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Ordförandespalten
Sommaren går fort. Det är nu sex månader sedan jag
skrev förra ordförandespalten. Sommaren har
passerat med ömsom sol, värme, regn och åska, alltså
ett typiskt svenskt sommarväder. Nu är hösten här
och med den alla våra olika aktiviteter. Glädjande
är att i Strängnäs har det blivit mycket mera fart på
föreningen, sedan vi fick en annan lokal och några
nya ”eldsjälar”. De har mer eller mindre blivit självgående. Det är bara att önska dem lycka till i fortsättningen.
I lokalen i Eskilstuna har det inte varit något semesteruppehåll. Gravvårdsgruppen har fortsatt med sitt
arbete och hoppas vara klara med allt till i januari.
Registervårdsgruppen har haft sommaruppehåll, men
nu är de i full gång igen med Födda-Vigda-Dödaskivan. Utgåva 3 är på gång här under hösten.
Alla program för höstsäsongen är i skrivande stund
inte riktigt klara. Ni får hålla ett öga på vår hemsida
där allt som händer sätts ut.
Släktforskardagarna i Norrköping var något vi såg
fram emot. Det såg ju väldigt intressant och lovandes ut i programmet för konferenserna på fredagen,
dagen före själva Mässan. Men jag blev faktiskt
lite besviken. Ordförandekonferensen, som jag och
Christer (vår vice ordförande) var på, leddes av
förbundsordförande Barbro Stålheim och var väl det
enda som gav något. Hon informerade bl.a. om att
förbundets ekonomi som nu är så bra att de har ett
stort överskott. För några år sedan var det åt andra
hållet. Databasen för gravvårdsregistret håller på att
bearbetas. Det kommer att bli sökbart utan någon
kostnad. Det har tidigare handlat om att registrera
alla gravstenar från 1940 och bakåt. Nu meddelades
det att alla gravstenar skall registreras fram till nutid.
Det är således flera års arbete kvar.
De andra föredragen, som vi i år kunde välja
mellan, fanns det inte någon riktig substans i, inte i
de vi råkade välja.
På lördagen var det Riksstämman. För att få ut handlingarna var vi tvungna att betala entré! Jag tycker

det är stor skandal att man som ombud skall behöva
betala för att få komma in. Det är inte på summan
40 kronor jag vänder mig emot. Det är en principsak!
Stämman leddes av Norrköpings Kommunfullmäktiges ordförande Li Teske med den äran.
Många av våra ditresta medlemmar upplevde samma
sak som jag, när det gällde själva mässan. Det var
alldeles för trångt och för långa avstånd till de olika
delarna.
Jag skall väl inte bara vara negativ. Det fanns faktiskt
en del bra saker också. Kongresshallen där invigningen och Riksstämman hölls var superb.
Förbundets Jubileumsbankett i Värmekyrkan med
den nationellt och internationellt kända gruppen
Liverpool, som spelar enbart Beatlesbitar och med en
John Lennonkopia, var en stor behållning.
Till sist.
Möt upp på våra evenemang och kom till våra lokaler. Där kan ni forska och få hjälp om så behövs. Vi
har nu Arkions Sjömanshusdatabas, Smedskivan 7
och Ancestry World Wide (här kan du hitta släktingar över hela världen) i både Eskilstuna och Strängnäs.

Richard Attered
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Rom byggdes inte på en dag –
och inte heller Eskilskällan
26/3 invigdes äntligen Eskilskällan och jag var
faktiskt där. Veckan innan ramlade jag i Arkivhusets
trappa och skadade mitt ena ben. Jag kunde inte
gå på benet och var sängliggande. Jag ville emellertid inte missa invigningen av Eskilskällan, som
jag arbetat så länge med. Följaktligen fanns jag med
i rullstol hela tiden och njöt av dagen. Positiv och
trevlig stämning med många intressanta föreläsare.
Egentligen var det ur marknadsföringspunkt fel månad att förrätta en invigning för nu var våren här och
då gäller stugan, trädgården eller glada uteaktiviteter.
Efter invigningen kom det många besökare men
snart glesnade antalet och vi fick en lugn period.
Nu är emellertid hösten här och jag är tillbaka med
ett nästan läkt ben, så nu är det dags att vi gör oss
sedda och hörda. Nu måste vi få eskilstunaborna att
förstå vilken guldgruva Eskilskällan är!
Vi som arbetar
I Eskilskällan tjänstgör varje dag personal från arkiv,
museer och bibliotek för att hjälpa till med Eskilstunas historia. Vi får ett förträffligt stöd av släktforskarföreningens alla medlemmar, som hjälper till
med släktforskningens mysterier. Ett väl fungerande
arrangemang.
De olika avdelningarna tjänstgör vid fasta tider.
Stadsarkivet och stadsmuseet tjänstgör alltid på
måndagar, Företagsarkiven i Sörmland och stadsbiblioteket på tisdagar, på onsdagar stadsarkivet och de
mindre arkiven tex Föreningsarkivet i Sörmland och
Sverigefinländarnas arkiv, på torsdagar stadsmuseet
och Företagens arkiv i Sörmland samt slutligen på
fredagar stadsarkivet och stadsbiblioteket. Det är
viktigt att visa på bredden på materialet och kompetensen som samlats i Eskilskällan och vilken nytta
och glädje eskilstunaborna kan ha av den. Vi planerar
sålunda att allt eftersom presentera de tjänstgörande
och deras kompetensområden, som t.ex. kulturantikvarie Anna Götzlinger som svarar på frågor om
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kulturminnesvård.
Sista lördagen i varje månad arrangeras olika aktiviteter som t.ex. föreläsning, presentation av verksamheten eller andra aktiviteter. Då turas enheterna om
med att ansvara för dagen, och samtidigt tjänstgör ju
släktforskare, så jag utgår från att det blir ett närmare
samarbete.
Lokalerna
Mycket återstår, t.ex. möbler, tidningsställ, anslagstavlor m.m. Korridoren ner mot släktforskningen och
Gunborg Nyman-rummet måste åtgärdas. Vi måste
också titta över den tekniska utrustningen i Gunborg
Nymanrummet. Det är problematiskt med låsningen
av släktforskarutrymmena men vi måste ha det så
p.g.a. stölder av datorer m.m.
Program
Förutom aktiviteterna sista lördagen i varje månad
och presentationen av personalen, kommer vi att
deltaga i Släktforskardagen den 7/9, släktforskarföreningens höstmöte den 15/10 samt Arkivens dag
den 12/11. Dessutom tillkommer ännu ej inplanerade
aktiviteter.
Tidskriften Eskilskällan
Eskilskällan står numera som utgivare av Lokalhistoriskt forum och har – hör och häpna – omdöpts
till Eskilskällan. Ett nummer har redan getts ut och
nästa utkommer i oktober. Temat är då ”eld!” Kontakta gärna Tomas Carlberg om du har idéer eller
synpunkter kring tema eller varför inte skriva en
riktigt eldfängd artikel? Tidskriftens framtida öde är
ovisst just nu.
Visningar
Vi tar emot grupper för visningar av Eskilskällan och
Arkivhuset. Vi har även visningar av släktforskningen
och biblioteket. Med andra ord kan vi visa det mesta,
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men samtidigt måste vi göra en organisation för
visningsverksamheten. Rutinerna kring släktforskargrupperna bör vi tillsammans se över.
Under hösten planeras på försök visning av Arkivhusets bildsamling, d.v.s. de bilder av Eskilstuna och
Torshälla som hänger på våra väggar.
Övrigt att notera
Nils Mossberg har kommit tillbaka från sin föräldraledighet.
Antikvarie Susanne Nickel skall åka till en stor
internationell konferens i Rumänien och föreläsa om
samarbetet mellan ABM och Eskilskällan.
Biblioteket har nu öppnat cafeteria vid barnbiblioteket.
Kontakta gärna Eskilskällan på telefon
(telefonsvarare) 016-71 19 80, så vidarebefordras
dina frågor till rätt person!

Björn Lindwall
Eskilskällan

Aktivitetsgruppen
Vi har under våren haft tre stycken föreläsningar på
Contrast i Eskilstuna. Först ut var Kenneth Engvall
med temat ”Kartor berättar om en bys utveckling
genom tiderna”. I februari talade Sven Kullman om
” Allt har en historia – handlar släktforskning bara
om anor” och avslutningsvis fick vi bekanta oss med
Gull-May Lindströms ”Så går vi runt kring ett
enebärsnår – Sju generationer kvinnor bland båtsmän
och fattiga backstugusittare”.
I Strängnäs har Lars Thor talat om ”Sundby sjukhus
och kyrkogårdar”.
Man har även haft ”Öppet hus” i nya lokalen och
informerat om släktforskning m.m. en temadag om

släktforskarprogrammet ”WinFamily” med Krister
W Nilsson.
Hösten börjar med ”Prova på släktforskning” för
allmänheten med besök från SVAR, som informerar
om vilka arkiv som finns att tillgå, den 7 september i
Eskilstuna och den 8 september i Strängnäs.
För övriga programpunkter under hösten hänvisas till
hemsidan då dessa inte är klara vid denna tidnings
tryckning.

Ann-Sofie Johansson
aktivitetsansvarig

Registervårdsgruppen
ssfpresdata\infiler\ssfpp0402in3.txt finns inte!
Läser födda-register och skapar lista…..
Läser post 42700
175929 rader i listan, sorterade efter namn + fodat
Vad är nu detta för gallimatias? Jo det är ett utdrag ur
arbetsmaterialet som skapas av programmet som tar
hand om alla de uppgifter som gruppen har suttit och
matat in under årens lopp.
Vi håller ju på med arbetet med den tredje utgåvan
av vårt register Födda – Vigda – Döda.
Vårt uppdrag just nu är att försöka få fram CDskivan till vårt höstmöte.
Födda är inmatade fram till och med 1939 och
innehåller nästan 176 000 poster. Dessa har nu lagts
ihop med uppgifterna från bibliotekets kortlådor och
våra egna register som har funnits med på de tidigare
CD-skivorna.
Uppgifterna rörande de födda är kontrollerade och
uppdaterade direkt från kyrkoböckerna och vi har
sållat bort så många dubbletter och andra felaktigheter som vi över huvudtaget har kunnat upptäcka.
Runar Hortlund har med sitt dubblettsökningsprogram hittat massor av saker som vi har justerat till.
Tyvärr så finns det många felaktigheter kvar i vigdaoch dödafilerna, som vi nu får med oss in i den tredje
skivan.
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Gruppen jobbar för högtryck (speciellt nu under
sommaren när det är lågtryck ute) med att kontrollera i första hand dödfilerna mot kyrkoböckerna och
med hjälp av dessa ta bort alla dubbletter och ibland
”tripletter” som har slunkit med in i våra register.
Men, frågar sig kanske du som läser detta, hur kan
det bli så många fel?
Jo, vi har ju registrerat alla tusentals kort från kortlådorna på Biblioteket som för många år sedan
registrerades från bland annat husförhörslängder och
på dessa fanns det redan dubbletter eftersom uppgifterna var inlagda med olika sorteringssätt.
Dessa tillsammans med de uppgifter som vi har
plockat in ger oss tyvärr en massa extrajobb mot om
vi bara hade tagit våra egna uppgifter och kontrollerat mot kyrkoböckerna direkt. Men det är ingen idé
att gråta över spilld mjölk.
Nu när vi sätter igång igen i lokalen den 22/8 så
börjar vi med att stämma av läget och se till att vi har
materialet för den tredje skivan så klart som möjligt
för att få fram den till höstmötet. Vi har ju redan
”provkört” den och hittat en hel del felaktigheter i
vigda- och dödauppgifterna.
Vi ska ju också försöka ta fram en ny layout för
skivan och vi försökte få tillstånd att använda Kommunloggan, men det gick inte eftersom kommunen
inte är direkt involverad i arbetet.
Men vi har några idéer om hur skivan ska se ut. Vi
koncentrerar oss dock i nuläget på att få innehållet så
korrekt som möjligt även om vi inte hinner få fram
allt som rör de vigda och döda.
Skivan innehåller i nuläget cirka 323 000 poster.
Är du intresserad av att vara med i vårt glada gäng så
hör av dig till Arne / Anita Carlsson 016 – 42 64 10.
Det är bra om du har en egen bärbar dator eftersom
föreningens egna datorer för det mesta är helt upptagna.

För Registervårdsgruppen
Arne Carlsson
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Datagruppen
Vi har under hösten och våren uppgraderat våra åtta
datorer i datarummet med Windows 7. Tyvärr har
det lett till en del ”strul” med en del datorer. Vår
ambition är att få till datorerna så att de fungerar
utan strul. Vid problem eller frågor/förslag så är vi i
Datagruppen tacksamma om ni hör av er. Datagruppen är för liten för att ha ”jourtjänst”.
På sex av datorerna finns SVAR, på en Genline och
på den åttonde ADOnline.
Övriga programvaror som finns på samtliga åtta är
Sveriges Befolkning från 1880 fram till den senaste
utgåvan 1990. Naturligtvis finns även den senaste
utgåvan av Sveriges Dödbok 1901-2009, och mycket
mer program att botanisera i. Det finns även på en
dator möjlighet till emigrantforskning (Ancestry).
Det finns program som är så minneskrävande att
de inte får plats på alla datorer. (Svenska gods och
gårdar).
När vi började ha kyrkböcker på alla datorerna, så
plockade vi bort bokningslistorna. Tanken var att vi
kan byta om någon måste ha ADOnline eller Genline.

För Datagruppen
Christer Fredriksson

Öppettider lokalen Eskilstuna
Lokalen i Eskilstuna är normalt öppen varje
tisdag och torsdag 13.00 – 18.00. 1:a och 3:dje
lördagen i månaden 10:00 – 14:00. Under våren
2012 kommer vi att ha öppet tisdag och torsdag
som vanligt men endast en lördag i månaden.
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Gravvårdsinventeringen
Gruppen har under sommaren gjort en stor insats
och gjort allt ”fältarbete” för kyrkogårdarna i Eskilstuna kommun klart. En hel del material är insänt
till Släktforskarförbundet men för några kyrkogårdar
återstår en del redigeringsjobb innan det kan skickas
in. Detta tror vi skall bli klart under hösten.
Nästa steg blir kyrkogårdarna i Strängnäs kommun,
där vi ännu inte diskuterat om och när inventering
skall påbörjas.

Kjell Ivarsson

Studieverksamheten
Det har under våren hållits kurser i samarbete med
studieförbunden Vuxenskolan och ABF. De flesta
kurserna har varit grundkurser i släktforskning.
Men det har även studerats släktforskarprogrammen
Disgen och WinFamily. Senioruniversitetet, i samarbete med Studiefrämjandet, har även haft Grundkurs i släktforskning hos oss samt en kurs benämnd
Ord och Bild. Det innebär att cirka 60 personer har
studerat med hjälp av föreningen. Förutom dessa
kurser har även Gravvårdsinventeringsgruppen och
Registervårdsgruppen haft sina sammankomster, som
räknas som så kallade 0-cirklar. Det gör att ytterligare 40-50 personer har varit engagerade i förbundets
verksamhet.

Sörmländska
Släktforskarmässan
2012
Munktellarenan
Eskilstuna
Den 29 sept. 2012 kommer Sörmländska Släktforskarmässan att arrangeras igen tillsammans med
Nyköping-Oxelösunds och Katrineholm-FlenVingåkers släktforskarföreningar. Den här gången
kommer den att förläggas i Munktellarenan i Eskilstuna. Vi återkommer under våren med inbjudan och
annonser.

Huvudentrén. Foto: Kerstin Nilsson

Under hösten räknar vi med att fortsätta kursverksamheten med liknande kurser. Dessutom försöker
vi att anordna någon sorts fortsättningskurs i släktforskning. Riktigt vad den skall handla om är för
närvarande inte riktigt klart. Eventuellt kommer det
också att bli en kurs i handskriftsläsning. Det verkar
finnas stort intresse för släktforskning.

Sören Wister
studieansvarig

Utställningshall. Foto: Kerstin Nilsson
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En liten semestertripp
Vid en liten semestertripp med vår husvagn så
bestämde vi att vi skulle besöka Ockelbo eftersom
Arnes mamma var född i Ockelbo församling.
Arne har två kusiner som bor i Sandviken varav en
är född i Ockelbo. Vi bestämde att vi skulle besöka
dessa kusiner och att vi skulle ha husvagnen i Ockelbo. Avsikten var att vi även skulle går runt i Ockelbo
och titta på gamla platser som Arne kom ihåg. En
dag var även avsatt att besöka Ockelbo Kyrkogård för
att ta reda på graven till Arnes mormor och morfar.
Tyvärr var det lite rörigt i Ockelbo eftersom Ockelbo
Marknad avslutades samma söndag som vi kom dit.
Vi missade den skylt som anvisade hur man skulle
ta sig till Ockelbo camping, det vill säga att ta sig in
bakvägen. Så småningom så kom vi rätt i alla fall och
kunde checka in på campingen.
Dagen efter, på måndagen så åkte vi runt och tittade
på olika platser som Arne kom ihåg, bl. a. Sjöbacken
och den gamla Brandstationen. Vi tog även reda på
var Ockelbo Släktforskarförening hade sin lokal för vi
hade tagit reda på att den skulle vara öppen även under semestertiden. Men tyvärr gav besöket där inte så
mycket. Ockelbo kyrkoarkiv förlorades i brand 1904
och vi vet att Arnes mormor och morfar var med och
hjälpte till vid släckningen. Eftersom det vid branden
förlorades stora delar av kyrkoboksmaterialet så har
Ockelbo Släktforskarförening reskonstruerat väldigt
mycket. Så jag har i mitt forskningsmaterial ända
tillbaka till olika delar av 1700-talet.
På måndagseftermiddagen gick vi till Pastorsförsamlingen och fick reda på var Arnes mormors och morfars grav var belägen på kyrkogården. Jag har även
uppgifter om Arnes mormor och hennes mor och far.
Arnes mormor hette Hanna Gustafva Landblom f.
1/3 1888 och hennes flicknamn var Sjöberg. Gustav
Sjöberg, som var Hannas far, kommer Arne ihåg som
en gammal och vithårig herre som gick med käpp.
Han avled 1953.
Så när vi stod där på Pastorsexpeditionen ville jag
även veta var Gustav Sjöbergs grav fanns. Men jag
hann inte säga mer än ”Han är född 1857” så blev
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jag avbruten av damen på Pastorsexpeditionen som
direkt meddelade att ”Så gamla gravar har vi inte”.
Av den repliken så kom jag av mig lite, men hur som
helst så började vi med att leta rätt på Arnes mormors och morfars grav och enligt de anvisningar som
vi fick så skulle vi gå mot kyrkan och sedan vänster
ner förbi minneslunden, därefter till höger. Vi hittade
graven och Arne tog kort på den och sedan började
vi gå tillbaka samma väg som vi kom. När vi var vid
kyrkan så var det några gravar mittemot kyrkväggen
och av en händelse så kastade jag en blick till vänster
mot en grav. Där står det ”Gustav Sjöbergs familjegrav”. ”Nämen, titta Arne, det här måste vara den
grav som din gammelmorfar ligger i” sa jag. ”Han
hette ju Gustav Sjöberg”.
Vi hade den bärbara datorn med oss och i den har
jag CD: skivan ”Begravda i Sverige”. Så det första
jag gjorde när vi var tillbaka var att titta på den och
mycket riktigt så var det rätt grav. I graven finns även
hans hustru Maria Erika Åsenlund f. 1859 samt även
deras dotter, Astrid Maria Sjöberg f. 1895.
Dagen därpå så var vi till Sandviken och träffade Arnes morbror Einar Landblom som 1 maj blev 85 år.
Han kunde bekräfta våra uppgifter och intyga att
Astrid Maria Sjöberg var bosatt i Gävle och dog där
samt att hon inte fått några barn.
På onsdagen var vi till Wij trädgårdar och tittade på
alla olika uppsättningar av träd och odlingar, samt
åt lunch på Herrgården. På fredagen fortsatte vi till
Borka Brygga för att vara där under helgen, men det
är en annan historia.

Vid datorn
Anita Carlsson
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Att kämpa med soldat-anor
Del I. ”Holm-gång” med arkiv från öar.
Det gäller att gräva där man står, har det sagts. Det
är väl ett slagord som passar bäst för arkeologer.
Motsvarigheten för släktforskare gäller väl alltmer att
söka där man sitter, särskilt nuförtiden i internetåldern. Nu råkar jag själv som Torshällabo ha anorna
från alla möjliga andra håll i landet och bara en enda
egen gammal anknytning i Sörmland långt tillbaka
på 1700-talet och denna dessutom i södra landskapsändan, i Bogsta annexförsamling till Sättersta. Då
passade det ju bra att ett par av barnbarnen, som jag
är morfar till, i stället har sörmländska anor på närmare håll att leta efter. (Det här började jag med för
en del år sedan då Genline inte kommit så långt och
bibliotekens mikrokort gällde för det mesta).
Barnbarnens farfar var född i Torshälla och med det
mesta av sin härstamning från Eskilstuna kommun.
Nåja, på ett håll visade det sig att farfaderns morfars
mor, Maja Kajsa Andersdotter, bosatt i Rännbäcken
i Barva, var född ”ända borta” i Vansö socken (numera i Strängnäs kommun). Så vi for på en utflykt till
Strängnäs för att titta på mikrokort i deras bibliotek.
Jag fick inte klart för mig förrän senare att det som
inte finns för länet i Eskilstuna-biblioteket på mikrokort kan finnas på rullfilmer där. Å andra sidan är ju
Strängnäs en mycket trevlig plats att göra utflykt till!
Det gick ju rätt lätt att hitta Maja Kajsa Andersdotters födelsenotis från 1834-03-04 med modern Maja
Brita Andersdotter och fadern Anders Ersson. När
Maja Kajsa föddes i Vansö bodde mamman i Ericsberg hos förre korpralen Erik Holm. Av moderns
giftasnotis från 1833-12-26 framgick att hon var piga
och fadern dräng. Men varför bodde hon och hennes lilla dotter hos korpralen, som var änkeman och
var omgift eller hade en hushållerska och hur var det
med fadern, drängen, och vart hade han tagit vägen?
Anders Ersson är ju ett namn som inte är så lätt att
spåra alla gånger. Men när jag nu noga läste igenom

husförhörslängden för gården Kinger N:o 1, där Maja
Brita varit piga senast, så hittade jag faktiskt en dräng
Anders Ersson där. Han var född 1808-05-15 i, just
det, Rundholms soldattorp och son till dåvarande soldat Erik Holm. Anders Ersson hade flyttat till Eksåg
i Härad och där var han hållkarl kom jag fram till.
1834 var det som Maja Brita flyttade till Ericsberg.
Snart nog, litet senare samma år, kom hon och den
lilla dottern efter till pappan i Eksåg. Han kunde väl
som hållkarl säkert ordna skjutsen dit som en dåtida
bussig Arne Carlsson*, visserligen ej med buss, men
med häst och vagn.
Nu fanns ju även en förklaring till att Maja Kajsa
kallats Maria Holm i en husförhörslängd 1856-60
från Rännbäcken, Barva (AI:10 p 153). I och för
sig är det ju relativt tidigt för att ett soldatnamn blir
använt som släktnamn.
Nästa steg fick ju leda till soldaten Eric Holm. Enligt
Evert Wahlbergs arkiv för Södermanlands regemente
så gällde följande för Eric Holm:
Född: 1774-08-19 Ort: -, Län: D, Död: -, Längd:
175, Grad: Ingen angiven, Antagen: 1801-03-22, Avsked: 1807-06-20, Tjänsteår: 6, Utmärkelse: -, Fader:
Myrman Per, Yrke: -, Moder: - .
Noteringar: Son till Per Myrman, Hannemyra. Gift.-,
07: sjuk i Stralsund, utbytes mot en annan från hemorten.
Rote: 0634 Rundholm Kompani: Strängnäs kompani,
Socken: Vansö, Härad: Åker
(Obs! Min anm./LV: fel födelsetid angiven; skall vara
17770814 enligt kyrkbokens notis)
Ja, nu var det ju så att Anders Ersson var född 1808,
och Per Myrmans son (Myrman var f. ö. även han
soldat och född 1744) skulle ju ha fått avsked p.g.a.
sjukdom i Stralsund, så det kunde ju alltså i själva
verket vara så att hans ersättare var den ana jag sökte.
Och det fanns nämligen i Evert W:s arkiv faktiskt
ännu en Eric Holm i Rundholm, hela 180 cm lång,
som står som korpral, ifrån D-län, född 1780 (extra
notering i arkivet: osäkert, kan vara 1778), avsked
9

Anbudet nr 3 - 2011

1826-07-01, GM (=Generalmönstring) 1826 sjuklig,
får avsked enligt läkarbetyg. Denne man borde väl
vara efterträdaren. Avled den stackars Eric Holm den
förste i Stralsund, tänkte jag. Så nu fick jag gå vidare
igen med kyrkböckerna, d. v. s. mikro-korten:
Eric Holm (1) gifte sig i Fogdö 1801 (Fogdö C:2
pag. 414 Lysningar och Wigsel 1801 No 4) och med
denna notering:
”Dom XIV post Trin: Soldaten vid Kongl. Södermanlands Reg:te, Öfverste Lieutenantens Compagnie, Eric Holm med Pigan Brita Olofs-dotter i
Stenby. Han lämnat Charta Sig: och Chefens Tillstånd, Hon får Faderns bifall. Wigsel den 11 Oct, af
Pastor.”
När jag nu följde husförhörslängderna för Rundholms soldattorp framåt i tiden så fann jag i dessa att:
a) Eric Holm (1) var född 1777-08-14, vilket stämde
bra med den son Eric till Per Myrman, som föddes
detta år,
b) att såväl en och samme Eric Holm, som hans hustru Brita Olofsdotter, hela tiden bodde kvar i soldattorpet fram till dess han avskedades 1826.
Då flyttade de till torpet Ericsberg - antar att han
byggde detta själv eller lät bygga, av torpets namn
att döma. Hustrun avled 1830 och Eric Holm själv
drunknade 1834 (och det var samma år som svärdottern Maja Brita flyttade till mannen i Eksåg).
Efterträdaren som soldat då blev en Carl Eric Holm.
- Nu är det ju högst osannolikt att Eric Holm (2)
skulle ha ersatt Eric Holm (1) både som soldat och
som make till Brita Olofsdotter, dessutom utan att
något sådant giftermål finns noterat . Självklart utgår
jag ifrån att socknens kyrkoherde på den tiden höll
väl reda på sina får i församlingen, med hjälp delvis
förstås av de andra församlingsborna. Slutsatsen blir
att det var den nyrekryterade Eric Holm (2) som
försvann ut ur handlingarna till okända öden. Södermanlands regemente togs väl hem från Stralsund och
tydligen tillfrisknade Eric Holm (1) och återgick till
sin tjänst och det var alltså han som var mina barnbarns ana och som sedan blev korpral och fick avsked
först 1826.
10

Vart tog soldaten Eric Holm (2) vägen?
- Eric Holm (2) kanske blev glad att slippa bli soldat
eller kanske han blev rekryterad som soldat till en annan rote i grannskapet eller på helt annat håll? Men
den utredningen kunde jag nu utan saknad släppa
ifrån mig....
Slutsatsen blir i alla fall som vanligt: vi måste alltid
kontrollera i fler källor och jämföra uppgifterna. Och
man kan inte på förhand veta vilka källor, som man
kan lita mest på.
För övrigt kan sägas att jag för ett par år sedan skickat uppgifter inklusive källhänvisningar om denna utredning till Björn Lippold som står som ansvarig för
Södermanlands regemente i Centrala soldatregistret.
Hittills har jag inte sett att någon ändring eller kommentar gjorts i registret.
Tillägg 1: Per Myrman hade även en son till som
blev soldat, Anders född 1774 (kanske det årtalet
spökade för inskrivningsförrättaren när han skrev
in yngre brodern Eric). Anders var bosatt i Ingeby,
Fogdö s:n och fick som soldat efternamnet Ing. Han
var fadder till Eric Holm (1):s äldste son Eric, född
1802-09-18. Dessutom var Eric Holms farfar, född
1716, soldat med namnet Per Sörman, bosatt först i
Härad och sedan förflyttad till Fogdö. Eric Holms
farbror född 1749 var även han soldat under namnet Olof Wählstedt (stupad i Finland 1790). Eric
Holms morfars far soldaten Eric Jacobsson Wiman,
född 1701, ”var före anställningen Tråssdräng vid 9:e
Tältlaget, insatt med rotarnas samtycke, förkommit
i Norge Värja, Gehäng med Selja, Hatt, Handskar, 2
Svarta Halsdukar, Gula strumpor och Skospännen.”
1728 sjuk hemma. 1739 kommenderad på fregatten
Drottningholm och var ersatt före slaget vid Villmanstrand 24:e augusti 1741, således död då, kanske
i sjukdom, snarare än stupad. Fadder till dennes son
Olof Ersson, Eric Holms svärfar, var korpralen Paul
Breman, som står i GMR 1744 som ”förkommen uti
actionen vid Villmanstrand” (se nedan) och efterträddes av Per Sörman som korpral. (Att det blev många
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namn här är med tanke på att artikeln ju är avsedd
för släktforskare i första hand.)

Lokalen i Eskilstuna

Tillägg 2: I fråga om min egen enda Sörmlands-ana,
så har den en viss liten krigisk anknytning. Wilhelm
Gustaf Zetterberg var född 1739, slutligen präst och
prost i Sunne i Jämtland. Han var son till inspektorn
Nils Z. på Norrby säteri i Bogsta. Säteriets innehavare var militären Wilhelm Gustaf Wrangel. Han och
hans maka var faddrar till Nils Z:s son, som förstås
gavs namnet efter faddern.
W. G. Wrangel deltog under hattväldets krig mot
Ryssland i ett viktigt slag 1741 vid fästningen i Villmanstrand i Finland. Svensk befälhavare vid detta
slag var en avlägsen släkting till Wilhelm G. Denne,
generalmajoren Carl Henrik Wrangel, bidrog genom
att ge order om ett oförnuftigt tidigt anfall av svenska
trupper med bl. a Sörmlands regemente till att det
blev en rysk seger, stora förluster av svenska soldater
och till att fästningen och staden intogs av ryssarna.
W.G. Wrangel klarade sig dock och utmärkte sig,
och blev senare utnämnd till chef för Dalregementet. Även Dalregementet hade förlorat många (281
man) vid Villmanstrand och när det krävdes alltmer
utskrivningar av nya soldater gjorde bönder i Dalarna
uppror och tågade 1743 i juni mot Stockholm. Jag
tror att det var upplevelserna vid Villmanstrand som
gjorde att major W.G. Wrangel tog böndernas parti.
Han ledde dem ej, men fungerade väl som en slags
konsult, höll bl. a ett tal till dem och förmanade dem
att uppföra sig väl. Upproret slutade så småningom
illa, straffdomar utfärdades och 6 bondeledare avrättades. W.G. Wrangel dömdes till livstids fängelse
men benådades 1751.

Lokalen i Eskilstuna är bemannad nästan varje dag,
studiegrupper, registervårdsgruppen, gravvårdsgruppen och öppet hus.

* upplysning till mer tillfälliga läsare av Anbudet: Arne
har tidigare varit ordförande i ESSF och även redaktör av Anbudet och dessutom åtskilliga
gånger eminent busschaufför vid åtskilliga ESSF-utflykter.

Öppet Hus under våren 2011.
Lokalvärdarna har haft ett möte under våren för att
summera ”vårterminen”.
Vi har haft 442 besök i lokalen under våren på våra
öppet hus.
Fördelningen på dagar:
Tisdagar:
215 besök inkl. lokalvärd.
Torsdagar:
161 besök inkl. lokalvärd.
Lördagar:
66 besök inkl. lokalvärd.
Öppettider under hösten 2011:
Tisdagar och torsdagar lika som tidigare
13.00 – 18.00.
Lördagar öppet den 1:a och den 3:e lördagen i
månaden, tider 10.00 – 14.00.
På grund av den låga besöksfrekvensen på lördagar
under såväl hösten 2010 och våren 2011 så kan man
tänka sig följande scenario, öppet endast en lördag i
månaden till våren 2012. Jag som är lokalansvarig i
Eskilstuna vill gärna höra synpunkter på detta, eller
om någon är intresserad att fungera som lokalvärd.
Min e-postadress och telefonnummer finns i tidningen under funktionärer.
Vår förhoppning är givetvis att fler medlemmar
besöker lokalen då det är öppet hus. Det finns ju ofta
någon i lokalen att fråga om man sitter hemma och
forskar och har kört fast, annars så finns det möjlighet att fika i trevligt sällskap.
Vi är alltid öppna för att diskutera öppettider och
aktiviteter som är av gemensamt intresse.
Välkomna till lokalen!

Lars Vejlens

Lokalansvarig
Christer Fredriksson
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Medlemmarna i
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
kallas härmed till höstmöte
lördagen den 15 oktober kl. 13:00
Plats: Seniorcentrum, Gymnastikgatan 14 B
Parkering finns i P-huset Vildsvinet och vid Myntverket.

UPPTÄCK ESKILSKÄLLAN

Personal från arkiv, bibliotek och muséer berättar om
samlingarna och senaste nytt
Efter föredraget serveras kaffe/te med dopp och därefter följer
höstmötet med följande dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12

Höstmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av 2 st. protokolljusterare tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Föredragning av föreningens nuvarande ekonomi och preliminär
budget för 2012
Beslut om medlemsavgift för 2012
Rapporter från kommittéerna
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Strängnäslokalen
Vi skulle även uppskatta om fler ville delta i verksamheten som funktionär eller på annat sätt.
* Det vore exempelvis positivt om vi kunde utöka
våra öppettider och då behöver vi fler lokalvärdar.
* Genom Vuxenskolan kommer vi i höst att hålla
grundkurser i släktforskning, Disgen, men även andra
kurser skulle kunna vara aktuella om vi kan ordna
kursledare.
* Kanske har du ett specialområde som du kan berätta om vid någon sammankomst eller vara resurs
om vi ordnar en temakväll. Kanske har du förslag på
föreläsare vi kan engagera.
* Det finns önskemål om att vi ska inventera gravar
på kommunens kyrkogårdar och behöver i så fall
några som vill åta sig den uppgiften.
* I Eskilstuna är det ett antal föreläsningar under säsongen, som är intressanta att ta del av. Att samordna
resa dit och även till föreningens möten där (samåkning i bil) för de som är intresserade är en annan
uppgift som det vore fint om någon kunde åta sig.

Vi har nu ställt i ordning vår nya lokal på Trädgårdsgatan 23 (ingång genom porten in på gården).
Vi har fyra forskardatorer, varav två med SVARabonnemang, en med Arkiv Digital och en med
Ancestry World Wide (som också innehåller Genlines kyrkböcker).
I datorerna finns CD-skivorna Sveriges Befolkning
1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990, Sveriges dödbok
1901-2009, Begravda i Sverige, Gods och gårdar,
Städer och Samhällen i Södermanland, Svenska ortsnamn, Historiska kartor, Finska kartor, Rosenberg,
Bouppteckningar Sörmland och Uppland, Emibas,
Emigranten Populär, Stockholmsskivor Allmänna
barnhuset, Klara, Kungsholmen m.fl. Födda -Vigda
-Döda i Eskilstuna, Nyköping och Jönköping, Polisunderrättelser 1878-1920, Utländska förbrytare,
Smed 6.0, Vallonskivan 2010.
Samtliga datorer är anslutna till skrivare som kan
användas till självkostnadspris.
Det finns även en mikrokortsläsare för den som
behöver det.

Välkommen
till vår lokal och ge oss dina synpunkter och önskemål och/eller om du kan ställa upp och vara lokalvärd.
Att vara lokalvärd innebär att öppna och stänga lokalen, fixa fika och välkomna medlemmar. Det ställs
inte krav på stora kunskaper i släktforskning, utan
meningen är att vi som är där hjälper varandra!

Våra öppettider är onsdagar kl 18-21.
Se mer info på vår hemsida www.essf.se
Vi skulle tycka det var väldigt trevligt om fler av er
ville komma till vår lokal för att forska, byta erfarenheter, hjälpa varandra när vi stött på problem eller
bara ta en fika och umgås.
Inte minst skulle det vara väldigt värdefullt att få
era förslag och synpunkter på verksamheten, öppettider, aktiviteter, resor, utbildning, böcker och annan
utrustning i lokalen m.m. m.m.

Kerstin Nilsson
Lokalansvarig		
Strängnäs		

	
  

Anne-Lie Holmström
Datoransvarig
Strängnäs
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De resande bröderna i Storlien
Här följer fortsättning från Anbudet nr 2 2011 med
avskrifter av anteckningar, brev och kort mellan
mamma Anna Greta Åström, systrarna Anna och
Hulda i Södergården, Ödeshög och ”De resande
bröderna i Storlien”, Axel Teodor Jonsson och Johan
Fredrik Åström. Resan varade mellan den 7 juli – 2
augusti 1900. F.d. diplomaten Sverker Åström, idag
96 år gammal, är son till Johan Fredrik Åström.
Mina Älskade!
Nu har Axel, må Ni tro, blifvit en riktigt rasande resande. Efter att förut ha uttalat sin önskan att stanna
länge här i Storlien, vill han nu ögonblickligen härifrån. Om anledningen har jag mina små funderingar;
jag tror han förtog i början, ja d.v.s. han är inte sjuk
utan bättre än han någonsin varit. Nu vill han som
sagdt till söderns varmare klimat med sol och blommor, och Jag följer med honom som en snäll mops,
hvart det än bär, ty mig intresserar fjällbestigningar
och norrländska sevärdheter icke så mycket.
Nu resa vi alltså söderut men ej samma väg utan
genom Dalarna, så att vi passera ej Gefle, där Axel
gjorde stora ansträngningar för att få se hvar Valdenström bott, men då jag förklarade att det föga inverkade på hans salighet, lugnade han sig litet – och han
gick miste om att se ”sevärdheten”.
Här regnar ständigt och är mycket kallt och kusligt.
När ni efter detta bref mottagande skrifver, så adressera till Upsala poste restante, men sätt då ut ettdera
af våra namn.
Hälsa kömsarn och alla bekanta. Med tack för Edert
senaste bref, afslutar i hast Eder John
Brev till Storlien
Ödeshög den 21 juli 1900
efter som vi i dag fick edra välkomna och glädjande
bref som vi genomläste genast samt kommesarien
som var på värandan, vari vi se att i har hälsan och
mår bra det är roligdt att höra när i är så långt borta
från os ja tock skall i hava båda två för att i ville se
min dåliga stil. derför skrifver jag nu igen och vill
14

tala om litet från hemmet vi har hälsan och mår bra
alla här hemma samt att kreaturna är krya alla och alt
är vel de har slutat att slå här hemma skall slå i åryd
nästa vecka samt köra in klöfver då det är vockert
slotta väder om dagarna och det vexer alting här
hemma skall du tro vecken i träggon är hökt uppe i
träna och åckrarnna står flordiga öfver alt potatis äter
vi var dag fäska de är stora och goda så vi mår bra
och sedan är här ej någodt särskilt utan jag tycker det
går bra de är ju så snälla andersons och sir efter tror
jag alting så om du tycker att det är godt för din hälsa
att vara borta lenger så för alldel var då ner du är ditkommen resan är ju så lång och dyrbar och hemma är
ej någodt i aferen som kan vara någon förlust en liten
tid så jag tycker du gör rett i att vara lengre hoppas
vi får vara krya både i och vi och ser varandra åter
du må tro att här är alt tomt i skrifvkammaren efter
dig så saknar dig gör vi alt men det får lofv att gå
och det går bra vi har ju ingenting att styra med just
så du kan vara lung och glad och må godt äfven du
John tock för de serskilta rader till mig frå dig ja tock
skall i ha i kan ju skrifva snart igen i dag är det fredag
hoppas i får detta om söndag bren upp detta ner i har
läsit det för det är så illa skrifvit ja nu slutar jag med
många cjära hälsningar till eder båda två må godt
önskar eder mamma Anna jonsson adju med eder
Kära Bröder!
Hjärtligt tack för brefvet idag. Jag går här och har
tandvärk idag så jag är just ej hågad att skrifva. Tusen
kära hälsningar från syster Hulda.
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Brevkort Till Södergården Ödeshög

Framsidan

Baksidan
ÅRE den 27 juli 1900
Vi stannade i Storlien ett par dagar längre än vi
ämnat, så att Axel skulle få en riktig luftkur. Nu äro
vi på väg till Östersund, där vi kanske äro tvungna att
skiljas, enär jag, John, behöfver komma till Upsala. Vi
må godt men det regnar nästan ständigt.
Kära hälsningar Axel och John

Brev till Södergården, Ödeshög
Bollnäs den 28/7.00
Kära mamma och Systrar.
Nu är jag här och bor på Gästgifvaregården, som är
ett nytt, ovanligt stort och fint hus. Här skall jag bli
i natt till kl 7 i morgon bittida då jag går med tåg
till Orsa. Jag har nu ätit middag. Här är en stor och
rätt treflig by och jernvägsstation. Jag har nu beundrat sevärdheterna här såsom bron öfver Ljusnan,
sjön Varpen m.m. Här går det tjocka feta och fina

Norrländska skogspatronerna och finpromenera på
gatorna med sina ännu gröfre fruar under armen.
Somliga se bra ut och alla äro mycket fina. Hvar gång
jag ser en dylik, tänker jag på hvad det skall kosta att
underhålla en sådan möbel om året.
I natt har jag spelat wira i Östersund tillsammans
med en bankkassör och 2 kontors-skrifvare vid jernvägen till kl ½ 3 då vi måste upphöra ty tåget gick
kl 3. Sedan har resan varit treflig i den ljusa sommarmorgonen, men rasande kallt har det varit uppe i
Norrland hela tiden. I går f.m. besteg jag Åreskutan
och kom in i snöstorm på dess topp. I förrgår afton
besågo vi den vackra Tännforsen. Ett stycke derifrån låg en s.k. ”fäbod”, der jag drack getmjölk och
köpte äkta get-ost af en fäbodjänta. Jag köpte i går
i Östersund en rökt renstek och två getostar, som
skulle skickas hem idag. Hör efter på station, om de
kommit och hämta upp det. Östersund var en treflig
stad. Jag var på Frösön och såg storsjön, men ej storsjöodjuret. Jag talar endast om mig sjelf, vilket beror
derpå, att bror John nödvändigt måste vara i Upsala
idag, hvarför vi skildes i Östersund i går och han
fortsatte med natttåget, så att han kom till Upsala
idag kl. 8. Jag reser således ensam, hvilket jag hoppas också skall gå bra. Min vinteröfverrock och mina
långa ullstrumpor hafva varit guld värda. Hade jag
inte haft dem, hade jag väl nu varit en isbit, om jag
försökt stanna här i Norden. Jag har mycket saknat
mina stora snöskor och en kikare.
Mitt rum här ligger bredvid en sal, som jag tror har
lika stort rymdmått, som kyrkan hemma. Den användes förmodligen till danssalong, ty den är endast
möblerad med en jättelång soffa, en otalig mängd
pinnstolar och ett piano. Golfvet är nött, så att
qvistarna stå upp som stenläggningen på storgatan i
Ödeshög. I taket hänga 3 glaskronor med elektriskt
ljus och 2 kakelugnar postera i hvar sitt hörn. Man
kommer in genom 5 deuxbattenger och ljuset kommer in genom 5 jättefönster på ena långsidan. Jag
hoppas ni alla må bra och att allting fortfarande är
godt och väl hemma. Au revoir Axel.
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Kortbref: från Broder John 29/7 1900
Herr Patron Axel Jonsson Postrestant Falun
Käre Bror! Återkommen till trakter med sol, värme
och leende ängder, känner jag mig högst välmående.
Inga underrättelser funnos på postkontoret hemifrån.
Jag undrar just om du nu som bäst spetar i Dalabergen vid Siljans gröna stränder. Såsom något egendomligt kan jag tala om att här har sedan jag och du
började resa rått det härligaste sommarväder. Och så
regnade det och var kallt ständigt däruppe. Fy fan!
Jag köpte biljet i Bollnäs och fick på samma gång
veta att om jag sänder mina oanvända biljetter till
Järnvägsstyrelsen, jag säkerligen får tillbaka biljettprisen.
Välkommen snart! Med tack för sist Din John
Brev till Ödeshög
Falun söndagen den 29 Juli 1900
Kära Mamma och systrar. I dag har det varit en
resesöndag. Jag gick upp kl 5.30 och gick med tåg
kl 7 ifrån Bollnäs och är nu kl 8.30 här på mitt rum
på stadshotellet i Falun i Dalarna och skrifver detta
vid den elektriska lampans sken efter att hafva rest
22 mil. Resan har varit herrlig i dag. Jag har stått på
plattformen och gapat af pur förvåning. Det är vackert i Dalarna och varmt och vackert har vädret varit.
Vid Orsa åt jag middag på det luxuösa hotellet i första klassens matsal förstås. Det var fint och
storartadt. Men vid Rättvik var ändå finare. Gud
så vackert. Det syns att masarna äro rika på fina
vårdslöst stora byggnader. Och tänk så vacker Siljan
ligger der skogsomkransad och klar som en spegel i
dag. Det var tur, att jag reste genom Dalarna på en
Söndag ty vid alla stationerna hade samlat sig flera
skaror af festklädda menniskor och var tåget gick
fram der någon stuga fanns, stod hela familjen ute
och viftade. Det var ett riktigt lusttåg med öppna
vagnar, fullproppade af lustresande och glada ”Dalar och Dalor”. Sorgligt nog, får jag likväl, i sanningens intresse erkänna, att jag ej var belåten med
deras klädesdrägt. Vid Orsa såg jag endast tre gubbar i fullöddig nationalkostym. Gamla hedersmän
var det förstås, håret jemnklippt, ”s.k. takfot”, rund
mjuk filthatt, hvit vadmalskavaj af rätta snittet, hvita
16

knäbyxor sammanknutna med långa svarta band och
röda tofsar, förskinn gult, blå strumpor, och skor. Vid
Rättvik var perrongen full med folk och fruntimmer och der såg jag många gubbar, ynglingar och
barn samt kullor, äldre och yngre, i nationalkostym
af vexlande slag. Jag såg vackra kullor, mörka, med
stort hår som ännu förskonats från saxar och varma
spikar, och hvilkas barn! Svällande som rosens knopp
om våren och yppig som en prima hvetebulle. Midjan
var rund, som en liten tunna, oberörd af snörlifvets
”förskönande inverkan”. Om midjan och armarna
skulle jag vilja haft ett mått. I hufvudet sutto ett par
ögon liknande hafvets blåa bölja och i munnen 2
rader tänder friska och hvita som elfenben. Är det
klart? De hade broscher af filigramsarbete i silfver
med hängande dingelidang, skärp med silfverspänne
och på hufvudet hvit eller kulört duk eller mössa. Vid
Rättvik var vackert. Hvilka stora, vackra skogsmarker
jag rest igenom i dag och utmed stränderna af vackra
sjöar, hvarå folket var ute och rodde och seglade och
öfver mägtiga elfvar Ljusnan och Voxnan m.fl. Det är
nästan synd att jernvägen går igenom dylika trakter
och stör friden och ”civiliserar”. Hade John varit
med, hade vi stannat i Rättvik i natt, men nu följde
jag med till stan, och drar mig således på hemhållet
om jag någonsin skall komma hem till mamma mer.
Väntas det på mig, hvasa?
Förmodar att höet och klöfvern är inne nu? Kommer
väl hem sist i veckan så att jag kommer innan rågen
skäres, eller hur ser den ut? Kornet mognar väl också
kan jag tro. Klockan är 11, jag lägger mig en stund.
Forts. 30/7 Jag låg till kl 8 i dag. Har sofvit godt
stundtal i natt, men vaknade ibland och hörde ett
fasligt kolorum och smällande i dörrarna. Emellertid
har jag i dag besökt Falu stad och dess koppargrufvor
och verk. Jag gick till grufkontoret, fick biljett, grufkläder och en ”stigare”, hvarefter jag som en stigman
följde med ner i grufvan. Der var kusligt må tro att
gå i de svarta gångarna, hvilka endast upplystes af
stigarens tyrebloss. Det droppade från bergväggarna
och taket. På somliga ställen var vackert, rimfrosten
skimrade som kristaller och takisarne hängde som
pinnarna i en slottharf. Men när jag sedan bar iväg
för att få se det aldra heligaste, blef jag motad, som
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vanligt. Det är kusligt i jordens innandöme. Jag säger:
hu och fy! Roligt att vara på sitt rum igen.
Klockan 3 reser jag härifrån till Krylbo.
Nu är jag på tåget. Snygg och treflig kupé. En student och ännu en herre sitta i kupén. Frukost och
middag har jag ätit på stadshotellet. Nu har jag ätit
på hotell så länge och så mycket saker, som man ej
vet hvad det är man får, att det skall kännas lustigt
få komma hem till mamma snart och få veta, hvad
man får för godt. Men jag är så fin nu, att jag alltid
– när jag kommer ihåg det begagnar ren servett att
skyla mitt smutsiga skjortbröst med. Tåget står nu
vid Stora Tuna station. Enkelt, tyst och fredligt sitter
en stationskarl på en soffa. Ett par små flickebarn
stå och titta. Vi passerade nyss Domnarfvet, Sveriges
största jernverk. Der hördes ett bedöfvande dån från
maskinerna. Rök och eld öfver allt.
Nu står tåget i Säter. Venster ut lärer ”Säters sköna
dal” ligga. Åt höger skymtar den lilla staden fram i
björkskogen. Här tycka de är så vackert. Och det är
det. Ser ut som i hembygden. Jag ser vackra björkar, almar och i stationens trädgård är anlagdt med
buskväxter.
Nu står tåget i Hedemora stad. Af staden syns ingenting från stationen. Här har kommit på några masar,
som sjunga för hvarandra.
Nu står tåget vid Avesta station. Stor station och
stort jernbruk. Nu är jag vid Krylbo, der jag stannar
öfver natt. Här var vådligt fint och storartadt. Stor,
fin station och stort jernvägshotell. Elektrisk belysning. Tåget har gått utmed Dalelfvens stränder hela
tiden nästan.
I morgon bittida kl. 6.30 reser jag till Upsala.
Kl. 8.40 i morsse kom jag hit till Upsala och träffade
bror John. Vi frukosterade, hvarefter John och en
kamrat arbetade och jag besåg, kyrkan, universitetet, Carolina Redeviva m.m. Så åto vi middag kl. 3,
fin, tid professorer deribland en från Japan lustig att
skåda synnerligast när han skulle ta hela med svenskarna, för det såg något enfaldigt ut. Emellertid sitter
jag nu på Johns rum sysselsatt dels med att åhöra
Johns o Kamratens läsning o dels har jag grundligt
studerat ”Socialdemokraten”, som jag köpt. Nu gå vi
i alla fall till Flustret. I morgon reser jag till Stock-

holm. Emil Egnér kom nu!
Jag kommer hem om Lördag qväll. Det är sannt. Jag
har idag fått bref från Maria Håhl, der hon säger,
att det regnar i Alvestra. Är rågen skuren och står i
regnet?
Hemta mera ost på stationen. John har skickat. Helsningar Axel.
Mina kära! Nu äro åter de resande bröderna förenade
och nu få vi väl vara tillsammans en tid! Axel är kry,
hvilken förmån jag också njuter i fulla drag. Här i
Upsala är vackert väder utan det välsignade regnet,
som flödade i Norrland. Varen alla hälsade
Eder John
Brefkort: Till Södergården Ödeshög 2.8.00.
Mätta på Norrlandsluften befinna vi oss nu i Stockholm, där allt är Stockholmskt – fastän det regnar litet. Jag reser tillbaka till U. i afton, men Axel stannar
väl här öfver morgondagen. Hälsningar Axel o John

Axel Jonssons tågbiljett

Göte Andersson
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Fortbildning i arbetsgrupper
Inför starten av höstens aktiviteter i ESSF har
utbildningsgruppen träffats för att bl. a. se över
utformningen av fortsättningskursen i släktforskning.
Gruppen konstaterade att antalet deltagare i denna
cirkel/kurs inte lockat så många deltagare genom
åren. Vad har det berott på? Innehållet i kursen har
säkert varit adekvat så orsaken till det låga intresset
måste bero på något annat.
Gruppen kom fram till att det kanske är så att det
helt enkelt handlar om motivation. Man vill lära sig
mera inom ett område så fort som möjligt när man
upplever ett behov av det. Fastnar jag i min släktforskning när jag inte kan läsa något eller inte kommer vidare p.g.a. att jag inte hittar ”min” soldat, det är
då jag vill lära mig hur jag kommer vidare. Det finns
en lång rad av problem som kan stoppa upp släktforskningen eller att den tar onödigt lång tid. Vi vill
ju alla se resultat!
Mot bakgrunden av detta enades gruppen om att
pröva en ny modell för fortbildning i släktforskning.
Vi tänker oss att det skulle kunna fungera så att
några medlemmar, 3-4-5 stycken, med likartat behov
av fortbildning, slår sig samman i en arbetsgrupp och
träffas några gånger och gemensamt hjälper varandra att komma vidare. Vid behov får arbetsgruppen
råd och stöd av någon i den aktuella problematiken
mera erfaren föreningsmedlem. Gruppen beslutar
själv hur ofta och hur många gånger man skall träffas
och gruppen kan träffas i ESSF:s lokal, hemma hos
varandra, på biblioteket eller varhelst det passar.
Detta tror vi borde kunna fungera under
förutsättning att föreningen kan ordna administrationen. Vad som fordras av dig som föreningsmedlem
är att du anmäler ditt aktuella behov av fortbildning
till föreningen så fort du känner att du har behov
av det, och föreningen ser till att medlemmar med
likartade behov sammanförs.
Exakt hur detta skall fungera i praktiken är inte klart
i denna stund, men utbildningsgruppen vill ändå
presentera sina tankar redan nu med förhoppningen
att denna utbildningsform kan komma igång under
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hösten. Vi kommer att informera mera om detta
så snart tillfälle ges. Bevaka hemsidan och anslag
i lokalen och hör gärna av dig till Sören Wister i
utbildnings-gruppen!

För utbildningsgruppen
Sven Kullman

Inköp av böcker och
CD-skivor till
medlemmar
Föreningen har ju i stort sett slutat med försäljning av CD-skivor och böcker eftersom det är svårt
att konkurrera med webb-bokhandlarna. Vi gör nu
ett försök med att ta upp beställningar och sälja de
produkter som Förbundet har att erbjuda till ett
förmånligt pris. Vissa av produkterna finns ju endast
hos Släktforskarförbundet.
För att se vad som finns att köpa gör så här:
Gå in på Släktforskarförbundets hemsida http://
www.rötter.se/ och klicka på Bokhandel och logga
in som medlem för att se medlemspriserna. Som
förening köper vi produkterna till ett lägre pris, rabatten varierar från produkt till produkt.
Om vi får tillräckligt med intressenter gör vi ett
gemensamt inköp. Även om vi fördelar fraktkostnader mm på beställningarna så kommer ni att kunna
köpa produkterna till ett lägre pris än medlemspriset
och dessutom utan påslag för frakt mm.
Om du är intresserad så skicka ett mail till
kassören. Mailadress finns på hemsidan http://
www.essf.se/. För att det skall fungera måste vi få en
bindande beställning. I slutet av september ser vi hur
många beställningar som kommit in. Har vi fått in
tillräckligt många beställningar så kommer produkterna att finnas för avhämtning och betalning i vår
lokal på Dambergsgatan.
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Släktforskardagarna i Norrköping

Foton: Richard Attered
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Kalendarium
Dag
Lördag 15 okt
Lördag 3 dec

Klockan Aktivitet
13.00- Höstmöte
Sista öppetdagen

Onsdag 7 dec
Måndagar

Sista öppetdagen
Släktforskarhjälp

Strängnäs
Biblioteket, Eskilskällan

Släktforskarhjälp

Biblioteket, Eskilstuna

Årsmöte
Sörmländska Släktforskarmässan

Seniorcentrum, Eskilstuna
Munktellarenan,
Eskilstuna

13.0016.00
12.0015.00

Sista helgfria
lördagen i
månaden
Lördag 11 mars 13.00
29 september
2012

Nya medlemmar

Plats
Seniorcentrum, Eskilstuna
Eskilstuna

Avlidna medlemmar
(som kommit till styrelsens kännedom)

Marianne Hernblad
Gradins väg 8
644 36 Torshälla

Sylvia Josefsson
Finningevägen 72 E
645 42 Strängnäs

Dag Lundin
Storgatan 28
645 30 Strängnäs

Lillemor Spoong
Finningevägen 72 C
645 42 Strängnäs

Bengt Kindmark
Torsvedsvägen 10
632 39 Eskilstuna

Anita Nissengh
Nyforsgatan 23
632 25 Eskilstuna

Frihet/förmån under ansvar
På förekommen anledning, då ett felaktigt handhavande av kopiatorn har förorsakat föreningen en kostnad på 4 347 kr, så är det inte tillåtet att kopiera till overheadfilm på föreningens kopiator i Eskilstuna.
All annan kopiering eller utskrifter på vanligt papper är tillåten. Alla utskrifter måste dock skrivas upp
på listan bredvid kopiatorn. Med detta slarvas det oerhört.
Vid en kvartalsavläsning av räkneverket, så felade det på c:a 2 500 utskrifter. Föreningen betalar nämligen en fast avgift plus en avgift per utskrift i serviceavgift varje kvartal till Canon. Till detta kommer
dessutom papperskostnaden och toner.
Servicen vi betalar för gäller inte fel som uppkommit p.g.a. felaktig hantering.
För alla privata vanliga utskrifter/kopieringar skall dessutom anslagen avgift betalas.
Att använda föreningens maskiner är en frihet/förmån under ansvar, vilket betyder att om man hanterar
dem på ett felaktigt sätt, så är man betalningsansvarig för skadan som uppstår.
			
Styrelsen
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