 - 13 17 50
016 - 12 32 77
016 - 42 64 27
016 - 13 03 06
021 - 35 13 25
016 - 14 55 50
016 - 880 92
016 - 51 53 03
016 - 12 15 24
016 - 630 18
016 - 14 59 18
016 - 259 21
016 - 914 70
016 - 13 88 65
016 - 35 61 74
016 - 290 24
016 - 35 77 51
016 - 14 12 45
016 - 14 68 17
016 - 13 94 84

Anbudet

Addes hörna

L

eksandsresa i egen regi!

Bland annat jag själv från föreningen
hade fått abstinensbesvär. Det hade vi
fått över att ha mindre chanser än vanligt att studera över denna helg. Så
några av oss for upp till Leksand. Det
första som hände mig var som vanligt
inte bra. Jag hade då räknat att kunna
ta en buss som gick från Eskilstuna
centrum mot Resecentrum 9 minuter
innan tåget mot Leksand skulle gå. Men
den blev förstås försenad så jag sprang
hela vägen från Fristadstorget upp till
Resecentrum.
Jag kom faktiskt dit före bussen.
När jag så hade sprungit ut på perrongen och satt mig på tåget så stängdes dörrarna precis när jag satte mig
ner! Det vill jag inte uppleva igen. När
jag väl kommit upp till Leksand upptäckte jag att det var mindre snö där
än hemma. Och det är man ju inte så
van vid. Men det var ganska kallt. Då
upptäckte jag att jag var där uppe på
vintern för första gången Jag upptäckte
det alltså med Learning by doing.
Det betyder alltså att nästa gång jag
åker hit upp skall jag ta med mig tofflor, för det var ganska kallt på golven i
stugorna.
Som jag skriver på annan plats så var
vi mer än 1 st. från föreningen där. Ev.
så var vi 3 st från föreningen där samtidigt. Och ev. skulle en som gick i föreningens nybörjarcirklar upp dit men
då tidigare, men av den personen
kunde jag inte se någonting, så jag vet
ej om detta stämmer. Men bara att
någon av nybörjarna pratat om detta,
tycker jag visar att det finns ett genuint intresse för detta. Eftersom jag var
uppe här, och jag kommit underfund
med att jag har rätt många anor i Kopparbergs län, så är denna plats perfekt.
Nu skapade jag mig också tid att läsa
vid sidan om litteratur. Det har jag
inte tänkt på förut, att det finns så

mycket där uppe. Jag tyckte det var
lugnt med folk, men de i receptionen
sa att det var naturligt för denna tid.
Nu kunde jag verkligen koppla av, och
göra en av de saker som jag verkligen
gillar. På lördagen sedan så upptäckte
jag att det varit ganska kallt ute föregående kväll. När jag använde livets
dryck senare på lördag förmiddag, så
kom jag i samspråk med en från, som
han själv sade [Skinnsbärg] (Skinnskatteberg). Han sade dock att när han
åkt därifrån på morgonen hade han -18
grader Celsius. Men när han kom till
Borlänge blev det nästan på en gång
bara -10 grader. Det var det ungefär också uppe i Leksand. Så världen
var alltså upp och ner under helgerna!
Fast man fick lära sig ett och annat.
Skall upp hit några dagar på min semester eller ända upp till Ramsele, det
har jag redan bestämt mig för.
På söndagen kom jag så på genom att
fråga personalen att det gick att få två
bilder inskannade och sedan köpa en
CD rom med dessa på. Jag åkte sedan hem på måndagen. När jag så kom
ner till stationen så såg jag väldigt
mycket folk tyckte jag.
När vi sedan kom på tåget kunde vi
upptäcka att nästan var enda plats från
Mora strand till Borlänge var dubbelbokad. Så det var verkligen trångt då,
för jag såg väldigt många som förmodligen var däruppifrån men nu skulle hem
till skolorna började på onsdagen.

Adde

Ajjjj!!!! Eller Nybörjarresan till Arninge

I

dag blev det sovmorgon för mig,
(men jag vet att pensionärer tycker
att halva dagen har gått.)

Jag skulle nämligen iväg till Vårdcentralen och ta min vanliga koll på
medicinhalten i blodet. Jag skulle vara
där kl. 9.00. Där stack systrarna mig!!!
När vi sedan skulle åka till Arninge blev
det stressigt (som vanligt) för mig. Eftersom jag måste ställa i ordning lokalerna hos mig för eftermiddagens akti-

viteter. Som tur var fick jag min bestämda plats (fast några försökte ta
den.) Den platsen tycker jag är den
bästa eftersom det pratas så mycket
bak i bussen Det gjordes det på hela
vägen upp.
Vi var framme i Arninge ganska precis 15,20, men vi fick ej komma in förrän 16,00, så vi tog livets dryck. Kl.
16,00 skulle vi så registreras för att
komma in i forskarsalen. Det tog 6,5
sek/person denna gång. Det går alltså
bättre och bättre från gång till gång.
Till de som ej förstår detta skall jag säga
att vi i föreningen gör samma resa varje
termin som avslutning på cirklarna.
Och tiden har förbättras. Vi var alltså
49 st. denna gång (med Arne). Jag
hade räknat med, eftersom jag varit
assistent att ej forska något denna gång.
Men jag hade en gång (bara en gång?)
glömt en pärm kvar på lokalen, så den
fick jag på resan. Då studerade jag lite.
Och naturligtvis som vanligt när vi
skulle åka hem, så hittade jag en del.
Det är verkligen svårt att sluta med
detta när man är inne i det. Till sist skall
jag fråga de som var med för första
gången: Tycker Ni denna resa var bra?

Adde

Almanackan
27/10 I natt hade jag inbrott här igen,
på min arbetsplats (Hammaren), men
den här gången blev jag inte av med
något i släktforskningen eftersom jag
hade gått efter min princip Learning
by doing. Nu hade jag alltså inget kvar
av mina släktforskarpapper.
1/11 Var i dag och köpte dator (Oj,
då). Det kunde jag göra eftersom jag
har vunnit lite på Bingolotto. Den skall
jag främst ha för släktforskning.
4/11 Beställde i dag Disgen 8.0 programmet. (Det bästa enligt många, jag
själv har ej tagit ställning ännu.
10/11 Idag utsåg Radio Sörmland någon till Veckans släktforskare. Den
personen som blev utsedd visste inte
ens vad proband betydde??? Hon visFortsättning på sidan 16
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Kallelse till Årsmöte
lördagen den 13 mars 2004
Härmed inbjuds föreningens alla medlemmar till
årsmöte i Hammaren med start kl 13.00.
Till det inledande föredraget är även allmänheten välkommen.
Mötet inleds med ett föredrag av fil.dr. Ingrid Hartman Söderberg med titeln Sju
systrar som yrkeskvinnor i 1800-talets Sverige.
Ingrid Hartman Söderberg försvarade i mitten av januari 2004 sin avhandling
kring detta tema.
Hennes arbete baseras på en omfångsrik brevsamling.
Vi kan se fram emot ett intressant föredrag i vilket kvinnans
förändrade villkor för yrkesarbete och självständighet belyses.

Kaffe/te serveras i pausen mellan föredraget och själva årsmötet!

Hammaren är
kommunens lokaler på
Nyforsgatan 37 i Eskilstuna,
Parkering bakom järnvägen.
14
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Dagordning för årsmötet 2004

1.

Årsmötets öppnande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Årsmötets stadgeenliga utlysande.

6.

Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2003.

7.

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2003.

8.

Föredragning av revisionsberättelse för 2003.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2003.

10. Budget, investeringar och handlingsprogram för 2004.
11.

Fastställande av medlemsavgift för 2005.

12. Behandling av inlämnade motioner och förslag.
12-1. Styrelsens förslag om tillägg i stadgarna angående tidpunkt för kallelse till föreningsmöten och mandatperiod för revisorer.
12-2. Motioner.
13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer.
13-1. Val av ordförande på 1 år.
13-2. Val av fyra styrelseledamöter på 2 år (Mandatperioden utgår för Anita J Carlsson,
Kjell Ivarsson, Karl-Inge Karlberg, Göran Thomasson).
13-3. Val av två revisorer för 1 år (Revisorer för 2003 har varit Torsten Cederblad, sammankallande, och Hjördis Ohlsson).
14. Val av kontaktpersoner med biblioteken.
14-1. Val av kontaktperson i Eskilstuna (Kontaktperson har 2003 varit Margareta Arendt)
14-2. Val av kontaktperson i Eskilstuna (Kontaktperson för 2003 har varit Margareta Bergqvist)
15. Val av valberedning (Valberedningen för 2003 har varit Siw Pettersén, sammankallande, och
Börje Jönsson).
16. Rapport om pågående verksamheter.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötet avslutas.

Ta med tidningen till årsmötet
15
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Fortsättning från sidan 13

ste ej heller ett annat namn på fyrmänningar. Men hon visste vad Krekules system var! Eftersom hon ej visste vad proband betydde, så var hon
troligen inte ifrån Eskilstuna-Strängnäs
upptagningsområde.
14/11 Arne och Lily Anita fick dagens
ros för resan till Leksand. Grattis!!!
17/11 Idag var det en ganska stor artikel i Eskilstunakuriren omkring släktforskning. Det var hon som höll i kursen i Leksand som uttalade sig. Jag
läste den och tyckte den var bra.
20/11 l dag var det första egentliga
sammanträdet med redaktionskommittén för denna tidning.
22/11 Idag var jag med resan upp till
KRA (Krigsarkivet) i Stockholm. Jag
hoppas att detta går att upprepa eftersom jag hörde att flera av de som var
uppe samma dag ville åka dit flera
gånger.
23/11 Läste för första gången Torshälla
ABC. (Denna kommer att recenseras
någon gång i framtiden.)
24/11 På kvällen denna dag avslutade
jag vår (Ej ledare) nybörjarkurs i Släktforskning. Jag hoppas att de fortsätter.
3/12 Idag var det resan först och
främst för de som hade gått nybörjarkursen, men även vanliga medlemmar kunde av mån få plats, resan till
Arninge.
11/12 l dag uppvaktade föreningen oss
ledare och andra som ställt upp för föreningen med en hemmagjord! (Väldigt
god) jultallrik. Det är min personliga
uppfattning att detta har blivit en väldigt fin tradition.
16/12 KLAR !!!!!
31/12 Gott nytt släktforskar år!
3-4/1-04 Jag (men även flera i föreningen
hade abstinensbesvär över att ej kunna
släktforska under en tid). Så vi hade åkt
upp till Leksand. Hur detta förflöt kan
Ni se på annan plats i denna tidning.

Adde
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Bokrecension
Släktforskning vägen till din egen
historia, av Ulf Schenkmanis och Elisabeth Thorsell.
Detta är den 3 reviderade upplagan av
denna bok som första gången gavs ut
1993. Nu till skillnad mot tidigare så
har man en Datormus med på bilden.
Allt som Ulf Schenkmanis skriver brukar vara en bra bok, men var vänliga
och läs denna recension innan Ni köper denna bok.
Det är ganska naturligt att man jämför
med Släktforska steg för steg, och
det kommer jag också medvetet att
göra. För det första så tycker jag att
Släktforska steg för steg är bättre
pedagogiskt uppbyggd. Den har också
mycket bättre med hänvisande pilar och
liknande, vilket denna bok helt saknar.
Ibland i denna bok ser man ej heller
skillnad mellan vanlig text och den speciella rutan- Den är nämligen på gul
bakgrund, som i visst ljus ibland ej ses.
Några gånger har jag dessutom upptäckt att det i ett stycke finns en
specialtext, men det finns ingen bild till
detta som hänvisar till denna text. En
sak som dock jag tycker är bra med
denna bok är att det finns väldigt
många bra webbsidor uppräknade som
man har användning av i Släktforskningen. Även källhänvisningen får
i jämförelse med förra boken ett plustecken. De hade dessutom ett väldigt
bra uttryck som alla borde kunna. Det
löd: Genealogi utan dokumentation är
mytologi Dessutom måste jag plussa
för Litteratur att läsa vidare inom ett
speciellt område.
Sammanfattning
Detta är alltså en reviderad upplaga.
Men jag tycker den kan vara i alla fall.
Den har inga egentliga fel, men den är
alltför slätstruken tycker jag. Det blir
lätt en jämförelse med en annan nära
besläktad bok. Det tycker jag inte är
fel, men då kanske man blir lite förblindad. Därför vill jag ge denna bok:

Adde

Mera resor och besök

S

om vi i tidigare nummer av Anbudet har berättat, så har vi en
resa till Växjö och Utvandrarnas hus på gång!
Styrelsen har beslutat att resan ska
subventioneras av föreningen för
att ge fler möjlighet att bredda sina
kunskaper om emigrationen.
Detta innebär att under förutsättningen
att det blir minst 8 och max. 24 deltagare på resan så kommer själva resdelen att kosta 400 kr, per person. Då
ingår också kostnaden för visning av
Utvandrarnas hus och inträdesavgift,
alltså en mycket låg kostnad!!!
Mat och husrum tillkommer naturligtvis och vi kommer troligtvis att bo på
motell eller vandrarhem till där gällande
priser, men vi söker ett billigt boende.
Vi räknar med att åka vid lunchtid fredagen den 16/4 och är hemma igen
sent på lördagkvällen den 17/4. Är Du
intresserad så hör av dig före 1/3 till
Karl-Inge Karlberg på telefon:
016 - 252 57 eller per E-post:
beirut@mbox301.swipnet.se

Ut i det blå!

V

i åker ut och besöker Gillberga
hembygdsförening Lördagen
den 12/6.

Hembygdsföreningen har lovat att arrangera en trevlig dag för oss i släktoch hembygdsforskningens tecken.
Vi tar med oss fika och lunchkorg själva
och resan gör vi tillsammans i några
bilar. För att sammanställa arrangemanget behöver vi en anmälan till:
Karl-Inge Karlberg på telefon:
016 - 252 57 eller per E-post:
beirut@mbox301.swipnet.se

Anbudet

Eskilstuna Stadsarkiv

V

i har blivit inbjudna att besöka
Eskilstuna Stadsarkiv för att
bekanta oss med personalen
och deras nya lokaler.
Vi får komma i grupper om ~12 pers.
och vi har bokat in oss enligt följande:
Måndagen den
1/3 kl. 14.00
Onsdagen den 10/3 kl. 14.00
Torsdagen den 11/3 kl. 18.00
Måndagen den 15/3 kl. 14.00
Vill du ha chansen att få en ordentlig
presentation (1-2 timmar, beroende på
antalet frågor) så kontakta:
Karl-Inge Karlberg på telefon:
016 - 252 57 eller per E-post:
beirut@mbox301.swipnet.se

Du glömmer väl inte
Anbytardagen

H

ar du dina rötter i Gillberga,
Lista, Öja eller Västermo församlingar i D-län?

Eskilstuna  Strängnäs Släktforskarförening anordnar i samarbete med de
berörda hembygdsföreningarna:

Ulla Dalhammar till
minne.

M

itt i mörka november möttes
jag när jag kom till biblioteket av en arbetskamrats
fråga  har du läst i tidningen att Ulla
Dalhammar är död?
Och det hade jag inte och visste inte,
men i efterhand kan jag påminna mig
att jag inte mött henne sedan tidig höst.
Vår kontakt bestod de sista två åren
av flyktiga möten och vinkar från ena
sidan gatan till den andra när vi möttes, jag oftast på väg hem och hon på
väg till affären med sin shoppingvagn.
Vårt umgänge var desto flitigare under den tid medlemmarna i Strängnäs
träffades på biblioteket. Man kunde
vara alldeles säker på att i god tid före
alla andra satt Ulla på plats vid bordet
i referenshörnan. Nästan alltid försedd
med någon bok eller medlemstidning
som hon ville delge oss andra. Och sist
ut tillsammans med mig efter att hon
hade hjälpt mig med köksavdelningen. Hon var nog den enda låntagare som hittade lika bra i våra skåp
som personalen.
Ulla var verkligen den gamla stammens
erfarna släktforskare och kom ofta
med beställningar på olika släkt- eller
hembygdsböcker. Det var aldrig några
bekymmer eftersom hon alltid hade
ordentliga källhänvisningar. ´

Alla har inte heller det goda tålamod
som behövs för att lyssna på alla som
så gärna vill berätta om sina anor och
även i det fallet var Ulla ett föredöme.
Tålmodigt och intresserat lyssnade hon
och kunde komma med ett tips men
aldrig tröttade hon andra med sina egna
rön om man inte bad om det.
Jag, och många med mig, kommer att
sakna Ulla i vår släktforskarkrets men
är tacksamma att ha fått möta henne.

Margareta Bergqvist

Mer ur domböckerna
Fortsättning från sidan 11

någon om sommaren öfver annans äng,
gående, ridande eller åkande, utan tillstånd väg, plikte han 1 R:dr.
§ 8. Ingen vare tillåtet, att utan de flästa
grannarnes bifall, beta eller tjudra sina
kreatur i Äng eller sädesgärde, änskönt
det skedde på hans egna tegar eller
skiften - Den häremot sig förfar, gälde
för hvarje gång 16 sk.
§ 9. Uti Hagar Ängar och Gärden böra
inga kreatur insläppas till bete innan
grannarne öfverens- kommit, så väl om
tiden, när sådant må ske, som ock om
antalet, samt hvilka slags kreatur de
vilja där intaga. För hvarje kreatur
utgifve den häremot Bryter 16 sk. och
skola kreaturen genast uptagas.

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

anor som det finns mycket tryckt material om, men även den med mest bönder och torpare har ibland anledning
att konsultera adelskalendern och alla
herdaminnen som Ulla kunde så bra.

Hon var den som fick mig som färsk
släktforskare att upptäcka den rika litteratur som finns, precis som hon visade vägen till Genealogiska Föreningen när vi upptäckte att någonstans
i hennes stora träd fanns några av
mina anor på en gren. Nu hade hon ju

§ 10. Alla nödiga vägar inom ägorna
samt till och från By böra grannarne
emellan fördelas efter hemmantal och
med vägpålar förses. - Sedan hålle hvar
sitt vägstycke så försvarligen vid magt,
att vägen utan olägenhet för åkdon,
redskap och dragare kan befaras. Och
åligge Ordningsmannen att i slutet af
Fortsättning på sidan 19
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Återigen
en liten
läsövning
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Fortsättning från sidan 17

hvarje Junii månad, med nödigt biträde
syn förrätta å de byvägar hvilka leda
till andra hemman, samt i händelse af
bristfälligheter, den försumlige tillsäga
att inom en korrt förelagd tid dem bota;
Och äge han rätt derefter, att för lega
det felaktiga iståndsätta, och omkostnaden genast utmäta.
§ 11. I hvarje Maji och October månad skall efter skedd pålysning, brandsyn hållas, härvid tillses, att alla murar
äro i godt och försvarligt stånd, samt
att brandredskap, bestående af Stege
båtshake och Ämbar icke måtte saknas på något ställe; men finnes brist af
någondera, tillsäge Ordnings- mannen
om dess anskaffande sist inom 8 dagar derefter vid 2 R:dr pligt för den som
då icke eger denna redskap i ordning.
Vid ofvannämnde tillfällen bör och kyrkans Brandspruta besigtigas och i händelse af bristfällighet, kyrkovärdarne
tillsägas att den iståndsätta med det
skyndsammaste vid ansvar. Vid denna
Syn biträder emot förut öfverenskommen betalning en välkänd murare,
hvilken om han anser någon eldstad
vara af farlig beskaffenhet eger att
densamma genast nedrifva och obrukbar göra.
§ 12. Byamänen böra hvar och en i
sin by, tillse att Skorstenarnes sotning
ordentligen verkställes och bör Sotsyn
af dem i slutet af hvarje månad förrättas. Den som då finnes hafva sina
Skorstenar osotade, utgifve för hvar
och en sådan 24 sk. Då stormväder
om Sommaren inträffar eller annan tid
taken icke höljes af snö, äge Bymanen
magt att vid 6 R:dr 32 sk. förbjuda all
stark och häftig eld- ning, samt vare
till 2 R:dr förfallen hvar och en som
bär blottad eld och går med bart ljus
uti uthus eller med tobakspipa derstädes
röker. - Då någon gör hank och icke
till sista gnistan utsläcker elden efter
sig plikte 3 R:dr 16 sk. fast ingen skada
sker, men skulle derigenom skada
åstadkommas förfares med den vårdslösa dessutom efter lag.
§ 13. Ej må i socknen intagas något
löst folk, som antingen icke komma uti
årstjenst eller till Jordtorp hvaraf göres minst en dag i veckan, så framt
Församlingen icke därtil sitt bifall lemnar och det vid 6 R:dr 32 sk. pligt för

den annorlunda förfar, samt skyldighet
att den eller de lösa Personerna genast ur Församlingen borrtskaffa.
§ 14. Till biträden vid syner och
besigtningar m.m. äro altid Byamänen
sjelfskrefne, men skulle de icke vara
tillstädes vid kallelsen eller icke kunskap därom få, eller anses gäfvige för
tillfället;

kalla de Ordningsmannen af Allmogen
2ne andra godkände män, och må
ingen vägra att slik kallelse åtlyda vid
1 R:dr pligt, som genast af Ordningsmannen med biträde af andra tillkallade gode män af den motvillige uttagas.
§ 15. Skulle någon vara så obetänksam att han i och för eller under
verkställigheten af föregående Byordnings stadganden med smädeord eller skymfelige utlåtelser utfar emot
Ordningsmannen eller dess Biträden,
plikte 2 R:dr och stånde den förfördelade ändå öppet att Lagligen vid domstol en sådan tilltala! Men skulle någon med hugg eller slag Ordningsmannen eller dess biträden öfverfalla pligte
derföre 13 R:dr 16 sk. och ansvarar
dessutom efter Lag.
§ 16. Ordningsmannen åligge att i möjligaste måtte tillse att denna Byordning
efterlefves men skulle han härutinnan
vara försumlig, eller efter erhållen
uplysning om något som strider emot
föregående stadganden, icke genast
använder den magt, som honom är
lemnad till ordningens bibehållande
pligte första gången 2 R:dr, andra
gången 3 R:dr, tredje gången 3 R:dr och
förklaras ovärdig till Ordningsman
samt alla andra updrag inom S:n hvilka
fordra allmänt förtroende.

§ 17. Alla viten beräknas och utgå i
Banco mynt och där icke annorledes
är stadgadt fördelas de sålunda, att den
ena hälften såsom någon ersättning för
besvär och kostnader tillfaller Byrätten
och den andra hälften samlas till en
Cassa och användes efter Socknemännens gemensamma beslut. Af den hälft som tillkommer Byrätten,
tager Ordningsmannen ensam (2/3)
Två tredjedelar och den öfriga 1/3del
delas lika emellan Bisittarne. De medel
som i Cassan inflyta, har Byrätten under sin vård, och ansvare Ordningsmannen och Bisittarne därföre med
deras egendom en för alla och alla för
en. Vid årliga Walborgsmässo Sockenstämma, aflemnar Byrätten fullständig redogörelse för By Cassans tillstånd
och förvaltning det sist förflutna året.
Ofvanskrefne Byordning blef å Lagligen utlyst allmän Socknestämma med
Sundby Församling enhälligt antagen,
sedan den blifvit ljudeligen upläst, som
härmed intygas af Sundby
Socknestuga den 29 Augusti 1824.
J.P.Häggman - P.et P.L.
I.Kihlblom - Eric Ersson i Ingespjuta Olof Ersson i Ostra - Olof Andersson i
Ostra 7
Lars Pärsson i Hygby - Per, bomärke,
Persson i Sundby By - Anders Jansson i Wreta.
Förestående Byordning är upläst ifrån
Predikstolen i Sundby Kyrka den 5
September 1824 af And.Englund.
Och blef denna Byordning efter
upläsandet, ordagrant i Domboken intagen samt till vederbörandes framtida
efterrättelse faststäld, deröfver bevis
genom antekning å Original afhandlingen samt Utdrag af Domboken
skulle meddelas.

Och därmed basta
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ter på fackspråk). I ytteränden så sitter det oftast en stor sax som klipper
sönder betongen som om det vore
knäckebröd.
Utlastningen på bil eller dumper sker
också ibland med hjälp av en stor gripskopa som ser ut som en stor kniptång och som ger maskinisten bra
möjligheter att sortera materialet.

S

ist i boken skriver token, det är
ju sådant som skrivs in i besöksböcker och andra böcker som
står öppna för folk att skriva sina kommentarer i.

Vad har nu det här med släktforskning att göra frågar sig kanske den
som läser det här?
Jo, först av allt så är det ju våra gamla
lokaler som ryker all världens väg.

Som du säkert observerade på första
sidan så är våra gamla lokaler nu rivna,
bortforslade och utspridda för världens
alla vindar. Nåja så mycket utspridda
för vindarna hoppas jag att dom inte
är med tanke på omgivningarna.
Under min tid som grävmaskinist så
var det ibland ganska svårt att ändra
naturen så att det inte påverkade omkringboende allt för mycket, men när
det var fråga om att lasta ut material
som dammade så var det ofta så att
man fick ha en gubbe med som stod
och kastade vatten.
Nej, inte på det sättet så klart, nej han
hade en vattenslang som han kastade
vatten med på materialet som skulle
lastas ut.
Och var det fråga om rivning så var
det bara att slå omkull kåken och vräka
iväg massorna på en tipp någonstans.
Betong, tegel, armeringsjärn och trävirke i en salig blandning.
Men nu är det skillnad. Man sorterar
upp materialet redan innan man börjar
att plocka ned kåken. Alla fönster och
dörrar plockas ur och sorteras för
eventuell återvinning. Det mesta trävirket tas om hand för återanvändning
på något sätt. Betongen klipps isär och
armeringsjärn tas om hand. Och så
fortsätter det.
Ytterligare en skillnad är att numera
så plockar man ned kåken bit för bit.
Oftast med en grävmaskin med oerhört lång bom och skaft (som det he-

naturligtvis tillgången till datorer med
uppkoppling ut till den stora vida datavärlden.
Men framförallt så finns det människor där, människor som har samma intresse som du själv. Människor som
kanske har funderingar och som behöver lite hjälp. Människor som kanske kan ge dig hjälp på traven med dina
eventuella forskarproblem.
Men också människor som du kan sitta
ned med en stund över en kopp fika
och bara snacka lite med i all vänskaplighet om det mesta här i livet.
Det här med livet ja, det kan ju vara
ganska så omväxlande det också.
För närvarande är det mest namn åt
de döda som gäller. Hustrun och undertecknad har ju adopterat Fors församling i Eskilstuna och den innehåller
lite drygt 4.500 poster som nu börjar
bli kompletterade med namn och lite
andra uppgifter.

Sedan har det ju vissa likheter med
släktforskningen eftersom släktforskaren håller på och river i gamla luntor
med uppgifter.
Dessa uppgifter ska ju sedan sorteras
och återanvändas på rätt ställe och på
rätt sätt.
Och även om nu fönsterbågar och dörrposter skulle flisas ner för att så småningom eldas upp för att skapa värme
någonstans så blir släktforskaren både
varm och upphettad när han/hon hittar
några uppgifter som man har nytta och
glädje av.
Den nedrivna och krossade betongen
och teglet kan ju bli underlag för en
parkeringsplats eller liknande och de
uppgifter som släktforskaren hittar bildar ju oftast grund för fortsatt verksamhet och ger en grund att jobba vidare på.
En bra grund för vår verksamhet kan
vi väl säga att vi har i våra lokaler i
Eskilstuna och Strängnäs. Där finns
gott om material att studera, många
CD-skivor att leta efter uppgifter i och

Det mesta jobbet har vi kunnat göra
hemma med hjälp av kortläsare och
mikrokort från SVAR. Men senaste
tiden så har vi tillsammans med ytterligare sju medlemmar i föreningen åkt
som skottspolar mellan Eskilstuna och
Uppsala med sitt Landsarkiv.
Där har vi också läst mikrokort (åtminstone Lily Anita och jag) samt fått
registrera uppgifter efter högläsning ur
kyrkoböcker förmedlat av yrkesforskare. Detta på grund av sekretessbestämmelser som inte tillåter att vi
läser böckerna själva.
Det kan vara lite jobbigt efter vad jag
förstår eftersom det både gäller att läsa
tydligt, att höra upp ordentligt och att
skriva både snabbt och rätt. Den där
feltrycksnisse får man lov att lämna
hemma en sådan dag.
Vår kassör, Margareta håller i det hela
och har faktiskt lyckats med att se till
att vi alla har haft fullt upp att göra nästan hela tiden, vi har trots detta hunnit
med att ta en fika emellanåt, dock inte
alla på en gång, hur det nu kommer
sig, undrar:

Arne C

