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Anbudet
ESSF Adress:

Styrelse

Eskilstuna - Strängnäs
Släktforskarförening
Dambergsgatan 1
633 41 ESKILSTUNA
Telefon / Fax 016 - 12 21 47

Ordförande och ansvarig utgivare:
Sven Kullman
Thulegatan 9 B
633 58 ESKILSTUNA
Tel: 016-12 62 87
E-post:
smedcomp@eskilstuna.mail.telia.com

Postgiro:
73 81 41-1

Medlemsavgifter 2004
Fullbetalande
200.- / år
Familjemedlem
100.- / år
Medlemskap för ungdom
upp till 23 år
25.- / år
Avgift för ny medlem som betalas in
till föreningen mellan den 1/10 och
31/12 ger fullt medlemsskap även påföljande år.

Redaktion
Redaktör:
Arne Carlsson
Gillbergavägen 140
632 36 ESKILSTUNA
Tfn / Fax 016 - 42 64 10
Mobil 070 - 588 06 10
E-post: nils-arne@caritakonsult.se

OBS! Nytt!

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.

2

Vice Ordförande:
Kjell Ivarsson
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Tfn 016 - 12 35 91
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Övriga styrelsemedlemmar:
Gunvor Larsson
Vallbyvägen 27 C
645 42 STRÄNGNÄS
Tel: 0152-123 09
E-post: larsson.gunvor@telia.com
Gunnel Forsberg
Gillesvägen 4, Merlänna
645 91 STRÄNGNÄS
Tfn 0152 - 513 37
E-post: hans.martensson@telia.com
Sonja Jönsson
Gräsgatan 40
645 40 STRÄNGNÄS
Tfn / Fax 0152 - 139 40
E-post: sj139@vattnet.com

OBS! Nytt!

Göran Thomasson
Bosätervägen 3
633 47 ESKILSTUNA
Tel: 016-13 02 71
E-post: g.thomasson@telia.com
Karl-Inge Karlberg
Mellanvägen 35
633 69 SKOGSTORP
Tfn 016 - 252 57
E-post: beirut@mbox301.swipnet.se

Manus och utgivningsdagar för Anbudet
2004
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

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
Till sitt första sammanträde efter årsmötet hade styrelsen bjudit in ansvarig projektledare, Kjell Lööw, för att
presentera tankarna i ABM-projektet
och vi kommer att få ett antal frågor
att besvara.

H

ej!

Till årsmötet den 13 mars hade samlats ca. 70 av föreningens medlemmar
för att lyssna till Ingrid Hartman Söderbergs föreläsning om Vidunder till
qvinnor och för att taga del i årsmötets förhandlingar. Styrelsen fick oförändrad sammansättning och jag vill på
hela styrelsens vägnar tacka för det och
ser fram emot ett fortsatt spännande
arbete.
Föreningen får undan för undan flera
medlemmar viket är mycket roligt men
som jag skrev för ett år sedan: Ju
större föreningen blir, ju flera händer
behövs för att hjulen skall snurra.
Jag efterlyser således flera medlemmar
som kan tänka sig att bli lokalvärd,
cirkelledare, kontrolläsare av föddavigda-döda osv.
På årsmötet informerade jag om att
föreningen inbjudits till att ge sina synpunkter på projektet ABM-Eskilstuna,
ett projekt som berör Arkiv, Bibliotek
och Museer i Eskilstuna.
Genom samordning och samlokalisering strävar man efter att göra de samlingar och arkiv som hyser vårt kulturarv mera lättillgängligt och med
hjälp av IT skall vi lättare kunna hitta
vad som finns.
Mera konkret tänker man sig samlokalisering på Faktoriholmarna av
Stadsarkivet, Företagsarkivet, Eskilstuna museer och barnbildsarkivet.
Man tänker sig en forskningsenhet
med en reception dit man skall vända
sig för att hitta det man söker och sedan kan aktuell handling eller vad det
nu är man söker, snabbt kunna plockas
fram.
Man tänker sig också att släktforskningen skall flyttas från biblioteket till
denna enhet på Faktoriholmarna.

Utgångspunkten för vårt svar kommer
vara att föreningens syfte är att främja
släktforskningens intressen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
Kjell Lööw skall vara klar med sin utredning 2004-06-30 så det blir inte tid
för speciellt mycket diskuterande inom
föreningen.
För vår del är frågan om flyttning från
biblioteket den mest centrala frågan.
Hör gärna av dig med synpunkter på
frågan: Tycker du vi skall arbeta för
bättre förhållanden för släktforskningen på biblioteket eller
tycker du att släktforskningen skall
flyttas från biblioteket till den nya
forskningsenheten på Faktoriholmarna?

Gruppens dröm är förstås att kunna
inhandla nya och garanterat kompatibla
produkter, allt på en gång. Men de
pengarna finns inte.
Styrelsen arbetar med sponsringsfrågan, men det är inte lätt. Alla företag håller igen. Men vi har några idéer
som vi skall pröva. Har du några? Kom
med förslag!
Ja, nu har jag inte så mycket mera på
hjärtat för den här gången utan önskar
er alla en fortsatt skön vår och sommar och jag hoppas ni inte helt lägger
av släktforskningen för att det blir
sommar.
Med bästa hälsningar

Sven Kullman

Släktforskarförbundets projekt med att
komplettera dödskivan, NÅDD som vi
valt att kalla det, är för vårt vidkommande avslutat. Jag vill framföra ett
JÄTTETACK till alla er som så målmedvetet varit engagerade i detta arbete. Närmare 23 000 poster har kompletterats av er. Det är också roligt att
se att även övriga delar av Södermanlands län är adopterade och på god
väg att slutföras. Södermanlands läns
släktforskare har gemensamt bidragit
till att öka värdet av dödskivan.
Ett JÄTTETACK skall även alla ni få
som arbetar med att kontrolläsa materialet födda-vigda-döda till föreningens egen CD.
Antalet poster som är klara ökar
successivt och Kjell Ivarsson har nu
postulerat att vår CD kommer att
kunna kompletteras med ett antal
döda inom en inte alltför avlägsen
tid.
(Postulera = påstå, antaga, förutsätta,
red. anm.)
Datagruppen har gjort ett enastående
arbete med våra datorer och skärmar,
alla av olika ålder och prestanda. Det
är inte lätt att få dem att fungera tillsammans. Men en ny hårddisk här och
en ny skärm där och allt blir bättre.

I går är historia.
I morgon är en gåta.
I dag är en present.
Lev och njut av varje
ögonblick!
Från
Anette Alm
Lindvägen 37
372 53 KALLINGE
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Häradsekonomiska kartan
Den sedan länge efterlängtade DVD-skivan Häradsekonomiska kartan kom för en tid sedan till ESSF och finns nu installerad på två av våra datorer. Här följer en kortare beskrivning av DVD-skivan och hur man kan använda utdrag ur den i
Disgen 8.
I ingressen till skivan kan man läsa: Framför Dig har Du snart ett stycke svensk karthistoria.
Häradsekonomiska kartan gjordes från 1859 till slutet av 1930-talet. Den baseras på laga skifteskartor och ger en bra
överblick över markanvändning, vegetation, bebyggelse och kommunikationer. Vill Du se hur byn såg ut där Dina förfäder växte upp? Hur såg det ut där Du bor idag?
Nu är det fritt fram att i vårt datarum bekanta sig med kartorna. Dom finns för följande områden:

Län
Uppsala
Norrbottens
Örebro
Grangärde tingslag, Kopparbergs
Östergötlands
Skaraborgs
Värmlands
Älvsborgs
Södermanlands
Stockholms
Västmanlands
Malmöhus
Blekinge
Hallands
Kristianstads

Fältmätt år
1859-63
1859-78
1864-67
1866-67
1868-77
1877-82
1883-95
1890-97
1897-1901
1901-1906
1905-11
1910-15
1915-19
1919-25
1926-34

Skala
1:20000
1:50000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000
1:20000

Utgivnings år (tryck)
1860-64
1869-80
1864-73
1868
1874-81
1922-24
1887-96
1892-1901
1902-06
1906-12
1911-17
1911-17
1916-22
1922-28
1928-36

Hur söker jag bland kartorna?
Efter att en välkomstbild visats några sekunder kommer man till en startbild.
 Välj län antingen genom att klicka på resp län i Sverigebilden till vänster eller genom att välja län i rullgardinsmenyn
uppe till vänster. Du får då upp en kartbild av hela det valda länet.
 Varje ruta i kartbilden motsvarar ett kartblad. Håller du muspekaren över en ruta får du upp kartbladets namn.
Klickar du på rutan öppnas ett bildfönster med kartbladet. I bildfönstret kan du sedan studera kartan, zooma in och
ut etc.
 Längst ned i bildfönstret finns information om kartbladets beteckning och år då kartan togs fram.
 När du vill titta på en annan karta stänger du bildfönstret och gör ett nytt val.
Vad får jag göra med materialet?
På skivan står följande text: Det är tillåtet att lägga ut en enstaka kartfil som bakgrundsbild - en illustration. T.ex. att
använda kartbilden i Din släktutredning eller använda en kartbild på omslaget till Din hembygdsbok eller att publicera en
kartbild på Din hemsida. Det är dock inte meningen att kartfiler i sin helhet skall finnas på en hemsida. Vill Du göra en
mer omfattande eller avancerad publicering så besök Lantmäteriets medgivandetjänst och skaffa ett formellt tillstånd för
detta på: http://www.lantmateriet.se/medgivande/ 
För den som använder kartfunktionen i Disgen 8 är det tillåtet att hämta kartbilder från skivan och lägga in i Disgen. I nr
62 av DIS medlemstidning Diskulogen finns en utmärkt artikel om karthantering. Den berör också hantering av dom
häradsekonomiska kartorna.

Fortsättning på sidan 5
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Hur kan jag använda en kartbild från DVD-skivan som karta i Disgen?
Här följer en kortfattad beskrivning av vilka hjälpmedel man behöver och vilka steg man går igenom.
Ø Ett bildhanteringsprogram. Den som lägger in fotografier och kartbilder i Disgen behöver ett bildhanteringsprogram. Det finns ett antal att välja mellan men det som här rekommenderas är Adobe Photoshop Elements.
Programmet har av fackpressen flera gånger utsett till det bästa alternativet. Priset är strax under 1000 kr och
funktionellt ligger det inte långt efter det stora programmet Adobe Photoshop, som i stort sett kostar 10 gånger mer.
Med programmet följer en handbok. Dessvärre är handboken inte så pedagogiskt utformad, som man skulle kunna
önska. Ett bra komplement är då boken Lär dig Adobe Photoshop Elements 2 på 24 timmar, utgiven av Pagina
Förlags AB. Den kostar i bokhandeln ca 250 kr. Efter att ha gått igenom bokens 24 lektionstimmar kan du allt man
rimligen kan begära om programmets funktioner.
DIS-Aros har skänkt oss ett exemplar av programmet Adobe Photoshop Elements och det finns nu installerat på
Dator 9. Vi har också fått ett ex. av boken Lär dig Adobe Photoshop Elements 2 på 24 timmar. Boken finns som
referensexemplar för användning i datarummet.
Ø Hjälpmedel för Rektifiering och Geokodning. Vid framställning av dagens kartor används ett nationellt referenssystem, RT90, där man med hjälp av X- och Y-koordinater på metern när kan bestämma positioner för platser
på kartan. I CD-skivan Svenska Ortnamn används RT90 och detsamma gäller kartfunktionen i Disgen 8. Om man
vill använda historiska kartor i Disgen måste man först kontroller hur väl den gamla kartans orientering stämmer
med RT90. Vid behov måste den gamla kartan roteras ett antal grader. Det heter på kartspråk rektifiering. När
kartan sedan stämmer med RT90 måste man beräkna kartans hörnkoordinater  geokoda - innan man kan lägga in
den i Disgen.
Det här låter säkert invecklat men som tur är finns ett utmärkt hjälpmedel för Rektifiering och Geokodning. Det kan
hämtas från DIS hemsida. Gör så här:
Gå till DIS hemsida www.dis.se
Välj DISGEN (i mittendelen av bilden)
Välj Om du har DG8  Karthantering (i vänster kolumn)
Välj Arkiv  Spara som... Hela websidan sparas då på din dator och kan köras vid behov utan uppkoppling mot
Internet.
Hjälpmedlet för rektifiering och geokodning finns installerat på Dator 9.
Ø Spara en kartbild. När du använder DVD-skivan Häradsekonomiska kartan och har öppnat ett fönster för det
kartblad du vill spara klickar du med höger musknapp i kartbladet och väljer Export to File Välj sedan den mapp
där kartbladet ska sparas och det namn filen ska ha. Som förval får man filformatet BMP. Det är inte lämpligt att
spara kartbladet redan nu i Dg8Map eftersom kartan först ska rektifieras och sedan geokodas.
Ø Beskär kartan. Nu är det dags att öppna kartan i bildbehandlingsprogrammet, t ex Adobe Photoshop Elements 2.
Kartor i BMP-format innehåller en stor mängd information och den PC man använder bör vara tämligen kraftfull.
Genom att beskära kartan och bara ta med den del man oundgängligen behöver kan resursbehovet minskas.
Ø Bestäm koordinater för två platser i kartan enligt RT90. Nästa steg är att fastställa X- och Y-koordinater för
två platser, som finns med på kartan. Idealet är att den ena platsen ligger i vänsterkanten (väster) och den andra
långt mot höger (öster). Kyrkor kan vara bra riktmärken men även andra platser, som inte ändrats sedan kartan
gjordes, är användbara. Koordinater till dessa platser kan tas direkt från CD-skivan Svenska Ortnamn. Om du
hämtar koordinater från ortregistret i Disgen 8 tänk då på att torp, gårdar etc har koordinater, som i regel pekar på
kyrkan i församlingen. Stäm därför av kordinaterna genom en kontroll mot t ex Gröna kartan.
Ø Bestäm koordinater i pixelavstånd för de två platserna. I nästa steg ska man fastställa de två platsernas
placering i kartan med hjälp av pixlar. Här har bildbehandlingsprogrammen olika sätt att visa avstånden. De mått
man söker är för var och en av de två platserna avståndet i pixlar från kartans vänsterkant, X, och avståndet i pixlar
från kartans överkanten, Y.

Fortsättning på sidan 6
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Ø Rektifiera. Nu är det dags att använda hjälpmedlet för rektifiering, som du tagit hem från DIS hemsida. Knappa in
siffrorna dels för de två platsernas X- och Y-koordinater (RT90) och dels pixelavstånden X och Y till de två plat
serna i din karta. Klicka därefter på knappen Rektifiera bilden och läs av fältet Rotation(gr). Där framgår nu hur
många grader kartan ska roteras. Plusvärde ger rotation medurs och negativt värde ger rotation moturs.
Ø Beskär kartan och rektifiera för kontroll. När kartan roterats måste en ny beskäring göras så att kanterna blir
raka. Avståndet i pixlar ändras då. Mät pixelavstånden på nytt och gör en förnyad rektifiering. Resultatet ska då
vara nära noll.
Ø Geokoda. Det sista steget är att beräkna karthörnens koordinater. Det är ju dom som anges när man lägger in
kartan i Disgen. Fyll i kartans Bredd och Höjd i pixlar. Klicka på Geokoda bilden och svaret står att läsa av i fälten
Xmin, Xmax resp. Ymin, Ymax.
Ø Flytta kartan till Dg8Map. Äntligen är kartan klar att flyttas till sin ordinarie kartmapp, Dg8Map. Därefter är det
bara att lägga in den i Disgen på vanligt sätt med dom värden man fick vid geokodningen.
För den som möjligen tycker att användning av Häradsekonomiska kartor i Disgen låter krånglig kan jag rekommendera
en av våra kurser i höst, Disgen fortsättning. Där går vi bland annat igenom dom hjälpmedel, som nämnts ovan och visar
på hur man hantera kartor, fotografier, gör utdrag, utskrifter m m. Välkomna!
Datagruppen genom

Göran Thomasson

Mer information från
Datagruppen
CD-skivor med gratisprogram för
utlåning:
Vid kontakter med medlemmar har vi
märkt att många, speciellt dom med
uppringd internetförbindelse, tycker
att det tar alltför lång tid att ladda hem
program. Andra upplever det som
krångligt och är rädda för virusangrepp.
Vi har därför sammanställt en CDskiva med ofta efterfrågade program.
Skivan finns nu för utlåning i datarummet. Anteckna dig på lånelistan när
du lånar och stryk namnet när skivan
lämnas tillbaka. Skivan finns i två ex
och innehåller till en början följande
program:
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Gratisprogram
Ø Acdsee. Ett bildvisningsprogram
med funktioner för bildspel
Ø Adobe Reader 6.0. Används för att
läsa PDF-filer
Ø Avast! Antivirus. Ett program, som
är gratis för privatpersoner. Vi använder det i datorerna i datarummet. Har
funktion för uppdatering av nya virusdefinitioner.
Ø PDF-skrivare. Är nerladdad från
DIS-Aros hemsida. Används för att
göra utskrifter i PDF-format.
Ø Rektifiering av kartor. Är nerladdad
från DIS hemsida. Används om man t
ex vill lägga in Häradsekonomiska kartor i Disgen 8.
Ø WinZip. Används för att packa upp
komprimerade filer till körbara program.
Ø Zone Alarm. En brandvägg, som är
gratis för privatpersoner. Vi använder
programmet i datorerna i datarummet.
Programuppdateringar. Innehåller
korrigeringar till utgivna CD-skivor
Ø Svenska ortnamn 1999
Ø Sveriges befolkning 1890
Ø Sveriges befolkning 1970
Ø Sveriges dödbok

Program för släktforskare.
Demoversioner
Ø Anarkiv
Ø Andata
Ø Disgen
Ø Holger
Ø MinSläkt
Ø WinFamily
Länkar till Internet
Ø Favoriter. Här finns dom länkar vi
lagt in som Favoriter på datorerna i
datahallen. Filen kan importeras till
Explorer.
Har du önskemål om fler program på
skivan, framför dom till datagruppen
så ska vi se om vi kan ordna det.

Göran Thomasson
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Eskilstuna-Strängnäs
släktforskarförening:
Verksamhetsberättelse
för tiden 1/1 2003 till
31/12 2003.

E

fter årsmötet 2003-03-15 fick
styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Sven Kullman
Vice ordförande: Kjell Ivarsson
Sekreterare: Anita J Carlsson
Kassör: Margareta Gustafsson
Ledamöter:
Gunnel Forsberg,
Sonja Jönsson
Karl-Inge Karlberg
Gunvor Larsson
Göran Thomasson
Revisorer:
Torsten Cederblad
Hjördis Ohlsson
Valberedning: Börje Jönsson sammankallande, Siw Pettersén
Sammanträden
Utöver konstituerande sammanträde
efter årsmötet har styrelsen haft 11
protokollförda sammanträden.
Augustimötet hölls hos Jöns-Ollas
Martins Birgitta i Blomsterhult, Österåker, (D).
Föreningsmöten
Årsmöte hölls den 15 mars i Gamla
Teknis. I anslutning till mötet föreläste Stellan Wiberg över ämnet fotografier och fotografer i Eskilstuna.
Höstmötet hölls den 11 oktober, nu i
Hammaren. Före de sedvanliga förhandlingarna informerade representanter för Genline om sin verksamhet.
Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid årets
slut till 484, varav 90 är familjemedlemmar.
Antalet medlemmar har under året
ökat med 98.
Årsavgiften har varit 200 kr, för familjemedlem 100 kr samt för ungdomar
25 kr.

Lokalen
Lokalvärdar har varit :
Ansvarig Karl-Inge Karlberg, Lily
Anita Carlsson, Arne Carlsson, Anita
J Carlsson, Lola Carlsson, Margareta
Gustafsson, Sven Kjellberg, Leif Lindholm, Gerd Niedergesäss, Inger Ström,
Ulla-Britt Svensson, Göran Thomasson och Rolf Åberg.

handskriftsläsning, 45 i släktforskning
för nybörjare, 25 i släktforskning fortsättning, 17 i Disgen grund , 6 i Disgen påbyggnad .

Lokalvärdarna har haft 2 möten.

Följande utbildningsaktiviteter har
genomförts.
 Släktforskning - 5 nybörjarkurser,
4 fortsättningskurser varav en för
cirkelledare.
 Handskriftsläsning - 3 kurser varav
en fortsättningskurs.
 Disgen - 2 grundkurser, 1 fortsättningskurs
 0-cirkel i släktforskning har pågått under både vår- och höstterminerna.
 Temakvällar med DIS-Aros - 2
utbildningstillfällen under temat Disgen.

Lokalen har under tiden
11 januari - 22 februari varit öppen tisdagar kl. 9.00  12.00
samt 18.00  20.00.
Lördagar 10.00  13.00.
Från den 25 februari  10 maj tisdagar
13.00 - 20.00
samt lördagar kl. 10.00  14.00.
Dessa tider gäller också hela höstterminen från 2 sept.  2 dec.
Cirka 900 besök har gjorts under dessa
tider.
Lokalen har använts för studiecirklar
vid 110 tillfällen under året, varvid ytterligare cirka 900 besök gjorts under
dessa tider.
Andra aktiviteter har arrangerats vid
30 tillfällen med 200 deltagare.
Vår lokal i Strängnäs har varit öppen
onsdagar i jämna veckor kl. 18.00 
20.30.
Antalet besökande per kväll har varit
cirka 7 st.
Cirkelledare
Cirkelledare har varit:
Ansvarig Sven Kullman, Mats Adolfsson, Margareta Arendt, Bengt Bergman, Lily Anita Carlsson, Arne Carlsson, Ingvard Hoffman, Kjell Ivarsson,
Eva Ivarsson, Karl-Inge Karlberg,
Sven Kjellberg, Leif Lindholm, Gerd
Niedergesäss, Ulla-Britt Svensson och
Inger Ström.
Cirkelledarna har haft 2 möten.
Kursverksamhet
Under verksamhetsåret har föreningen
i samarbete med ABF genomfört 16
studiecirklar för 130 deltagare under
sammanlagt 463 studietimmar. 20 personer har deltagit i cirklar kring

En så kallad 0-cirkel har pågått under hela året med 9 deltagare och en
0-Cirkel för 8 cirkelledare har genomförts i släktforskning fortsättning.

Kontaktpersoner till bibliotek
 Eskilstuna Bibliotek - Margareta
Arendt
 Strängnäs Bibliotek - Margareta
Bergqvist
Aktiviteter
 I samarbete med Botvidstäppans
vänner anordnades en utflykt till
Botvidstäppan den 10 maj med 15
deltagare.
 Utställning på ABFs lokaler under
veckorna 42 - 44.
 Anbytardag i Härads bygdegård
arrangerades för Härad, Länna och
Åkers församlingar lördag den 26
april, 25 anbytare kom samt 10 tal
andra intressenter.
 Föreningen representerades vid
Riksstämman i Ronneby av två personer.
 I samarbete med Stadsbiblioteket i
Eskilstuna deltog föreningen på
arkivens dag med föreläsning om
emigrantforskning och öppet hus
i släktforskarrummet. Intresset var
stort.
 På biblioteket i Torshälla har föreläsning om emigrantforskning hållits.
 Bussresor har anordnats till Riksarkivets filial i Arninge vid fyra tillFortsättning på sidan 8

7

Anbudet
Fortsättning från sidan 7










fällen med tillsammans cirka 200
deltagare.
Till Lantmäteriet i Gävle 21 maj
med cirka 25 deltagare
Till Släktforskarnas Hus i Leksand
18  19 oktober med 34 deltagare.
Till Krigsarkivet i Stockholm, vid tre
tillfällen under november, med drygt
30 deltagare.
Föreningen och vår verksamhet har
under året presenterats för 2
Rotaryklubbar och för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Presentation av föreningen och föreläsning om släktforskning har hållits inom ramen för den så kallade
ABF-akademin.
Genom en skrivelse till samtliga
skolledare i Eskilstuna och Strängnäs kommuner har föreningen erbjudit sin medverkan till att sprida
kunskap om släktforskning.

Projekt
Föreningen har under hösten engagerat sig i det vi kallar NÅDD, ge namn
åt de döda, Sveriges släktforskarförbunds satsning på att komplettera
dödsskivan. Ansvarig för detta har
varit Margareta Gustafsson.
Kjell Ivarsson har varit ansvarig för
projektet födda-vigda-döda, som
pågått under många år och som har
som målsättning att på en CD samla
information om födda, vigda och döda
1860 - 1926 i de i Eskilstuna kommun
ingående församlingarna. En CD med
information om 15.000 vigslar finns.
Anbudet
Medlemstidningen har under perioden
utkommit med 4 nr. Under verksamhetsåret har ansvarig utgivare och
redaktionskommitté utsetts. Styrelsen
har utarbetat ett principprogram för
Anbudet.
 Ansvarig utgivare - Sven Kullman
 Redaktör - Arne Carlsson.
 Redaktionskommittén har från september bestått av Arne Carlsson, Mats
Adolfsson, Alve Mårtensson, och Göran Thomasson.
Data
Under 2003 har en Datagrupp tillsatts.
Arbetet det första verksamhetsåret har
till stor del varit inriktat på att möta
ett ökande behov av Internetåtkomst.
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Genomförda åtgärder är:
 Uppgradering till Windows 98.
 Sammankoppling av datorerna i ett
nätverk
 Anslutning av nätverket till Internet via ADSL.
I gruppen har ingått: ansvarig Göran
Thomasson, Magnus Entin, Börje
Länn, Krister Nilsson och Kjell Nyström.
Tack till medlemmar
Föreningen bjöd alla funktionärer på
julbord vid avslutningen den 11 december i Hammaren, Nyfors.
Styrelsen framför ett varmt TACK till
de medlemmar, som aktivt deltagit i
föreningens verksamhet under året.

Sven Kullman
Kjell Ivarsson
Anita J Carlsson
Margareta Gustafsson
Gunnel Forsberg
Sonja Jönsson
Karl-Inge Karlberg
Gunvor Larsson
Göran Thomasson

Bli medlem i DISAros

S

tyrelsen har emottagit ett brev
från DIS-Aros genom vilket man
helt enkelt önskar rekrytera flera
medlemmar.
DIS-Aros är en av de sex regionföreningarna inom DIS och bedriver
verksamhet i Västmanlands och Örebro län, västra delarna av Södermanland, södra delarna av Dalarna samt
delar av Uppsala län.
I samarbete med vår förening har DISAros arrangerat möten i våra lokaler
under hösten och två möten är planerade under våren. Mötena har varit
välbesökta och inspirerande.
Som medlem i DIS-Aros får man utöver inbjudningar till tematräffar
medlemstidningen Disponibelt som utkommer med 2-3 nummer per år och
som medlem i DIS-Aros kan du också
bidraga till den regionala utvecklingen
av DIS.

Medlem i DIS-Aros blir du genom att
anmäla dig via DIS hemsida:
www.dis.se, se under medlemskap
och klicka i rutan DIS-Aros +50:-.
Alternativt kan du betala 50 kr till DIS
pg 140 33-5 och ange att du vill bli
medlem i DIS-Aros.
Styrelsen rekommenderar varmt medlemskap i DIS-Aros och undertecknad
skall själv bli medlem.

Databasen över Åker

D

en databas över Åker som
Lars-Gunnar Sander har tagit
fram och som föreningen fick
en kopia av i samband med anbytardagen i Härad förra året finns nu tillgänglig i våra datorer.
Eftersom vi inte har det databasprogram (Microsoft Access) som fil-

Sven Kullman
erna ursprungligen är gjorda i så har
vår duktige datatekniker Krister lagt
över filerna i Excel, samma program
som våra egna register ligger i och
därmed har han gjort det lättare för oss
att leta i även detta register som innehåller mycket matnyttigt för den som
letar anor i Åkers församling.

Redaktören

Anbudet

Kyrkoböcker från
Gästrikland i Uppsala
landsarkiv.

I

Landsarkivet finns kyrkböcker från
följande församlingar i Gävleborgs
län: Gävle, Hamrånge, Hedesunda,
Hille, Högbo, Järbo, Ockelbo, Ovansjö,
Torsåker, Valbo, Åmot, Årsunda och
Österfärnebo.

Kalendarium
2004-06-12
2004-08-14-15
2004-08-28
2004-10-16
2004-10-23-24

Utflykt till Gillberga-Lista, se sidan 11.
Släktforskardagarna i Östersund
Lokalen i Eskilstuna öppnas för säsongen
Höstmöte, i Hammaren, 13.00.
Resa till Släktforskarnas hus i Leksand.

Efter en titt i kartboken konstaterade
jag att alla låg i Gästriklands landskap.

Sonja

Mer från Årsmötet

E

skilstuna-Strängnäs släktforskarförening höll lördagen den
13 mars sitt årsmöte i Hammaren, Eskilstuna.
Före mötet höll fil.dr. Ingrid Hartman
ett intressant föredrag med titeln Sju
systrar som yrkeskvinnor i 1800-talets
Sverige.
Ur verksamhetsberättelsen:
Antal medlemmar i föreningen var vid
årets slut 484 st.
Lokalen på Dambergsgatan har varit
flitigt besökt under året både för medlemmarnas egen forskning och vid kurser och andra aktiviteter.
I Strängnäs har medlemmarna samlats
i ABF:s lokal.
Bland aktiviteter under året kan nämnas utflykt till Botvidstäppan, anbytardag i Härad, deltagande på Biblioteket i Eskilstuna vid Arkivens dag och
utställning på ABF i Eskilstuna.
Bussresor har gjorts till Riksarkivets
filial i Arninge vid fyra tillfällen, till
Lantmäteriet i Gävle och till Krigsarkivet vid tre tillfällen. 34 medlemmar for
i oktober till Släktforskarnas Hus i
Leksand för en intensiv helg med
forskning.

Anbudet, föreningens tidning, har under året getts ut med 4 nummer och
med en upplaga på ca 500.
Verksamheten för 2004 fortsätter med
inriktning på studiecirklar för nybörjare och de lite mer vana.
Resor kommer också att erbjudas, nu
närmast till Emigranternas Hus i Växjö
och även till Arninge och Leksand.
Samtliga styrelseledamöter omvaldes.
Till ordförande valdes Sven Kullman,
vice ordförande Kjell Ivarsson, sekreterare Anita J Carlsson, kassör Margareta Gustafsson. Styrelseledamöter
är: Gunvor Larsson, Gunnel Forsberg,
Göran Thomasson, Karl-Inge Karlberg
och Sonja Jönsson.
Sonja

Donerat till föreningen

F

öreningen har fått en del litteratur av vänliga medlemmar. Ett
tack till dem är på sin plats:

Aktuella donatorer är:

Ulf Nilsson:
 Krigsarkivet beståndsöversikt, del 9.
Eva Svensson:
 Årsskrifter från Näshulta Hembygdsförening.
Connie och Göte Andersson:
 Tvåkammarriksdag 1867 - 1970,
5 band

Allergisk
 Det var länge sedan jag såg er i kyrkan herr Carlsson, sa Pastorn.
 Jo, Pastorn förstår, jag törs inte!
 Varför det?
 Doktorn har sagt att jag är allergisk mot Prästkragar!!
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Vi hyrde ett helt motell.

V

i var ett glatt gäng som startade fredagen den 16 april för
att åka ner till Utvandrarnas Hus.

Vädret var varmt och vackert. 11 st.
startade från Eskilstuna vid halv tvåtiden och sedan skulle ytterligare 2 st.
sluta upp nere i Växjö på kvällen.
Med ett härligt väder så blev det avsmakning av sommarens första glass
när vi inväntade de övriga resenärerna.
Med fikapaus vid Herrbeta och sedan
middag nere vid Hylltena var vi
framme vid sju-tiden. På nervägen var
det så varmt så vi kunde sitta ute och
dricka och äta, rena sommarvädret.
När vi väl var framme så hämtades alla
nycklar ut och alla installerade sig i
sina respektive rum. Lite senare så
samlades nästan alla i det lilla pentryt.

formation och sedan skulle vi få ägna
dagen åt egna sökningar.
När vi blev insläppta fick vi mycket
bra information, vi skulle få en liten
lunch till ett billigt pris mitt på dagen
så redan nu på förmiddagen kunde vi
beställa vad vi ville ha så att det skulle
vara klart att kunna serveras från halv
tolv.
Det finns en utställning om utvandringen som skett inte bara till USA utan
även till andra länder. Denna utställning fick vi gå igenom som hastigast,
för vi sa att skulle man gå igenom den
ordentligt så skulle det förmodligen ta
hela dagen.
Informationen om utställningen var
klar mellan elva och halv tolv och då
kunde vi traska upp till forskarsalen
och fick lite information om vad man
kunde använda för olika resurser för
att kunna forska. Det fanns både mikrokort från södra delarna av Sverige,
passagerarlistor och de amerikanska
censusfilmerna. Det fanns även olika
uppkopplingar mot Internet som var
sökbara men tyvärr bara en dator.

Och det dröjde inte länge förrän vi hittade alla uppgifter som vi var ute efter. Detta var i census år 1900 och då
säger Arne Nu har vi hittat vårt, nu
kan vi åka hem
Men se det går inte, det var bara att ta
nästa årtionde det vill säga 1910.
Vad fick vi reda på via denna film
som vi inte visste förut:
Tidigare hade jag bara uppgift om vilket år respektive person var född men
i census så står det även vilken månad. Hustruns namn hade vi fått reda
på, var Karin men förmodligen så stavas det Carin i US. Men här i census
så stod det Carrie, vilket kan vara en
amerikanisering av hustruns namn.
Förutom de två sönerna som vi hade
redan så hittade vi en dotter.
I 1910 års census så upprepades alla
uppgifterna som vi hade tidigare med
den skillnaden att hustruns namn var
Cary. Man fick även veta vilket yrke
huvudpersonen hade och det var Farmer (Bonde). En av sönernas yrke var
Labourer (Arbetare).

Ett litet problem när det kommer så
här många är att det blir alltid några
som får stå och vänta för att alla behöver någon form av hjälp för att kunna
komma igång.

I census fick vi även reda på vilka som
var födda i Sverige och om dom var
födda i USA så stod det statens namn,
i det här fallet Minnesota.
Flera olika kolumner fanns det bl.a. om
dom kunde prata och skriva engelska,
om dom var vita eller färgade.

Dessutom så fanns det lite annat med
för den som ville få lite bränt innanför
västen, det blev en liten liten snutt för
att skölja ned vägdammet med.

Census är det samma som den amerikanska folkräkningen som görs var tionde år. Census ser ut ungefär som
våra husförhörslängder.

Sedan skulle vi fortsätta med 1920 års
census men den var inte inköpt för
Minnesota ännu. Det fanns bara för
Chicago.

Därefter tog allihop en liten promenad
för att sedan få några timmars sömn
för att kunna möta morgondagen.

Jag frågade var de amerikanska census fanns och det var längst ner i lokalen. Det tog inte lång stund innan vi
hade letat reda på den filmrulle som
vi skulle ha.

Eftersom det nu var c:a en och en halv
timme kvar av forskartiden så ägnade
vi den tiden åt att forska i Ramsey
County som också ligger i Minnesota.
I Ramsey finns orten Sankt Paul och
detta är ett namn som klingar i bakhuvudet på Arne och det är inte omöjligt att det är där som hans faster finns.

Pentryt var verkligen litet men det
fanns både mikrougn, kylskåp och kaffebryggare. Förutseende nog så hade
vi tagit med oss både bryggtratt och
kaffeburken. Bryggtratten behövdes
aldrig, men se kaffe bryggdes för det
var gott att få när vi kom fram.

Var och en av oss hade tagit med sig
så att vi skulle kunna klara oss med
lite frukost på morgonen, så för vår del
blev det en kopp te och ett småfranska.
Innan vi gav oss iväg in till Växjö så
passade Arne på att fotografera oss på
trappan till motellet. Det var en person som saknades och det var Elsebeth
Olsson från Rimbo, hon passade på att
ta en morgonpromenad för sig själv.
Vi skulle vara inne vid Utvandrarnas
Hus vid tio-tiden för att få en liten in-
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Eftersom jag hade varit i kontakt med
en amerikansk forskare och fått tag i lite
mer konkreta uppgifter så visste jag exakt vad jag skulle leta efter. Arnes faster
emigrerade till Buffalo och det ligger i
Wright County i Minnesota. Alla Amerikas stater är ju indelade i olika counties
och ett countys storlek är ungefär lika
stort som ett härad här i Sverige. En farbror till Arnes faster som vi hade fått
uppgifter om, både om honom, hans
hustru och hans två barn.

Men apropå stora counties så var det
tre och en halv filmrulle för detta
county så det var mycket material att
gå igenom och i detta läge så var tiden
alldeles för knapp för att hinna med
detta.

Lily Anita Carlsson

Anbudet

Besök hos Gillberga-Lista hembygdsförening!

Lördagen den 12/6 arrangerar Gillberga-Lista hembygdsförening för vår räkning en trevlig dag i släkt- och
hembygdsforskningens tecken.
Vi har stor nytta av att lära oss vad hembygdsföreningarna sysslar med och hur vi kan ha nytta av det som släktforskare.
Även om du inte har någon anknytning till Gillberga-Lista, se detta tillfälle som en möjlighet att vidga vyerna, var och hur
kan jag möjligen få hjälp att sätta kött på benen på dina anor.
Släkt- och hembygdsforskning är närbesläktade, vi sysslar båda med forskning bakåt i tiden, vi släktforskare har huvudintresset inriktat på, vår släkt våra anor, hembygdsforskarna forskar på bygden hur har bygden förändrats, var och hur bodde
man, och hur och av vad levde människorna.
När vi släktforskare vill veta mer om var och hur våra anor levde är hembygdsföreningarna en källa där vi med stor
säkerhet kan få hjälp med detta.
Du tar med fika eller lunchkorg så att du klarar fyra - fem timmar, vi samåker ut till Gillberga.
Kostnad överkomlig max 50 kr/person.
Anmälan senast 28 maj till:
Karl-Inge Karlberg på telefon:
016  252 57 eller E-post:
beirut@mbox301.swipnet.se

Anteckningar efter ett
besök i Strängnäs
kommunarkiv

N

är ni forskar glöm inte
kommunarkiven, där finns
mycket användbart för släktforskare.

(Fyrktalslängder är längder över förmögenhet (ju större förmögenhet 
desto fler röster). Alla år finns inte för
alla gamla landskommuner.

Strängnäs kommunarkiv består för närvarande av ca 2000 hyllmeter och innehåller arkiv från ca 600 arkivbildare,
varav 350 är kommunala och 250 är
enskilda.

Vad gäller fastigheter finns protokoll,
hyreskontrakt och arrendeavtal som
gäller alla fastigheter, som vid aktuellt tillfälle var i kommunens ägo.

Kommunala handlingar finns från
1863 från de landskommuner som tillsammans med Strängnäs och Mariefred bildade Strängnäs kommun 1971.
Exempel på handlingar är Folkskolestyrelsens examens- och betygskatalog, Barnavårdsnämnden med liggare över fosterbarn, Fattigvårdsstyrelsen med fattigmatrikel och
Barnmorskeböcker från förste
stadsläkarens arkiv.
Kommunalnämnden (landet) och
Drätselkammaren (staden) har bl.a.
Fyrktalslängder, mantalslängder och
debiterings och uppbördslängder.

Några exempel på typ av ärenden och
uppgifter som kan vara intressanta för
släktforskare.
Fattigvårdsstyrelsen och Socialnämnden:
Namnrulla för Fattighuset med uppgift om födelseår och ort, ankomst,
dödsår - datum och klockslag. Vidare
finns upplysning om civilstånd, sjukdom, omdömen och förflyttningar.
Socialregister med fattigvårdsärenden
(typ av bidrag), barnavårdsärenden
(adoptioner, fosterbarn, faderskap och
omhändertaganden). Registret är upplagt i bokstavsordning.
Sockennämnd - Kommunalnämnd

med skrivelser om anhållan att få bedriva näring .Där finns också fattigvårdsärenden av skiftande slag.
Mantalslängder med jordeboks och
jordregisternamn och ägarförteckning.
Vidare finns Röstlängder och Debiterings- och uppbördslängder.
De enskilda arkiven kan också innehålla uppgifter som kan vara intressanta för släktforskare
.
Exempel på enskilda arkiv är idrottsföreningar, politiska föreningar, fackföreningar, nykterhetsföreningar och
gårdsarkiv. Några få enskilda personoch släktarkiv finns också i Strängnäs
kommunarkiv.
Alla Sveriges kommunarkiv innehåller allt detta och mera till. Kontakta
Din kommun och hör vad de har i
sina arkiv.
Tack till Åsa och Majken i arkivet för
trevligt mottagande.

Gunvor och Sonja

11

Anbudet

Nya Medlemmar från 2004-01-31:
Yngve Olsson
Näktergalsvägen 5
Göran Bringholm
Smältargatan 15
Britt-Marie Blomstrand
Kjulaåsen, Åsgården
Maja-Stina Lejdevik
Västeråsvägen 14 C
Mona Axelsson
Bynäsvägen 24
Håkan Omberg
Rosstorpsvägen 42
Karin Johansson
Stenmansgatan 19 B
Inge Gustafsson
Gravörvägen 21
Rolf Hammarström
Tomtebogatan 14 B
Christina Nömm Örn
Edlingevägen 7
Göran Johansson
Bredängsgatan 41 E
Margareta Karlsson
Kalkstensgången 3
Sonja Ericsson
(familjemedlem)
Ulf Molitor
Villa Ekdalen
Susanne Eriksson-Norefjord Solberga 2
Jan-Evert Janzén
Björsund 200
Mona Gardell
Djurgårdsgatan 24 bv
Lars-Gunnar Nilsson
Timmermansvägen 13 C

633 69
644 31
635 06
632 23
632 36
633 53
632 21
632 23
633 48
633 47
633 46
632 34

SKOGSTORP
TORSHÄLLA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA

644 36
645 91
645 92
647 30
632 23

TORSHÄLLA
STRÄNGNÄS
STRÄNGNÄS
MARIEFRED
ESKILSTUNA

016 - 154 69
016 - 35 78 76
016 - 42 00 51
016 - 51 81 28
016 - 14 76 54
016 - 51 53 77
016 - 12 53 70
016 - 34 71 50
016 - 12 30 89
016 - 42 11 66
016 - 51 31 73
016 - 34 31 85
0152 - 152 67
0159 - 214 36
016 - 51 75 55

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.

Eskilstunalokalen i
sommar

N

ormalt så är ju verksamheten
i lokalen lite grand "lagd på
is" eftersom vi inte har någon
planerad verksamhet då.
Men är det så att du är intresserad av
att komma in i lokalen för att läsa kort,
titta på CD-skivor eller idka någon annan (med släktforskning förenad)
verksamhet, så kan Du ju ta kontakt
med någon av lokalvärdarna, cirkelledarna eller någon ur styrelsen för att
med dennes hjälp komma in i lokalen.
Vi har ju ett årsmötesbeslut på att vi
inte ska lämna ut nycklar hur som
helst, men i sällskap med någon av
ovanstående så går det bra.

12

Du får naturligtvis räkna med och acceptera att någon säger att man inte
har tid eller att man är bortrest.
De som har nycklar är: (i någotsånär bokstavsordning)
Bengt Bergman ............. 016 - 255 15
Anita J Carlsson......... 016 - 12 62 82
Lily Anita Carlsson .... 016 - 42 64 10
Lola Carlsson ............. 016 - 34 36 43
Margareta Gustafsson 016 - 13 11 80
Ingvard Hoffman .......... 016 - 257 09
Eva Ivarsson .............. 016 - 12 35 91
Kjell Ivarsson ............ 016 - 12 35 91
Sonja Jönsson ............. 0152 - 139 40
Karl-Inge Karlberg ....... 016 - 252 57
Sven Kjellberg ........... 016 - 42 06 49

Sven Kullman ............ 016 - 12 62 87
Leif Lindholm ............ 016 - 14 78 88
Gerd Niedergesäss ..... 016 - 51 50 90
Krister Nilsson ........... 016 - 14 96 92
Stig Pettersson ........... 016 - 35 22 38
Irene Ravinale .............. 016 - 264 40
Ulla-Britt Svensson ... 016 - 12 10 29
Inger Ström ................... 016 - 912 52
Göran Thomasson ...... 016 - 13 02 71
Rolf Åberg ................. 016 - 14 92 14

Anbudet
31/1 Under stor del av våren har man
sett spinn off effekt av att vi kör
kurser. Det gäller besöksantalet nere
på lokalen. Jag gör här ingen utredning för det vill inte alla se.

Addes hörna
Almanackan
7/1 I dag var jag för första gången detta
år nere på vår (föreningens) lokal och
beställde material (eller materiel) från
SVAR.
11/1 Enligt den uträkning jag gjorde i
förra tidningen, så borde detta material kommit nu, men det har det inte
gjort Vaffö då då ( Ej felstavat!)
12/1 I dag kom det material som jag
väntade på så väldigt mycket. Det beror alltså på arbetssituationen där uppe
när man kan få materialet. De har tydligen en del att göra just nu!
17/1 I dag var det Öppet hus på lokalen, jag tycker att man ej skall reducera tiderna, eftersom det finns några
(fortfarande) som arbetar, och de kan
ej vara därnere förrän sent eller på
lördagarna. Kursprogrammet för våren
presenterades. Det blir ungefär lika
som föregående år, men var är de nya
lärarna?
19/1 I dag såg jag det som redan presenterades i förra numret av denna utomordentliga tidskrift. Alltså det att
rivningen av vår förra lokal har pågått
en tid.
21/1 I dag hade man hyrt en lokal när
DIS-Aros kom och pratade om scanning m.m. Men det kom bara 15 st, mot
mellan 30-40 st. när det var på lokalen. Kan det möjligen bero på att det
var omkring -15 grader eller
?
27/1 När jag kom ner på lokalen sade
en person Jag har tagit din apparat.
Märk väl det var inte jag. Dessutom
försökte jag hitta snabbaste vägen ner
från jobbet till lokalen, men är inte än
helt klar över vilken väg det är. Vilken
väg man skall ta ner när man cyklar
dit är helt klart.

3/2 När jag var på väg ner till lokalen
i dag så kom jag att tänka på (jag kan
faktiskt det) att förra året så försökte
styrelsen att anordna en dag på lokalen för sådana medlemmar som lagt
Släktforskningen på is. Det kom inte
någon som gjort det, men styrelsen
sade att man skall försöka ordna detta
även nästa år. Hoppas de inte glömt
bort detta. Det kan vara ett medel att
få passiva medlemmar mer aktiva.
4/2 I dag så började jag min nybörjarkurs. Fortsättningskurs i släktforskning, fortsättning i DISGEN och
handskriftsläsning borde vara mer eftertraktat. För jag tycker att man borde
gå någon av dessa kurser. (Jag har gjort
det.) Jag såg för övrigt i förra numret
av tidningen att föreningen som vanligt ordnar resa till Leksand i höst. Jag
anmälde mig dit. Jag läste denna tidning från pärm till pärm och såg då att
6 st av 8 i 70:s kurs har blivit medlemmar. Grattis!
11/2 I dag fick vi reda på att föreningen
också ordnar en resa till Arninge när
kurserna för våren är slut. Det skulle
bli den 28/4. Jag anmälde mig dit.
18/2 I dag såg jag för första gången att
man måste boka Genline. Det beror på
att det har hänt som jag skrev om den
31/1 har blivit verklighet. Något som
jag också tycker att det är bra är att
någon från Data gruppen oftast är
där nere.
20/2 I dag fick jag för första gången
se att TV programmet  Din släktsaga
återkommer i höst. Se på det, eller
skicka in material. Nu börjar föreningen verkligen röra på sig. Under våren (recension på annan plats i tidningen) skall vi också besöka Utvandrarnas hus i Växjö.
25/2 I dag kom jag på mig att ej ha
varit nere på lokalen i c:a 1 vecka. Det
märks, jag börjar få abstinensbesvär.
Jag hade dock giltiga skäl för att ej ha
kunnat kommit dit.

13/3 I dag var det Årsmöte hos mig.
Ej hemma hos mig. Hoppas Ni vet vad
som blev beslutat.
30/3 I dag var det igen Gaggkväll
ifrån DIS-Aros uppe hos mig. Jag
kunde ej vara med denna kväll, så jag
vet ej hur besöksantalet var. Men jag
hoppas dock att det var lite mer än
förra gången.
6/4 I dag fick jag (och det skulle jag
ha) utskällning för att jag avstängde
datorn med Genline. Det skall den
lokalansvarige sköta om.
13/4 Jag är som Ni ser av våran hemsida, inne på Norbergs fs och studerar. Se upp med vad ni får för material, eftersom det kan vara fel ivägsänt.
Jag hade beställt Norberg A:4 a och
A:4 b. Jag fick ett kort A:4 a och resten A4 b, det var alltså 2 kort av varje
kort och gömt dessa bakom 1:a A:4 a
kortet. Förstår Ni detta? Contentan ger
dock Se upp!!!!

Adde

Bokrecension I

T

orshälla ABC av Lokalhistoriska sällskapet i Norra
Sörmland, 2004.

Detta är en uppslagsbok för framförallt hembygdsforskare inom släktforskningen.
Men även för vanliga släktforskare
är detta en bok som berör både gamla
och nya Torshälla.
Det är också en bok med några längre
artiklar omkring sådana saker som har
haft eller har stor betydelse för centrum av kommunen.
Det anges redan på omslaget att detta
är en uppslagsbok. Det är bra för då
vet man vad man kan vänta sig för
slags bok. Foton över nya Torshälla
samt karta var Torshälla ligger finns
med
Fortsättning på sidan 14
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Fortsättning från sidan 13

(kanske lite för detaljrikt). Det finns
också ett foto över den gamla (1786:
års karta) Torshälla stad. Den visar på
gårdsnummer och vad den motsvarar
i dag med gatuadresser.
Det finns en uppsjö att läsa vidare
omkring ett speciellt område. Det finns
det inte i alla böcker. Bra!
Deras årsböcker redovisas också vilket jag anser att det är bra att man gör.
Dock förekommer förkortningar på
personer som år ganska svåra att hitta,
tycker jag.
De finns visserligen redovisade men
ganska osynligt tycker jag. Det redovisas längst ner i Förordet, och det år
ganska långt, så det kan lätt missas.
Sammanfattning
Detta är en väldigt bra uppslagsbok för
hembygdsforskare. Men hur många i
föreningen är det? Jag har hört att äldre
personer i Torshälla har bara hittat två
(!) mindre fel. Dock ej sakfel. Detta
ger alltså boken ett gott betyg.
Det finns dock ingen källkritik och det
borde anges tycker jag varför denna
bok får -4 i betyg.

Adde

Olika former av jordinnehav.
Kronojord: Ägare staten, disponerades av militären eller åbo=arrendator.
Åbo, juridisk term för ärftlig besittningsrätt innehade annans jord
så kallad åborätt, den var inte tidsbegränsad. Innebar också rätten
att friköpa fastigheten "skatteköp".
Åborätten gick i arv efter samma regler som vanlig egendom.
Skattejord: Mark som ägdes av bönder, som erlade skatt i form av årlig ränta
till staten.
Frälsejord: "frälse av förnnordiskan betyder fri".
Frälsejorden var befriad från grundskatt till Kronan.
Skattebefrielse var från ursprungligen ett vederlag till frälset för
rusthåll.
Till frälsejord räknades både adelns direkt brukade jord och den
jord som arrenderades ut.
Frälsejorden var indelad i två huvudgrupper.
Allmän frälsejord den var befriad från jordeboksräntan och större
delen av mantalsräntan, medan övriga utskylder med mindre belopp, normalt hälften mot det som erlades för Krono -och Skattejord.
Ypperlig frälsejord, till vilken räknades adelns stamgods "säterier"
och dess jord inom den socken där godset var beläget, var befriad
från i stort sett alla pålagor.
Frälsejordens knytning till adeln förlorade sitt samband i och med
1723-års adelsprivilegier, genom dessa fick även högre tjänstemän,
präster och borgare förvärva allmän frälsejord, skatteprivilegierna
kvarstod även om den nye ägaren var ofrälse. Bönderna erhöll
samma rätt 1789. Adelns uteslutande rätt till ypperlig frälsejordbestod till 1810.

Nya tider!

D

etet tycker
låter
en nygammal
tycker jagjag
låter
som som
en nygammal
TV-Såpa. TV-Såpa.

Men
sedet
detärär
fallet!
Men se
inteinte
fallet!
Åtminstonde
härnu
och
nu i Anbudet!
Åtminstonde inteinte
här och
i Anbudet!
Det
ärnya
nya
tider
för öppethållandet
i EskilstunaDet är
tider
som som
gäller gäller
för öppethållandet
i Eskilstunalokalen
till Hösten.
lokalen till Hösten.
Lokalen kommer att vara öppen:

Lokalen
att vara öppen:
Tisdagar kommer
13.00 - 18.00
Tisdagar
13.00
- 18.00
Torsdagar 13.00 - 18.00
Torsdagar13.00
18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Lördagar 10.00 - 14.00
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i som satt i det första rummet
under fikapausen innan årsmötet hade förmånen att få
höra Per Söderbergs hyllning till sin
hustru Ingrid efter hennes disputation
för sin Doktorsavhandling.

Eftersom den tilltalade även Anbudets
redaktör så blev Per övertalad att låta
oss få den fina hyllningen för att kunna
lägga in den så att alla våra läsare kan
få ta del av den:

Till Ingrid efter disputationen 13 Januari 2004

Upp på en vind, som arv av gamla fäder en
skinntorr, trälig koffert låg, var skral - hölls
ständigt hop med rem av läder - och hade men
av alla färder den gjort på båtar, bli och tåg.
Den rest minst hundra år och hundra mil på
flyttlass efter flyttlass och eftersom den inte
var stabil så blev den därav så pass ful och
kass a att släkte efter släkte den slängde upp
på vind, - sen fick den bara ligga där uti sitt
torra skinn.
Ibland det nästan var på vippen att den blivit
körd till tippen av nån som tyckte att den bara
skrymde - och inte såg de skatter som den
rymde. Men lyckligtvis den klara sig och överlevde, givande för Dig och oss - det blev de.
En dag, Gud vet hur det var fatt, när Du på
kammarn satt och varligt uppå locket lyfte i
gott och lovvärt syfte att se vad därinunder
låg - det blev ett fynd för en historiker och
etnolog.
För under locket - ja, alldeles därunder bland
foton, handlingar och brev Du fann sju kvinnliga vidunder och givetvis Du salig blev när
dessa radikala, liberala kom Dig till mötes ifrån
det anno datzumala.
De växte upp på gården Häckenäs där de av
far och mor frän barnsben lärts att tänka fritt
och rätt och stort. Sen lämna de sitt älskade
Rogslösa, för yrkesliv på annan ort. På bild de
verkar inte särskilt glamourösa men tänk så
mycket de fick gjort.

De avvek ifrån kvinnornas naturliga bestämmelse De skippa vigsel, barn och karl. Äktenskapet såg de nästan som ett fängelse - sin
frihet ville de ha kvar. Till sist de nådde sina
mål och rev så ned mångt manligt monopol,
dock inte utan vånda och besvär - det kostar
på att vara pionjär.
För karlarna slog vakt om makt och myndighet, som karlar gjort i all oändlighet. Din egen
har nog inte varit mycket bättre -emancipation det är inte lätt det. Dock är jag glad att
Du ej gjorde såsom de och skippa vigsel, barn
och karl, för - det måste du väl ändå medge:
då hade det vart synd om våra barn. - Om vi
nu inte hade gjort dem så hade de ju missat
den här fina dan.
Det hade liksom blitt en lucka och själv du
hade varit gammal nucka.
Du började att forska och studera om systrarna,
Du ville veta mera, men blicken Din blev trött
och huvut hängde, det skulle minsann dröja
mycket länge till dess du våga tro att det fanns
chans till fint diplom och lagerkrans.
I dag Du visat oss de grunder på vilka kvinnor
fick sin röst och rätt. - att ta sig fram och
komma upp är inte alltid lätt, men idag så har
vi ock fått se vilket duktigt, ambitiöst vidunder som du själv ä.
Doktor har Du blitt till sist.
Ta emot familjens stora grattis
Du vår älskade.
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Pilgrimsforskning  på vägen till och från Östersund
Snart är det dags för årets släktforskardagar. Östersund väntar 13-15 augusti.
Flera gamla pilgrimsleder passerade Dalarna på väg mot Jämtland och vidare mot Nidaros.
För många erbjöd Siljansbygden en stunds vila innan färden genom vildmarken mot Storsjöbygden.
Stanna till du också! Dröj några dagar på vägen till och/eller från!
Här finns så mycket att göra i augusti: konserter på Dalhalla, Leksands nya konstmuseum, Axel Munthes Hildasholm,
den nya japanska trädgården Tobetsuparken, Käck & Hedbys smide, Jobs handtryck, Sätergläntan med mera, med mera.
Titta in på Siljan Turism (www.Siljan.se) och ta del av allt som bjuds.
Bäst av allt för dig som är släktforskare:
Här finns Släktforskarnas Hus med kyrkböcker från hela Sverige på mikrofiche  ca 700 000 kort från det sena 1600-talet
och framåt.
Vårt material sträcker sig fram till och med 1933 när det gäller födda, vigda och döda och till ca 1930 (så nära sekretessgränsen det går att komma) när det gäller församlingsböckerna för Norrland och Svealand (exkl. Värmland och Stockholms stad och län).
Stanna till!
Vecka 33, på väg till Östersund, och vecka 34, på vägen hemåt erbjuder vi extra öppethållande till 22.00 måndag-torsdag.
Vi öppnar redan 08.00. Fredag är det 08-16 som gäller.
Köp ett Pilgrimskort för 600 kronor så får du forska hur mycket du vill och orkar under en av veckorna 33 eller 34.
Tänker du sitta här båda veckorna kan du lika gärna köpa vårt ordinarie årskort för 1 200 kronor  då har du dessutom
betalt för ett år framåt och kan återkomma hur mycket du vill utan att det kostar något extra! (Passa på  årskortspriset höjs
från 1/9)!
Vi planerar även att lägga in 2-3 föreläsningar/seminarier under resp. vecka men det programmet är ännu inte klart.
Tider och innehåll läggs ut på vår hemsida så snart vi vet!
Hunger och trötthet
För att ingen ska svälta ihjäl när aftonen nalkas erbjuds utöver vårt vanliga fika-sortiment Leksandsbröd i nya spännande
former samt tilltugg från Siljanschark och Svagdricka från Borns bryggeri!
Boka boende på STF:s vandrarhem Parkgården, 0247-15250 eller Hotell Moskogen, 0247-14600.
Boka plats i forskarsalen genom vår reception, 0247-12280 eller på e-mail leksand@genhouse-sweden.com.
Varmt välkomna önskar Släktforskarnas Hus!

Stenåke Petersson
Adress
Släktforskarnas Hus
Insjövägen 52
S-793 33 Leksand
SWEDEN

Telefon
0247-122 80

Fax
0247-79 79 92

Org.nr
883201-6284

Hemsida
www.genhouse-sweden.com

E-post
leksand@genhouse-sweden.com

Postgiro
686318-7

Det här är ju rena rama reklamen för Släktforskarnas hus! Men vi som brukar åka dit minst ett par gånger om året
vet ju hur bra det är där, så redaktionen tyckte att det kan vara värt att ta in den här obetalda reklamen och vi vet att
vi får tillbaka det på den goda servicen och förtroendet vi får när vi åker upp med våra bussresor till vårt lilla
paradis i gropen.
(redaktörens anmärkning)
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Vad är det för speciellt med Släktforskarnas Hus då?

F

rågan fick jag här om dagen från en vän i Stockholm som undrade om han skulle åka till Leksand och forska eller
ordna till det på annat sätt.

Det är bra att få raka frågor ibland.
Då tvingas man tänka efter.
Ungefär så här blev mitt svar:

Vi har 1900-talet! Födda, vigda och döda fram till och med 1933 och församlingsböckerna fram till sekretessgränsen för
de församlingar och län som är filmade (=C, D, U, W, X, Y, Z, AC och BD län). Det tidiga 1900-talet är redan 2-3 och
ibland 4 generationer bort för många som börjar forska i dag. Det är en tid då så mycket hände, strukturer bröts upp,
flyttlassen började gå allt längre sträckor. För många är detta en tid så långt bort att kontakterna med ursprunget helt
förlorats.
Vi har hela landet! För många ur de generationer som är födda från 1920-talet och framåt möts rottrådar från de mest
skilda håll. Att ha tillgång till dessa under samma tak med bara 18 meter mellan Tornedalen och Falsterbonäset är värt
mycket.
Vi har öppet! Inte dygnet runt, men nästan. Måndag-torsdag 08 - 20, fredagar 08 - 16. På helger är det öppet för
släktforskarföreningar och studiecirklar med möjlighet för enskilda forskare att haka på och utnyttja lediga platser.
Vi har förtroende! Självbetjäningsmodellen tillämpas fullt ut. Du hämtar och återställer materialet (mikrokort, referenslitteratur) i hyllorna, du nyttjar datorerna med vad som finns däri, du skriver ut och kopierar det du vill ha gjort, du
betjänar dig själv i fikahörnan
Vi har kunskap och delar gärna med oss! Alla medarbetare hos oss är praktiker med vana att ställas inför de frågor som
en släktforskare möter varje dag: Vad står det? Var kan jag hitta vad? Hur gör jag nu? Finns det andra hjälpmedel? Var och
en av oss har kanske inte alla svar men ett brett kunnande och en positiv attityd gör att man som besökare kan få den hjälp
man behöver när man kör fast i misströstans träsk.
Vi gillar skratt och glädje! Måhända kan någon ibland tycka att det surras för mycket. Vi tycker att man måste få prata
med varandra, dela med sig av erfarenheter, tjuta av glädje när man hittar den felande länken och bränna av en osande ed
när just det kort där lösningen skulle finnas är oläsligt!
Vi är beroende av dig! Vår verksamhet är föreningsdriven. Förvisso får vi en del lönebidrag från Arbetsmarknadsverket
men vi är beroende av de intäkter vi kan skapa för att kunna leva vidare. Därför bryr vi oss om dig som besökare. Det är
för dig vi finns till. Om du inte tycker att vi gör ett bra jobb för dig så kommer du inte tillbaka och då får vi snart packa
ihop. Det vill vi inte!
Vi är inte världsmästare i någon enskild gren men sammantaget erbjuder vi dig utmärkta förutsättningar för att Din
forskning ska bli effektiv och till det nöje den ska vara.
Vi är och tänker förbli en del av släktforskningens elitserie också framöver!
Min vän är på väg hit. Välkommen att pröva oss du också!

Stenåke Petersson
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Några bilder från föreningens resa till utvandrarnas hus i
Växjö

Sover Leffe redan?

Släktforskare i trans, lyssnande på:

Kjell Ivarsson i Centrum

Hela gänget på trappan till motellet utom
Elsebet som tog en morgonpromenad och
fotografen som stod bakom kameran.
18
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ESSF har fått sin femhundrade medlem!

A

nn-Sofie Johansson blev i början av april medlem i ESSF
och blev därmed också vår
femhundrade medlem.
Styrelsen ber att få hälsa henne, liksom alla andra nya medlemmar, hjärtligt välkommen och hoppas att hon
skall få full utdelning av sin hobby och
att föreningen kan ge henne den hjälp
hon behöver.
Ann-Sofie deltog i en intensivkurs på
Stadsbiblioteket under en dag i samband med föreningens jubileumsfirande för några år sedan. Sedan dess
har inte så mycket hänt med hennes
släktforskning förrän nu. Det direkta
avgörandet att hon blev medlem nu var
att en av hennes arbetskamrater som
är med i föreningen tryckte på.
Datorn är ett hjälpmedel som Ann-Sofie är mycket välbekant med. Som
heltidsarbetande på bank känner hon
sig hemma i IT-världen och när hon
nu satte fart på sin släktforskning så
skaffade hon omgående ett tidsbegränsat abonnemang på Genline.
De första 20 dagarna hon hade abonnemanget så var hon uppkopplad till
Genline via sitt vanliga modem i 77
timmar. Hon tyckte det gick bra och
kom snabbt underfund med att man
inte behöver se en hel sida för att veta
om man träffat rätt eller ej. För övrigt
registrerar hon sina data i Disgen och
har skaffat sig en del användbara CD
såsom Sveriges befolkning 1970 och
Dödboken.

Det har så här långt gått bra att hitta
anorna. Ann-Sofie har klarat av sjuåtta generationer och från början hade
hon knappast något. Hennes farföräldrar dog då hennes egen far bara var
10-15 år och som så många gånger är
fallet har man inte pratat så mycket så
mycket om släkten.
Några dokument i form av brev och
telegram har hon dock haft hjälp av.

Såsom utbildningsansvarig i föreningen såg jag mig dock tvungen att
påpeka nödvändigheten av att ha grunderna i släktforskningen helt klara så
att inte kvaliteten blir lidande.
Lycka till Ann-Sofie!
För styrelsen och föreningen

Sven Kullman

Ja, jag tycker det ser ut som om AnnSofie är en typisk modern släktforskare som upplever det positivt att ha
datorn som hjälpmedel. Den snabbar
på arbetet och hon slipper vänta på leveranserna från SVAR.
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ifrån kyrkböckerna måste transporteras iväg från Stadsarkivet till en tillfällig lagringsplats.
Den tillfälliga lagringsplasen blev ju
vårt gästrum i källaren i vårt hus i
Mesta.
Men där kunde ju inte alla kubikmetrar av papper ligga.

J

a, som du sett på första sidan, (om
du inte börjar bakifrån förståss, för
att läsa serierna) så har föreningen
passerat ett antal milstolpar igen.
Vi har blivit fler än 500 medlemmar,
vi utökar tiderna i föreningslokalen
och vi välkomnar ytterligare lokalvärdar.
Att vi skulle bli fler än 500 medlemmar det var det väl ingen som riktigt
trodde på när föreningen (som då var
en släktforskarklubb) höllt till i en liten lokal på Stadsarkivet. En lokal som
man för övrigt delade med två andra
föreningar.
Lokaliteterna då var ju inte tillgängliga annat än på arbetstid för enskilda
studier och forskning. För kursverksamhet så kunde bland andra hustrun
Lily Anita, Britt-Lis Barre och BrorErik Ohlsson dock disponera utrymmen på kvällstid och under helgerna.
Själv kom jag med som hjälpreda på
ett hörn då Anita startade den första
kursen i dataprogrammet Disgen någon gång under början av nittonhundranittiotalet (snacka om nostalgi).
Jag kommer ihåg att vi fick lov att
passa dörrarna och släppa in dem som
skulle till oss eftersom det fanns medlemmar i det så kallade A-laget som
höllt till i krokarna och som gärna ville
komma in i värmen för att även de
utöva sin hobby.
Om inte minnet sviker alltför mycket
så var det runt ett par hundra medlemmar i klubben /föreningen.
Som vi har berättat tidigare så skulle
ju Stadsarkivet byggas om och det
registermaterial som föreningens medlemmar hade varit ute och kopierat av

Därför började jakten på en ny lokal
för verksamheten och så småningom
fick då Lily Anita och de andra i styrelsen napp och föreningen fick sin
första egna lokal uppe vid Mälarsjukhuset och dess gamla administrationsbyggnad.
I samma veva fick föreningen en ny
ordförande som också blev redaktör
för den för tillfället vilande Anbudet.
(Redaktörskapet har han kvar men
släppte ordförandeskapet våren 2003).
Nu började en intressant tid med utställning på Biblioteket som direkt visade på behovet av flera cirkelledare
och utbildningsmaterial anpassat för
nybörjare i släktforskningens labyrinter.
Medlemsantalet ökade kontinuerligt
och lokalerna fick lov att utökas med
ytterligare ett rum för att vi skulle
kunna få någotsånär plats.
Vi fick fler och fler lokalvärdar och
kunde så småningom ha öppet även
på Lördagar.
Till slut blev dock lokaliteterna så
trånga att jakten efter en ny lokal fick
tas upp på nytt (och tur var väl det
efterom den gamla lokalen är riven
och på god väg att bli parkeringsplats).
När vi så småningom fick tag i nuvarande lokal så uppstod frågan hur finansierar vi detta nu då?
Lokalerna var i vår mening exakt det
vi letade efter men hyran var ganska
saftig efter vad vi såg i plånboken. Ja,
kan man inte minska kostnaderna så
måste man väl öka inkomsterna!
Styrelsen föreslog inför årsmötet att
vi skulle höja medlemsavgiften ganska kraftigt, från 125:- till 200:- för
ordinarie medlem och från 25:- till
100:-för familjemedlem men att vi

skulle behålla avgiften 25:- för ungdomsmedlemmar.
Jo nog blev det diskussion alltid, men
de flesta var positivt inställda till detta
och så blev också beslutat.
Visst tappade vi några medlemmar
men de allra flesta stannade kvar och
fick vara med och njuta av förändringarna.
Att vi nu passerar 500-gränsen är
mycket värmande när man har förmånen att få ha varit med och vidareutvecklat det arbete som de gamle startade för ett antal år sedan.
De utökade tiderna i lokalen sker ju
lite grand på bekostnad av kvällstiden
på Tisdagen. Men efter att lokalvärdsmötet och styrelsen har studerat statistiken på besök så visar det sig att
kvällstiderna inte är speciellt välbesökta.
Det får väl bli ett prov nu under hösten med de nya tiderna och en utvärdering inför våren 2005.
Utökade tider kräver ju fler lokalvärdar eller längre arbetstid för de som
finns, det är ju en ganska enkel matematik.
Och glädjande nog så har fler av våra
medlemmar anmält sitt intresse för att
vara med och serva när det gäller att
öppna lokalerna, fixa fika och om möjligt ställa upp för att hjälpa till med de
problem (eller som jag hellre vill kalla
dem -utvecklingsmöjligheterna) som
kan dyka upp under öppetttiderna.
Men vi ska alla veta att lokalvärdarna
inte är 100 % experter på allting, dom
är i första hand där för att se till att vi
kommer in i lokalerna och att vi trivs.
Sedan är det du och jag och alla andra
som även i fortsättningen ställer upp
och gör vad vi kan för att stötta varandra med råd och dåd.
Nu vill jag önska alla läsare av Anbudet en riktigt varm och skön sommar
med många tillfällen till att krypa in i
svala sköna Arkiv.

Arne Carlsson

