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Omslagsbilden:

Anny Augustsson (i mitten) med
två okända väninnor.

Anny föddes 1895 i Tybble i Askers
socken. De tre flickorna i sina

tjusiga hattar besökte fotografen
troligen runt 1910.

NACKA SKOGLUND
HADE ÖSTERNÄRKE-
ANOR

av Stefan Nilsson

I Nyköping-Oxelösunds släkt-
forskartidning AnKnytningen 2/
07 kan man läsa om fotbollsspela-
ren Nacka Skoglunds anor. Det
är Ulf Berggren som har skrivit
artikeln som främst behandlar
hans anor i Sörmland. Nacka
Skoglunds mormors morfars far
var Olof Andersson född 1760 i
Lännäs socken.

Uppgifter om de yngre släktleden
är hämtade från Anbytarforum
där de presenterats av Staffan
Bengtsson och Jonas Kuschner.

Karl Lennart Skoglund
född 1929 i Stockholm
|
m Linnéa Viola Bremberg
född 1904 i Knivsta (C)
|
mm Johanna Sofia Ekberg
född 1872 i Låssa (C numera B)
|
mm m Ulrica Sophia Anders-
dotter
född 1842 i Flen (D)
|
mm mf Anders Olofsson
född 1804 i Vadsbro (D)
|
mm mf f Olof Andersson
född 1760 i Lännäs (T)

Nacka i Närke

Vid fortsatt forskning i Närke har
följande framkommit:

Lännäs församling saknar fö-
delseböcker för åren 1758-1822,
men vid genomgång av de två
äldsta husförhörslängderna så
återfinns endast en Olof Anders-
son född 1760. Då dennes födelse-
församling var Lännäs och då han
sedermera flyttade till Söderman-
land så är det sannolikt att han är
den Olof som gifter sig 1786 i
Sköldinge. Nackas närkeanor blir
då som följer:

Olof Andersson föddes 2 februari
1760 i Lännäs. Familjen bodde i
Västra Kohagen i Lännäs. De flyt-
tade 1773 till ön Valen i Stora
Mellösa socken. 1779 flyttar Olof
från Valen till Julita församling i
Södermanland.

1786 gifter han sig i Sköldinge
församling i Södermanland med
Anna Eriksdotter i Laggartorp.
Då var han dräng på Hålbonäs i
Sköldinge hos baron Adam Pal-
bitzky. Kan vara samma Olof
Andersson som redan 1783 finns
på Hålbonäs som fiskare. Olof
Andersson bor sedan i Laggartorp
i Sköldinge till 1794 och därefter i
Veckla i Vadsbro församling. Där
dör han 1818 som bonde och
kyrkovärd.

Olofs föräldrar var bonden An-
ders Olsson och Margareta An-
dersdotter. Fadern var född 22
november 1725 i Västra Kohagen
i Lännäs och modern kom från
Sjögetorp i Lännäs. De gifte sig
1751 i Lännäs. Då var Anders
skogvaktare. Anders Olsson gifte
om sig (troligen ca 1763) med
Margareta Chrismansdotter född
1745 i Lännäs. Hans föräldrar var
Olof Pärsson och Kerstin Anders-
dotter i Västra Kohagen, Lännäs.

Kommentar:
Olof Anderssons födelseår anges vid
ett par tillfällen till 1753. Detta födel-
seår torde vara felaktigt då det enligt
födelseboken och äldsta husförhör-
slängden inte finns någon Olof An-
dersson född detta år i Lännäs. Släkten
Palbitzky ägde även Julita gård. Kan-
ske var det där Olof fick anställning
när han flyttade från Valen.
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Under krigsåren i slutet av 1710-
talet skulle armén marschera till
Norge och länsmannen fick i upp-
drag att se till att allmogen ord-
nade fram kött till trupperna.
Hanteringen av detta gjordes en-
ligt allmogen i Kumla härad på
ett oriktigt sätt varför de klagade
till landshövdingen...

Böndernas klagoskrift:

Vi hava väl för en tid sedan gjort
ansökning hos före detta Baronen
General Major och Landshöv-
dingen men nu varande Riksrådet
högvälborne Herr Clas Ekeblad
över den oförrätt som Länsman
Jonas Mose mot oss gjort, varpå vi
fuller erhållit en högrättvis reso-
lution, att Expeditions Befallnings-
mannen Johan Biörkman sig
däröfver förklara skulle, men ef-
ter det ej är efterkommit, så hava
vi ej kunnat underlåta, ånyo det-
samma ödmjukeligen för Eders
höga Nåde att andraga och oms-
tändeligen berätta:

Att när som vi efter Kongl Majts
allranådigste placat skulle slakta
[...] torka köttet, som skulle leve-
reras och utdelas till regementena
som marscherade åt Norge, vilket
vi sedan levererade till Länsman-
nen, men efter det ej var så torrt,
som han ville det hava, måste vi
taga en del tillbaka.

Två dagar därefter förr än mar-
schen kom, slaktade vi igen, och
då vi kom till länsmannen att av-
leverera det samma, sade han till
oss, efter det är ännu färskt, så
gömmer och torkar det till dess
att Liv Regementet kommer och
när de andra våra grannar fingo
det höra, tordes de intet komma
dit med sitt färska kött.

Natten efteråt kom Länsmannen
tillika med två officerare af Kongl
Majts Gardie till och togo utur
Byrsta by och ifrån Låsesmeden
under Kongl Örebro Factori, som
ej heller äger mer än 1/4 del uti
gården, dess ko ur båset, som snart
tidigt var att bära [som skulle
kalva], och avskuro av samma
öronen och ledde henne bort, då
bemälte smed bad att de ville
skona dess ko, och istället taga
några av dess små Creatur, var-
med och så officerarna helt väl
varit förnöjda, men Länsmannen
sade att det intet ske skulle, och

bad officerarna slå honom, sam-
maledes haver han ock gjort, och
övriga våra grannar, dem ock tre
stutar ifrån tagit, och intet ifrån
de andra våra gåhlbönder, utan
den ringaste betalning undfångit,
ävenväl har det sig tilldragit i Åby,
Stene och Giärsjö, dem och ifrån
tagit deras största och bästa
boskaps Creatur.

Över allt slikt otillbörligt förfa-
rande täcktes Eders Höga Nåde
ett nådgunstigt och varkunsamt
öga hava; Och fördenskull vår
ödmjuka bön och anhållan det

KUMLABÖNDER OCH FAKTORISMEDER
ANKLAGAR LÄNSMAN MOSE FÖR OFÖRRÄTTER
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icke allenast vederbörande måga
av Eders Höga Nåde anbefallit
bliva, att sig häröver förklara utan
och att en noga Inquisition och
undersökning häröfver anställas
måtte, på det att vi måtte någor-
lunda njuta satisfaction för wåra
Creatur, och Länsmannen få till-
tal för det han således mot oss
men intet mot de andra handlat
haver.

Vi avbida en nådgunstig och hög-
rättvis Resolution och intill vårt
yttersta leverne

Eders Höga Nåde
Ödmjukaste tjänare

Åby
Olof Ohlson
Olof Nillson
Olof Andersson
Folke Svänsson
Pär Bengtson
Lars Tyrehson
Sven Koprals Enka

Byrsta
Pär Svenson
Olof Pärsson
Lars Pärsson
Lars Anderson
Anders Nillson
Nils Lars Enka

Järsiö
Hustru Maria Persdotter
Nils Pärsson

Länsman Jonas Moses svar:

Högvälborne Herr Baron och
Landshövding Nådige Herre.

Uppå det klagomål som hos Eders
Höga Nåde några av allmogen uti
Kumla socken skrifteligen andra-
git beträffande som skulle jag till
Durchmarschernas förplägande
särdeles Kongl Majts Gardie oskäl-
igen tillgripit och slakta låtit de-
ras Creatur med mera, med detta
min ödmjuka och oförgripliga för-
klaring;

Nämligen att alldenstund efter
undfången Ordres af den 20 juli,
21 september och 20 december
nästförledne år, dessa klagande
personer med flera i häradet var-
ken uppå strängaste Publicatio-
ner och anmaningar eller till alla
utsatta stämmor, velat den
påbjudna gärden ifrån sig leve-
rera, oaktat varken då 12 Com-
pagnier Gardie uti en flock var
komna då var och en av dem med
påck och [...] samt hotande for-
drade, vad med rätta de åtnjuta
borde, vilket dock i anseende till
en del av allmogens tröghet icke
fanns i förråd, utan av officerarne
blev jag nödtvungen att följa dem
till de näst belägna byar, Creatur
så många att uttaga som de kunde
få sin fyllnad utav, vid vilken be-
skaffenhet jag fant rättvisenligast
namngiva och utvisa dem, som
varit tredsko och ingen gärd velat
godvilligt utgiva, varibland Lås-
smeden Lars Andersson i Byrsta,
var en hos vilken nämnda Office-
rare taga en ko, men alldeles
osannfärdigt är att jag förvägrade
den mot andra smärre Creatur få
infria eller behålla, fast mindre
budit dem slå honom eller någon
annan, utan varit glad om jag
själv undsluppit hugg, som likväl
intet skedde, utan en Lieutnant
vid namn Kiörck slog mig med en
knölfork, ganska illa och det utan
given orsak, så att en lång tid
därefter jag hade mycken plåga
och värk uti armarna; förutom
många andra gånger man måst
slikt tractamente tillgodo taga, så

är det ej heller sant att jag skurit
öronen av samma ko eller något
annat Creatur, ej icke heller
slacktat eller [...] utan det gjorde
ägarna med sitt folck själva, och
även själva återtaga så väl
inkråmet som hudarna med vad
därtill hörde.

Däremot är i sanning att offi-
cerarne kvitterade köttet och ville
det efter Hans Majts taxa à ett öre
silvermynt straxt i mynttecken
betala, men nekades av bönderna,
så för myntets skull som det ringa
pris på köttet åsatt var att emot-
tagas. Ty blevo slagna penningar
uti Lantränteriet för deras räk-
ning Deponerade, därest de stå-
ende äro.

Huruledes efter deras angivande
några dagar före marschens an-
komst jag skulle kunna mottaga
färskt eller torkat kött uti Ma-
gasinet där att antingen förskäm-
mas, eller intorkningen uppå mitt
inseende lämnat, det hemställes
aldra ödmjukast under Eders
Höga Nådes nådiga omdöme och
betänkande, med mera de obefo-
gade mig tillfogat och tillvitat, Gud
vet bäst deröver, jag jämväl ett
Gott Samvete haver, att jag efter
mitt yttersta förstånd uti mitt
ringa ämbete alltid sökt göra
Kongl Majts tjänst troligen och
väl, mina förmän med all hör-
samhet och lydno tillhanda gått,
samt allmogen med största rätt-
rådighet utan någon egennytta
bemött och hanterat icke desto
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mindre måste på av en del emot
all förmodan, finna eftertal och
klagomål och änskönt sådant är
mycket besvärligt, faller det mig
likväl drägligare, än att av mina
Högvälborne förmän höra tilltal
för försummelse och [...]

Kumla härad består till större de-
len av Factorie hantvärkare bland
vilka finnas motvillighet och
styvsinnat folk nog. Hälst när de
hava goda och opstickande och
sådana som för dem skriva kunna,
vilket nogsamt är till skäls av
denna deras klagoskrift, borde i
dessa tider samma intalas till hör-
samhet och lydno emot betjän-
terna som till äventyrs ej mindre
nödigt än deras Factorie arbete
wara [...]

Vad jag denna förflutna krigsti-
den uti mitt ringa ämbete utstått
och lidit, det lämnas för denna
gången [...]

Varföre jag ock så långt för detta
om ett nådigt avsked ödmjukeli-
gen anhållit, men det intet kun-
nat bekomma, låtit mig därmed
benöja och förmodat genom en
önskelig frid bliva delaktig av nå-
got roligare tillstånd. Av allt detta
varder Eders Höga Nåde min
oskyldighet uti dessa ohemula
angivna mål, Höggunsteligen och
visserligen befinnandes, samt att
min ringa person nådigare och
bättre tankar sättandes såsom den
där intill dödsstunden uti Eders
Höga Nådes gunst ödmjukeligast
vill hava sig innesluten - Med för-
blivande

Eders Nådes ödmjukaste tjänare

Jonas Mose

Avskrivet och insänt av Birgitta
Johansson, Göteborg. Stavningen i
texten har inför publiceringen
normaliserats.

Källa: Örebro Länsstyrelse Lands-
kontoret D III nr 2 1719-1720. Skrivel-
ser från Enskilda.

BORTSKÄNKES/
EFTERLYSES

Jag har en betygsbok för Erik Val-
frid Eriksson född 27/12 1899 och
inskriven i Köpings stads små-
skola 31/8 1906. Om någon är
släkt med honom och vill ha bo-
ken så v.v. ring mig.

Loppisfynd. Känner någon igen
den söta flickan? Kanske en släk-
ting! Ring i så fall så får Du kortet.

Kerstin Andersson
tel. 019-13 41 22

DIS OCH GENLINES
INDEXERINGS-
PROJEKT

En rapport från projektet (e-post-
utskick från DIS 2008-09-30):

Efter fyra månader kan vi konsta-
tera att samverkansprojektet DIS/
Genline för indexering av hus-
förhörslängder har fått god vind i
seglen. Mer än 250 medlemmar
har "adopterat" mer än 400 för-
samlingar. Ca 150 församlingar
är granskade och kan därmed
redan nu utnyttjas i forskningen.

Det är glädjande att se det stora
engagemang många deltagare
visat för detta medlemsprojekt !

Genom att deltaga i indexeringen
hjälper man både sig själv och
tusentals andra släktforskare att
forska i husförhörslängderna,
både i Genline och efterhand i
andra databaser via system
DISPOS.

Du som har ett Genline-abonne-
mang, gå gärna in på någon av
följande exempel på församlingar
där man tack vare GIDx-projek-
tet nu kan hitta direkt till rätt
sidor i husförhörslängderna för
olika byar eller gårdar:

Amsberg i Kopparbergs län
Frostviken i Jämtlands län
Starby i Kristianstads län

Se även artikel i Diskulogen nr 82
sid 38-39, samt www.dis.se/gidx
för ytterligare ca 50 helt klara
församlingar.

Till dig som ännu inte deltagit i
DISPOS/GIDX - projektet

Gå gärna in på www.dis.se/gidx
och se hur man går tillväga för att
adoptera en församling och in-
dexera ortsnamnen i husförhörs-
längderna. För att gå in på
www.dis.se/gidx behöver du ditt
vanliga DIS användarnamn och
lösenord, kontakta DIS kansli om
du inte har det tillgängligt.

Under tiden du jobbar med in-
dexering eller granskning har du
fri tillgång till Genlines databas.

Sture Bjelkåker
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SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2008 I
MALMÖ

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Malmö Släktforskarförening till-
sammans med andra skånska för-
eningar arrangerade årets Släkt-
forskardagar 29 - 31 augusti i
Malmö under temat Roskildefre-
den 1658 - en ny gräns men samma
folk. Huvudsponsor Genline med
Studieförbundet Vuxenskolan,
Ancestry.se samt Arkiv Digital/
Digi Arkiv som övriga sponsorer
och samarbetspartners.

Konferenser
Under fredagen ordnades Ord-
förandekonferens, Redaktörs- och
cirkelledarkurser.

Invigning
Landshövding Göran Tunham-
mar invigningstalade och förkla-
rade årets Släktforskardagar öpp-
nade.

Utställningar
Ett hundratal utställare - fören-
ingar, organisationer, företag och
arkiv visade vilka resurser som
finns för släktforskning. Två av
de viktigaste aktörerna på släkt-
forskningsmarknaden, Arkiv Di-
gital, som sedan nyligen samar-
betar med DigiArkiv, visade AD
Online med nyfotograferade kyr-
koböcker i färg. Genline visade

sin bilddatabas över hela Sveriges
kyrkoböcker, som nu skall kom-
pletteras med material fram till
1937. Ancestry, med många data-
baser och möjlighet att bygga
släktträd och SVAR visade sin
stora digitala forskarsal. DIS mon-
ter var den största.

Släktforskarförbundet presente-
rade komplementbanden till Elg-
enstierna och erbjöd böcker och
CD-skivor. 12 års arbete med ge-
nomgång av hundratals bokverk
och insamlande av tusentals upp-
gifter ur primärt källmaterial har
avslöjat tiotusentals felaktigheter
och kompletteringar till adelns
referensverk "Elgenstierna", eller
som bokverket egentligen heter -
"Den introducerade svenska
adelns ättartavlor". Projektledare
har varit Carl Szabad.

Föreningen EMIWEB som är en
ideell förening med syfte att ut-
veckla, driva och tillhandahålla
databasen EmiWeb för emigrant-
och immigrantforskning. Initia-
tivtagare är Emigrantregistret i
Karlstad och Göteborgs-Emi-
granten. I databasen finns upp-
gifter om över en miljon utvand-
rare och invandrare, samt ca
60.000 dödsannonser ur svensk-
amerikanska tidningar från bör-
jan av 1800-talet till omkring
1950. Materialet finns i form av
personregister, brev, foton, dag-
böcker, tidningsklipp, litteratur
och intervjuer. Materialet är så-
väl Sverigeomfattande som lo-

kalt/regionalt, såväl svenskt som
utländskt och såväl avsett för
släkt- och personforskare, som
hembygdsforskare.

Från Örebro län emigrerade 49000
personer under 1800-talet fram
till 1930. I databasen ingår även
9500 personer som immigrerade
till länet. Örebro län har genom
att vara först med ett immi-
grationsregister en alldeles speci-
ell roll. Många emigrerade till
USA, men det finns också de som
valde Australien, Brasilien och
Argentina. Registreringen av emi-
granter från och immigranter till
Örebro län gjordes i form av  ett
samarbetsprojekt mellan Örebro
släktforskare och Örebro stadsar-
kiv.

I samarbetet med migrations-
forskning inom EmiWeb ingår
Örebro stadsarkiv, Emigrant-
registret i Karlstad, Svenska emi-
grantinstitutet i Växjö, Migran-
ternas Hus i Alfta, Skånes genea-
logiska förbund, Studieförbundet
Vuxenskolan på Orust och Göte-
borgs-emigranten i Göteborg.

Föredrag
Huvuddelen av årets föredrag har
sydsvensk anknytning, varav föl-
jande kan nämnas.

Makten över Norden - Roskildefre-
den 350 år av Göran Larsson, chef
för Malmö Muséer. Freden i Ros-
kilde 1658 markerade kulmen på
den svenska maktutvidgningen i
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det nordiska området under 1600-
talet. Nordens karta ritades om
och områden som i århundraden
lytt under den danska kronan fick
en ny herre.

Kunglig Ping-Pong, Om utbytet av
prinsessor mellan Sverige och
Danmark genom tiderna av Ted
Rosvall, Falköping.

När svenskar blev skåningar. Om
assimilering av invandrare efter
Roskildefreden 1658 av Gunnar
Ståhl, Bromma.

Slaget vid Lund 1676 av Fredrik
Persson, historiker, Lunds univer-
sitet.

Det blir nödvändigt att göra
rebellionskrig av Magnus Olofs-
son, Lunds universitet.  Den skån-
ska allmogens sista stora revolt
sommaren 1811.

När Östdanmark blev Sydsverige
av Harald Gustafsson, professor,
Lunds universitet. Ny for-skning
har de senaste åren gett en ny bild
av Skånelandskapens övergång
till Sverige. Snarare än en snabb
och hård "försvenskning" genast
efter 1658 rörde det sig om en
lång process med förhandlingar
och kompromisser. Först på 1680-
talet blev landskapen formellt
delar av Sverige.

Uppsnappade brev: Karl XII:s sol-
dater i Norge 1716. Brev från
okända soldater som förmedlar
ytterst personliga tankar och åsik-
ter, inte bara om den egna upple-
velsen av kriget, utan även synen
på samhället och den under-
gångsstämning som rådde vid
stormaktstidens slutskede. Peter
Ullgren, lundahistoriker och för-
fattare.

Skånska kriget - en skånsk apoka-
lyps, eller - så skapar man snapp-
hanar. Västra Skåne var till största
delen ödelagt när kriget var slut
1679. Anders Ödman, arkeolo-
giska institutionen i Lund.

Riksstämma
Årets Riksstämma hölls i Europa-
portens kyrksal under ledning av
Guno Haskå och pågick i ca 4
timmar. Efter inledande formalia
med röstlängd och närvarokon-
troll av 151 ombud, redovisade
kassör Lars Sundell det gångna
årets bokslut och de åtgärder som
vidtagits för att få ekonomin i
balans. Sveriges dödbok 4 har bi-
dragit, men viktigast är att anta-
let anställda minskat. År 2007 re-
dovisar en vinst på 20000 kronor
mot en förlust år 2006 på 2,4 milj.
kronor. Under 2008 har perso-
nalstyrkan minskats ytterligare.
Förbundet har flyttat till mindre
lokaler i Solna och verksamheten
i Göteborg kommer att avvecklas.
Styrelsen beviljades enhälligt an-
svarsfrihet för det gångna året.

Därefter behandlades årets tret-
ton motioner. Den första motio-
nen gällde att tillskapa ett årligt
pris "Årets kyrkogård". Stämman
beslöt efter inlägg från en släkt-
forskare att söka samarbete med
såväl hembygds- som kyrkogårds-
organisationer för att inrätta detta
pris.

Ett antal motioner handlade om
att avgiftsbefria Sveriges släkt-

forskarförbunds diskussionsfo-
rum Anbytarforum på webbpor-
talen Rötter. Stämman beslöt ef-
ter en längre debatt att avslå samt-
liga motioner om avskaffande av
avgift. Eva Dahlberg, JBGF, påpe-
kade att systemet med avgiftsbe-
lagda användarkonton orsakat
betydande administrativa kostna-
der, men påminde också om den
utvärderingsperiod som tidigare
beslöts inte är över.

GF:s motion rörande Sveriges
Släktforskarförbunds framtida
arbetssätt genom att tillsätta en
framtidskommitté med uppgift att
komma med förslag på hur för-
bundet i framtiden skall verka.
Stämman valde här styrelsens linje
att dessa frågor borde hanteras
direkt av styrelsen.

Förbundsstyrelsens förslag till
budget och verksamhetsplan för
2009 godkändes.

Barbro Stålheim, Stigtomta blev
med acklamation vald till ny ord-
förande i Förbundet, efter Ted
Rosvall, som efter åtta år inte sökte
omval. Barbro beskrev att hon ville
att styrelsen skulle arbeta med
tydlig ansvarsfördelning och ak-
tiva insatser av ledamöterna. Det

På bilden ses bl.a. avgående förbundsordföranden Ted Rosvall
och stämmans ordförande Guno Haskå
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blev votering om övriga styrelse-
platser, men i slutändan valdes
valberedningens kandidater An-
na-Lena Andersson, Anna-Karin
Westerlund, Björn Jönsson, Gu-
nilla Didriksson, Ewert Arwid-
sson och Birgitta Lahrm, som
samtliga fick fler röster än Håkan
Skogsjö. Till revisor valdes Olle
Landin, som revisorssuppleant
Torbjörn Näs och som samman-
kallande av revisionskommittén
Sture Bjelkåker, samtliga genom
acklamation. Även valberednin-
gen, bestående av Elisabeth Dah-
lin, Kent Lundvall, Sven Johans-
son och Gunnar Bergstedt omval-
des med acklamation.

Avslutningsvis antog stämman ett
uttalande om bevarande av folk-
bokföringen och Ted Rosvall av-
tackades med blommor.

Olof Cronberg årets Örnbergs-
pristagare
Olof Cronberg var verksam inom
släktforskarrörelsen redan som
mycket ung och var då med om
att bilda Sveriges Släktforskar-
förbund. För närvarande är han
ordförande i DIS. Han arbetar
som läkare i Växjö och har släkt-
forskat i omkring 30 år och har

tagit fram en rad nyttiga person-
register, varit medförfattare i flera
böcker, författat otaliga tidskrifts-
artiklar samt aktivt bidragit till en
"modernisering" av släktforsk-
ningen genom skapandet av bl a
DISBYT och DISPOS.

Hedersdiplom
Två blekingebor utsågs av för-
bundsstyrelsen till mottagare av
årets Hedersdiplom för förtjänst-
full gärning inom sin förening.
Det gäller Rune Kronkvist, som i
många är var Blekingeföreningens
ordförande och som på ett för-
tjänstfullt sätt organiserade släkt-
forskardagarna i Ronneby 2003,
samt Björn-Åke Petersson, väl-
känd släkt- och emigrantforskar-
profil från Kallinge.

Släktforskardagarna 2009
Falköpings Släktforskarförening
kommer att arrangera Släkt-
forskardagarna 21 - 23 augusti
2009 i Falköping under temat
"Från Megalit till Megabit - Släkt-
forskning i forntid, nutid och
framtid".

SAMMANFATTNING AV
MINA DAGAR PÅ ÅRS-
STÄMMAN I MALMÖ

av Jeanette Klingberg, Kumla

Vi startade hemifrån Kumla kl.
04 på morgonen den 29 septem-
ber. Anledningen var att Jan skulle
vara på ordförandekonferens kl.
10 och jag skulle vara på cirkel-
ledarekonferens samma tid, men
på olika platser.

Runt åtta stannade vi på en rast-
plats och satt faktiskt ute och åt
frukost. Lite hurrvigt var det men
man höll sig vaken. Och det kän-
des ganska trevligt att kunna sitta
ute utan att man blev genomblöt.
Båda kom vi fram i tid och dagen
var fylld från klockan 10.00.

Cirkelledarekonferensen hölls på
Malmö Stadsarkiv. Konferens-
värdar var Anna-Lena Hultman
och Kent Andersson. De som sva-
rade för innehållet var Anna-Lena
Hultman från Sveriges Släkt-
forskarförbund, Ewa Johansson
som skrivit böcker om släktforsk-
ning, Kent Andersson som varit
med och gjort Ordboken för Släkt-
forskare samt personal från
Malmö Stadsarkiv.

Ewa Johansson började med att
prata om ”Släktforskningskurs i
tiden”.  Hon har varit cirkelledare
sedan 1991 och pratade om hur
hon undervisar på ett modernt
sätt med datorer och internetupp-
koppling. Hon vände sig nog i
första hand till de som aldrig har
jobbat som cirkelledare. Hon pre-
senterade också olika aktörers
utbud och specialarrangemang
för släktforskarkurser.

Kent Andersson, som finns sta-
tionerad i Forskarstugan i Göte-
borg, pratade om ”Udda källor”.
Vad man kan hitta i inneliggande
handlingar i de olika arkiven, i

Välbesökt var
Släktsök, d.v.s.
borden med
datorer där man
fick hjälp att
söka sin släkt i
olika databaser
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bouppteckningar, i konkursbo-
uppteckningar och i skogskom-
missionens arkiv m.m. Var man
kan leta efter oäkta barns föräld-
rar. Även att klockarhandlingar i
Domkapitlet kan säga en del. Där
kan finnas utdrag från jorde-
böcker, mantalsängder och röst-
längder. Kent presenterade också
en liten lathund kring Udda käl-
lor, se nedan.

Han talade om att Lektor Dahl-
grens register för Skaras dom-
böcker finns på Göteborgs Lands-
arkiv. Där kan man söka efter
person, plats eller sak.

Anna-Lena Hultman pratade om
sina kunskaper och erfarenheter
kring emigrantforskning. Det
finns en hel massa olika länkar
som man kan använda. Många
av dem kan du hitta på Rötters
hemsida. Några goda råd Anna-
Lena kom med var att om du inte
hittar dina släktingar i Amerika
så kanske du kan få dem att hitta
dig. Lägg ut många frågor på nätet
på olika ställen med ordentliga
adresser att svara till. Eller sätt
upp ett anslag vid din kyrka på
både svenska och engelska ”Sö-
ker du dina rötter i vår bygd”.
Erbjud din hjälp med släkt- och

hembygdsforskning. Släktfors-
karförbundet och Ancestry.com,
som nu även finns på svenska
Ancestry.se, har nu ett avtal.

Sedan blev det allmän diskussion
runt släktforskning. Släktforskar-
förbundet och vad de kan göra
för t.ex. cirkelledare. Ett önske-
mål från många var att förbundet
skall ta fram någon form av kurs-
material för cirkelledare. Samt att
skapa ett forum för just cirkel-
ledare t.ex. på Rötter.

Eftermiddagen avslutades med att
Olle Nordqvist och Nina Wik-
lund, båda från Malmö Stadsar-
kiv, berättade om vad man kan
finna på Stadsarkivet. Bland 17
000 hyllmeter finns det mycket
smått och gott. Man har bla arkiv
från stadens myndigheter från
1500-talet, rättegångsprotokoll
från medeltid och fram till 1900-
tal och mycket annat. De som
sedan ville fick en guidad tur i
arkivet. Kvällen avslutades med
en ordförandemiddag på Rådhu-
set i Malmö.

Släktforskardagarna 30-31 au-
gusti 2008 hölls i Europaporten i
Malmö. Mycket bra lokal då all-
ting var under samma tak, före-
drag, utställare och årsstämman.

Jag får alltid en massa energi av
att gå runt bland alla utställare
även om de flesta utställare kom
från södra Sverige där jag inte
har min forskning. Men allt enga-
gemang som varje utställare pre-
senterar ger en massa nya idéer.

Jag måste bara få uttrycka en stor
beundran för den ”monter” som
Släktforskarnas hus i Leksand
hade gjort och fraktat ner.  En röd
liten stuga! Fullt möblerad med
gamla ting och foton samt en li-
ten, liten lanthandelsdel där man
kunde köpa halstabletter och skor-
por!  I det lilla röda huset samsa-
des Släktforskarnas hus med Gen-
line.
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Skaparen bakom det lilla huset
lär vara chefen för den stora verk-
samheten Släktforskarnas Hus i
Leksand, Per Norberg. På bilden
ovan syns han tillsammans med
f.d. chefen, Sten-Åke Pettersson,
som just nu ligger i hårdträning
för att bli en riktig pensionär och
helt och hållet släppa taget om
sitt arbetsliv.

Med från vårt område var den
nya migrationsföreningen EMI-
WEB.  Mycket intressant för dig
som har emigranter och även im-
migranter. En databas där man
kommer att samla in all upptänk-
lig information om dessa männis-
kor. Gå gärna in och läs mera på
www.emiweb.se.

Jag hann också gå på två före-
drag.

Genline hade ett föredrag om
Bygdeband, en databas anpas-
sad för bygdeforskning. Genline
har slutit ett avtal med Hembygds-
förbundet där deras medlems-
föreningar kan ansluta sig och
lägga ut sitt material i form av
bilder på sin bygd, hus, platser
m.m.

Som Genline-användare kan du
då genom Familjeband (här kan
du lägga upp din egen forskning)
knyta bilder och information till
de platser du har i din forskning

samt i framtiden kunna komma
in direkt i husförhöret på den plats
där t.ex. gården ligger. (Fungerar
redan nu på de platser som är
indexerade och någon hembygds-
förening har lagt ut sitt material).
Detta är möjligt genom det sam-
arbete Genline har med fören-
ingen DIS som nu genom sina
medlemmar indexerar kyrkböck-
erna på Genline.

Det andra föredraget jag var på
handlade om ”Predikstolen som
nyhetsförmedlare”. Elisabeth
Reuterswärd, fil. dr i historia och
f.d. 1:a arkivarie vid Landsarki-
vet i Lund, berättade om en av de
platser; kyrkan, tinget och rådhu-
set som var medier för viktiga
händelser. 1686 års lag föreskrev
att kungörelser skulle läsas upp i
kyrkan. Det kunde röra sig om

t.ex. försäljning, köp, brott och
efterlysningar av personer som
avvikit någonstans i landet.

Då kunde det hända att man från
predikstolen kungjorde vilka som
inte hade betalat sin skatt eller
som under 1700-talet kungjorde
när djur skulle betäckas.

Före 1810 var det i princip omöj-
ligt att skilja sig och då kungjor-
des det om hustrun eller mannen
hade rymt, fosterbarn försvunnit
eller pigor och drängar som avvi-
kit från sin tjänst.

Elisabeth Reuterswärd har skrivit
en bok ”Ett massmedium för fol-
ket” som tar upp ovanstående
ämne. Denna bok säljs på Lands-
arkivet i Lund.

Jag hann också bevista års-
stämman där den nya styrelsen
presenterades. Ny ordförande för
förbundet efter Ted Rosvall blev
Barbro Stålheim. Hon har länge
varit aktiv i Nyköpings och
Oxelösunds släktforskarförening.

Roligt är att vi nu har fått någon
från länet som är med i Släkt-
forskarförbundets styrelse, Gu-
nilla Didriksson, ordförande i
Linde Släktforskarförening.

Nu har jag som sagt var laddat
mina batterier inför höstens kur-
ser som jag med stor glädje ser
fram emot.

Per Norberg och Sten-Åke Pettersson från Släktforskarnas Hus

Nya förbundsstyrelsen med bl.a. Gunilla Didriksson,
Lindesberg och nya ordföranden Barbro Stålheim,

Stigtomta
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SKANNING AV
KYRKOBÖCKER PÅ
KANARIEÖARNA

Det är inte bara i Sverige som vi
skannar in våra kyrkoböcker. I
februarinumret av tidningen Is-
land Connection utgiven på Te-
neriffa berättas om ett skannings-
projekt.

Det är kyrkoarkivet för försam-
lingen Adeje, belägen på södra
delen av Teneriffa norr om Playa
de las Américas, för tiden 1565
till 1955 som har digitaliserats.
21.700 bilder har skannats in un-
der tre år - 28 inbundna böcker
och 12 buntar med dokument.

Stefan Nilsson

ÅRETS FOLKBILDARE
- SLÄKTBAND

Årets Folkbildare 2008 är radio-
programmet Släktband med Gu-
nilla Nordlund och Elisabeth Ren-
ström, SR Västerbotten. Utdelare
är föreningen Vetenskap och fort-
bildning.

Motivering: En knastertorr men
spännande redogörelse för hur
myndigheterna även i vårt land
strängt har kontrollerat medbor-
garnas rätt att röra sig fritt, så-
dant som vi idag ser som över-
grepp mot friheten i andra kultu-
rer.

Den 3 november startar en ny
säsong med Släktband. Denna
gång kommer man att ha några
olika landskap och deras tidiga
invånare i fokus.

Saxat från Rötter (29 sept)

FINNSAM - FINN-
BYGDER I SAMVERKAN

FinnSam Information är en med-
lemstidning som ges ut av Finn-
Sam. FinnSam står för Finnbygder
i samverkan. Nyligen utkom nr 3
2008 vilket ingår i den 14:e år-
gången. Ny redaktör för tidningen
från detta nummer är Leif G:son
Nygård i Örebro.

I ledningsgruppen för FinnSam
finns representation för Mellan-
norrland, Gävle-Dala/Orsa, Berg-
slagen, Tiveden, Värmland, Nor-
ge södra Finnskogen och Norge
norra Finnskogen.

I tidningen publiceras informa-
tion som rör finnbygderna i Nor-
den och som kan vara av intresse
för medlemmarna och andra ut-
anför medlemskretsen.

Bl.a. kan man i detta nummer av
tidningen läsa följande:

"Vi är några i FINNSAM som tän-
ker tolka och avskriva Dalarnas
gemensamma domböcker,
KLHA, Serie I, 1544-1621 (och
möjligen II, 1623-1645) samt Svea
Hovrätt, Kopparbergs län, 1a och
1b, 1602-1642."

Har du släkt i finnbygderna kan
du med fördel läsa mer på hem-
sidan
http://www.finnsam.org/

Stefan Nilsson

>>>

EMIWEB ÄR
LANSERAD

Internettjänsten EmiWeb lanse-
rades som planerat vid släkt-
forskarstämman i Malmö. Data-
basen innehåller i dagsläget 1,2
miljoner emigranter och immi-
granter. Förutom grunddata om
personerna kan det finnas upp-
lysningar om var de bosatte sig,
vad de arbetade med, foton, brev
m.m. En särskilt intressant data-
bas är dödsnotiser från svensk-
amerikanska tidningar. Döds-
notiser för 1912 finns även in-
skannade. 300 kr är introduk-
tionspriset under 2008 för ett 12-
månadersabonnemang (ord. 500
kr). Läs mer på: www.emiweb.se.

SN
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SPÄNNANDE DATABAS
RÖRANDE MARK I
USA
På Bureau of Land Managements
hemsida finns en hel del spän-
nande material som gäller mark i
USA. Ett digitaliseringprojekt
rörande material från "General
Land Office" har pågått sedan
1989 och nu finns mängder av
inskannade dokument och kartor
tillgängliga on-line på hemsidan.
Första delen av projektet är klar.
Den gällde digitalisering och in-
dexering av ca 2 miljoner "Land
Patents" för åren 1820-1908.

Här hittar man dokumentation
över hur statligt ägd mark gått
över i enskild ägo. Bestämmelser
kom vid olika tidpunkter  med
början i slutet av 1700-talet för att
främja uppodling av USA och för
att ge intäkter till den federala
staten. Mark delades ut till f.d.
soldater och järnvägsbolag, sål-
des eller gavs bort enligt "home-
stead"-lagstiftningen till nybyg-
gare, fyndigheter inmutades etc. I
databasen kan man söka på namn
och platser under rubriken "Sear-
ch Land Patents". Successivt läg-
ger man ut material från tiden
efter 1908.

Sedan 2006 finns även material
som gäller den kartering och do-
kumentation som skulle göras
innan land överfördes i enskild
ägo. En förrättning, s.k. "Survey",
skulle göras. Arkivmaterialet be-
står av "Surveys", "Field notes"
och "Plats", vilket är noteringar
från förrättningen, samt den slut-
liga kartan, "Plat". Detta material
söker man i "Search Surveys". När
det gäller detta material pågår
skanning och det publiceras lö-
pande stat för stat. 30.000 "Survey
Plats" publicerades på hemsidan
2006 gällande staterna Alabama,
Arkansas, Florida, Idaho, Michi-
gan, samt delar av Mississippi och
Oklahoma.

Land Patent för Niles Larsons mark 120 acres i
Kickapoo, Kansas 1860. Marken delades ursprungligen ut till en f.d.
soldat. Dokumentet är utfärdat "the second day of July in the year of

our Lord one thousand eight hundered and sixty, and of the
Independence of the United States the Eighty Forth".

De nya områdena som införliva-
des i USA karterades enligt "the
Rectangular Survey System".
D.v.s. man indelade marken i
Townships, fyrkanter om 6 x 6
miles, vilka sedan indelades i 36
"Sections" om 1 kvadrat-mile. En
Section var 640 acres (1 acre most-
varar ungefär 1 tunnland) och
delades sedan i  half-sections,
quarter-sections etc. Enligt "The
Homestead Act 1862" kunde en

nybyggare efter fem år utan an-
nan kostnad än en registrerings-
avgift få en 1/4 section (d.v.s. 160
acres) om han uppodlade och
bebodde den, samt ville bli ameri-
kansk medborgare. "The Rec-
tangular Survey System" använ-
des i 30 delstater.

Över tre miljoner inskannade bil-
der finns sökbara på hemsidan.
www.glorecords.blm.gov

Stefan Nilsson
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SLÄKT- OCH BYGDE-
FORSKARTRÄFF I
LINDESBERG

av Leif G:son Nygård, Örebro

Lördagen den 4 oktober samlades
släkt- och hembygdsforskare för
en träff i Masugnen på det gamla
bruksområdet vid Dalkarlshyt-
tan, strax utanför Lindesberg.

Numera utgör Masugnen ett
utbildningscenter som ägs av
Lindesbergs kommun. Lokalerna
var därför synnerligen lämpliga
för en träff med släkt- och bygde-
forskare som i allt högre grad, i
vart fall beträffande släktforskare,
bedriver sin forskning via dator
och Internet.

Arrangör var Lindes Bergslags
Släktforskarförening och Nora
Släktforskarklubb. De ingår i
"Bergslagssamverkan"; en lös sam-
manslutning av släktforskar-
föreningar i Bergslagsområdet
vars uppgift är att samverka, på
olika sätt, för släkt- och hem-
bygdsforskningens bästa. Lörda-
gens träff var ett sådant inslag.
Den kompletterade samtidigt
Släktforskardagarna i Malmö, för
dem från Bergslagsområdet som
tyckte Malmö låg för långt bort.

Hela 35 föreningar och institutio-
ner hade arrangören lyckats
samla. Förutom i stort sett alla
släkt- och hembygdsföreningar i
regionen, fanns också represen-
tanter där från Stor Stockholms
Genealogiska Förening, Genea-
logiska Föreningen, Ancestry,
Genline, Arkiv Digital och Riks-
arkivet genom SVAR. Impone-
rande!

På frammarsch inom släktforsk-
ningen är återgivning i färg av
bl.a. kyrkoböcker som Arkiv Digi-
tal ligger bakom. Forskningen
underlättas naturligtvis kolossalt
av möjligheten att läsa original-

böcker i färg. Kyrkoböckerna för
Örebro län är redan klara. Väst-
manlands län planeras vara klart
vid årsskiftet. Sedan kommer
forskningen på emigranter att
underlättas och förbättras genom
Ancestry. Genom abonnemang -
reducerat pris som medlem i nå-
gon förbundsansluten förening -
får man tillgång till deras omfat-
tande databaser i USA.

Tillströmningen av folk, såväl
inbitna entusiaster som nyfikna
nybörjare, strömmade till under
hela dagen. Så att döma av anta-
let människor som cirkulerade
runt borden, den goda stäm-
ningen, försäljning med gott re-
sultat (i alla fall för utställarna
intill mitt bord) och föreläsningar
som drog fulla hus, var det ett
lyckat arrangemang. Och dem jag
pratade med gav också arrang-
emanget idel lovord.

Jag tror de regionala, småskaliga
träffarna har framtiden för sig
och är ett viktigt komplement till
stora, rikstäckande arrangemang.
Behovet av sociala samvaron
kring ett gemensamt intresse som
person- och lokalhistorien, och
direkta möten mellan människor
på lokal och regional nivå, kom-
mer säkerligen att bestå - trots
datorer och Internet. Eller just
därför.

VILL DU BLI VICE
KONSUL? NYTT
PROJEKT HOS SLÄKT-
FORSKARFÖRBUNDET

Sveriges släktforskarförbund öpp-
nar nu ett nytt material för index-
ering: Konsulatsarkiven.

Riksarkivets Mediakonverterings-
centrum MKC har på förbundets
förslag digitaliserat två spän-
nande och informationstäta käl-
lor; Nationalitetsmatriklarna och
medborgarskapshandlingarna.

Här ryms 10.000-tals försvunna
emigranter, de flesta inte i USA,
utan i Tyskland, Danmark och
Frankrike, men även i mer exo-
tiska delar av världen; Austra-
lien, Syd-Amerika och Afrika. Läs
mer om hur du kan hjälpa till att
göra detta unika material tillgäng-
ligt för alla släkt- och personhis-
toriskt intresserade.

Läs mer på:
http://www.genealogi.se/
konsulatsarkiv/index.htm

Saxat från Rötter
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ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Höstens program

Tisdag 28 oktober kl. 18.30
Höstmöte i Centrumgården, Köp-
mangatan 19, Örebro. Förhand-
lingar enligt § 14 i stadgarna.
Därefter ser vi den filmade före-
läsning som Lasse Eriksson höll
på Stadsarkivet den 15 mars. Lot-
teri och servering.

Onsdag 15 oktober kl. 18.30
DIS-Bergslagens tematräff hos
Arkivcentrum, Örebro. Tema:
Information om DISBYT, DIS-
POS, säkerhetskopieringar och
andra specialfunktioner i Disgen-
programmet. Fri entré.

Onsdag 26 november kl. 18.30
DIS-Bergslagens tematräff hos
Arkivcentrum, Örebro. Tema:
Bestäms vid tematrätten i okto-
ber. Alternativt Gaggafton där ni
deltagare själva bestämmer vilka
frågor som skall genomlysas. Frå-
gorna måste falla inom ämnet
"datorns användning i släkt-
forskningen". Förbered er gärna,
och om möjligt mejla frågor till
Jan Wallin så hinner han läsa in
sig för ett bättre svar. Fri entre.
(jan.wallin.orebro@telia.com).

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Klubbmöten hösten 2008

Tisdag 21 oktober
Vi tittar på gamla bilder från Karl-
skoga. Lotteri.
Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30

Tisdag 18 november
Vad kan Internet erbjuda?
Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30

Handledarverksamhet
Även i höst 2008 fortsätter vi med
den öppna handledarverksam-
heten på biblioteket den sista ons-
dagen i varje månad under vin-
terhalvåret.
Tid: Onsdagar 29/10 och 26/11.

2009
Tid: Onsdagar 28/1, 25/2, 25/3,
29/4.
Alla dagarna mellan kl. 16.00 och
19.00.

Klubbmöten 2009

12 februari - Årsmöte

21 mars (lördag) - Släktforskning-
ens dag, OBS! Lokal biblioteket.

23 april - klubbmöte

Klubbmöten hålls (om inte annat
annonseras) i Finska Föreningens
lokal på Ferlins väg, (f.d. Karl-
bergskyrkan) kl 18.30.  OBS! Ny
lokal.

Kursverksamhet
Nybörjarkurs i släktforskning star-
tar 2008-09-30 kl 18.30 - 20.30
(kvällstid).

FÖRENINGSSIDOR

SVERIGES GRAVBOK
GÅR SNABBT FRAMÅT

Insamlingen av data till Sveriges
gravbok går framåt i en rasande
takt, rapporterar projektledaren
Carl Szabad.

I genomsnitt har 50.000 poster
avseende 20 kyrkogårdar skick-
ats in varje dag(!) sedan projektet
drogs igång vid halvårsskiftet.
Idag - måndag 29 september -
beräknas datamängden passera
tre miljoner och hittills är 1.132
kyrkogårdar redovisade.

- Entusiasmen hos de deltagande
kyrkogårdsförvaltningarna är för-
vånande stor och hittills har bara
någon procent tackat nej till att
delta av annat skäl än att man
inte har gravboken i digital form,
säger Carl Szabad.

Det har inte varit helt enkelt att få
församlingarna att skicka in digi-
tala kartor eller översiktsbilder,
men det finns i alla fall 316 st för
närvarande som är inkodade i
databasen till sina respektive gra-
var.

Det är fortfarande många försam-
lingar som inte hört av sig alls och
under veckan kommer dessa att
börja kontaktas telefonledes. För-
hoppningsvis hinns samtliga åter-
stående med, men tidplanen lig-
ger fast - CDn ska ligga pressad
och klar i början av december. De
som inte hunnit skicka in sin da-
tabas i tid kommer inte med. Och
officiellt är tiden redan ute, även
om vi rent tekniskt kommer att
kunna tillföra material in i det
sista.

Adress till projektets hemsida:
http://www.genealogi.se/
forbund/gravbok.htm

Saxat från Rötter (29 sept)

Nybörjarkurs i släktforskning
startar 2008-10-01 kl 14.00 - 16.30
(dagtid).
Nybörjarkurs i DISGEN startar
2008-10-14.

Se annonser i dagspressen och på
vår hemsida:
www.kgadfsgenealogi.se

Styrelsen
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HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Program hösten 2008

Onsdag 15 oktober kl. 18.30
På Åsen. "Sundbo härad och Ler-
bäck sockenprojekt" Peter Lund-
quist berättar. Har du släkt i
Sundbo härad är detta ett enastå-
ende tillfälle att få reda på fakta.

Onsdag 12 november kl. 18.30
På Åsen. "Nerikelitteratur" Bosse
Palmquist berättar och visar gamla
böcker. Det han inte vet i ämnet
är inte värt att veta.

Lite glimtar ur
Vårens program

Lördag 17 januari
Öppet hus i Forskarstugan Väst-
ra Storgatan 33 kl. ½ 10-12.

Onsdag 11 februari
På Åsen kl. 18.30 Årsmöte.

Lördag i mars
Släktforskningens Dag på Halls-
bergs Bibliotek kl. 10-14.

Program hösten 2008

Torsdag 16 oktober kl. 15-19
”Jourhavande Släktforskare”.
Kom med problemen eller frå-
gorna till släktforskarrummet på
Kumla Bibliotek, vi försöker göra
? till !

Onsdag 29 oktober kl. 19.00
Medlemsträff, visning av Lasse
Erikssons föreläsning som spela-
des in på släktforskarnas dag på
Örebro stadsarkiv.
Lokal: Officersmässen Sannahed
Samling 18:30 vid Kumla Hotell
för de som vill samåka till Sanna-
hed. Efter visningen serveras
kaffe.

Tisdag  11 november kl. 18:30
Föreläsning, om ”Nattamän”
(Rackare på svenska). Kaj Jensen
berättar om Nattamän, kom och
få reda på vad det kan vara.
Lokal: Kumla Bibliotek, efter före-
läsningen serveras kaffe.

Lördag 15 november kl. 10-14
”Jourhavande Släktforskare”.
Kom med problemen eller frå-
gorna till släktforskarrummet på
Kumla Bibliotek, vi försöker göra
? till !

Ta fram almanackan och skriv in
tiderna nu!!

OBS! NY ADRESS
TILL REDAKTIONEN

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefan.nilsson@passagen.se

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKARKLUBB

Höstens program

Måndag 10 november kl 18.30
Bebyggelseinventering i Sundbo
härad - Einar Lyth.

Måndag 15 december kl 18.30
Lucia firas på Lilla Caféet.

Vårens program

Måndag 19 januari kl 18.30
Klubbmöte.

Måndag 16 februari kl 18.30
Gamla traditioner - Elof Zetter-
berg och Birger Karlsson.

Måndag 16 mars kl 18.30
Årsmöte med folkmusik.

Måndag 6 april kl 18.30
Påsktraditioner - Sven-Erik Linde-
roth.

Maj
Utflykt Återkommer med plats
och datum.

Under hösten kommer kurser i
släktforskning och Disgen att an-
ordnas i Studieförbundet Vuxen-
skolans regi. Anmälan till Vuxen-
skolan, telefon 019-611 94 80.

Jourhavande släktforskare på
Stadsarkivet för hjälp till nybör-
jare och andra kommer att finnas
på måndagskvällar klockan 17-
19 i veckorna 42, 44, 46, 48, 50.

Expeditionen kommer att hållas
öppen torsdagar kl. 14.00-18.00
och på andra tider efter
överenskommelse.
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