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Läs om indelningsverket på sidan 9.

Temadag och mötesafton

Ordförandens spalt

sid 2

Kalendarium

sid 2

24 oktober

Pigan som blev baronessa sid 3

Förutom de sedvanliga utställningarna handlar Temadagen om
”Fattig förr”.

Indelningsverket

sid 9

Fader okänd

sid 12

Släktforskarhjälp

sid 13

Föreningsmässa

sid 13

10 november

Trender i nya namn

sid 14

Svensk emigration - föredrag
av Carl Werner Pettersson.

Krigsarkivet

sid 15

Styrelsen

sid 15

Se annonsen på sista sidan!

Släktforskarmässa

sid 15

Se annonsen på sista sidan!

Ordföranden har ordet
Hoppas du haft en skön sommar, att
du kunnat koppla av och vila ordentligt och nu är full av energi för att ta
del av allt som hösten bjuder på.
När du läser detta har vi redan haft
den föreläsning om forskning på nätet
som Anders Thornström kommer att
ge oss den 23 september. Men det
kommer mera. Temadagen i oktober
kommer att handla om hur det var att
vara fattig förr, vi kommer att ha ett
föredrag om svensk emigration och vi
kommer att få tips om arkivering av
det vi forskat fram (med glögg), m m.
Men möteskvällarna är ju inte till
för att bara ge information och
kunskap. Minst lika viktig är den
sociala samvaron. Och vi är inte större
förening än att nästan alla medlemmar
kan lära känna varandra. Då blir
behållningen av kvällarna ännu större
eftersom man kan byta tips och idéer
med varandra.
Viktigt är också hur vi tar hand om
nya medlemmar. De som söker sig till
oss ska känna sig välkomna. Där har
vi nog något vi kan jobba lite mer på.
I maj hade styrelsen en liten våravslutning med studiebesök.
Peter
Klingsell visade oss var Danderyds
skeppslag hade sina (en gammal och
en nyare) avrättningsplatser – i
Kärrdal. Den ena ligger alldeles intill
en lekplats, den andra ganska långt in
i skogen. Det är bra att man inte vet
allt som förevarit på den plats man
bor. Men jag bor i en före detta
kohage, det vet jag. Korna fanns kvar
på andra sidan staketet när jag flyttade
hit. De är borta nu. I stället är där
golfbanor. Tiderna förändras snabbt.
Dokumentera innan det är försent!

c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 180
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning,
bl a annat genom föreläsningar och studiebesök.

KALENDARIUM
• Onsdagen den 23 september kl 19.00
Föredrag av Anders Thornström om att
forska på nätet.
• Lördagen den 26 september kl 11.00-16.00
Föreningsmässa i Stinsens Shoppingcenter.
• Tisdagen den 6 oktober kl 10.00
Studiebesök på Krigsarkivet.
• Lördagen den 24 oktober kl 11.00-15.00
Temadag - Föredrag av Birgit Peters och
Berith Dahlström i ämnet ”Fattig förr” samt
utställning av hjälpmedel och arkivtjänster.
• Tisdagen den 10 november kl 19.00
Föredrag av Carl Werner Pettersson om
svensk emigration.
• Torsdagen den 3 december kl 19.00
Föredrag av Elinor Elmborg som presenterar
sin arkiveringsguide.
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Augusta – pigan som blev baronessa
Det är en strålande försommardag år 1927. På järnvägsstationen i Kolsva, som ligger
utmed Köping-Uttersbergs Järnväg, har en ansenlig skara människor samlats.
Hurrarop skallar och man viftar med flaggor och näsdukar. Kolsva bruks manskör
stämmer upp fosterländska sånger. Stämningen är närmast extatisk.
Detta är en ögonvittnesskildring av min då 10-åriga kusin Ingrid, som var med.
Baronessan Augusta von Carlshausen – min farfars kusin – har varit på ett årslångt
besök i hemlandet och skall nu resa hem till Australien, dit hon emigrerade 1899.
Nu kommer tåget. ”Lycklig resa Moster!” och ”Du gamla, du fria” följer henne när
hon vinkar farväl från kupéfönstret.
Stockholm. Hon flyttade in hos sin bror,
snickargesällen Per Gustaf Hedström, på
Tavastgatan på Söder, som ”husjungfru”.
Den 25 maj 1887 föddes sonen Karl
Gustaf. Han skrevs in på Allmänna
Barnhuset i Stockholm den 28 juni samma
år som barnhusbarn nummer 2129.
Augusta blev kvar i Stockholm i drygt
åtta år och arbetade som husjungfru i olika
borgerliga familjer i staden. Enligt mantalsuppgifterna bodde hon hos familjer på
adresserna: Drottninggatan 71A, Gamla
Brogatan 11, Tegnérgatan 18 och hos
agenten Martin Levin på Teknologgatan 3.
När familjen Levin flyttade till Rådmansgatan 67 följde Augusta med och den 5
maj 1893 fick hon sin första egna adress:
Skeppargatan 15 och sedan Storgatan 37,
där nu också brodern Per Gustaf med
familj bodde.
År 1891 blev Augusta gravid på nytt och
födde sonen John Erland den 23 oktober.
Också han togs in på Allmänna Barnhuset i
Stockholm, där han blev barnhusbarn
nummer 6396. Uppgift eller spekulationer
om fadern saknas.

Som piga och husjungfru
Augusta Vilhelmina föddes den 21 maj
1867 i Västra Skedvi – yngsta dotter till
smeden vid Eriksbergs bruk Gustaf
Hedström, född den 6 juni 1825 i Malma
och dennes hustru Sofia Lovisa Bergström,
född den 3 oktober 1830 i Skinnskatteberg.
Augusta växte upp på torpet Norrbacka i
Västra Skedvi.

Torpet Norrbacka i Västra Skedvi år 2009.

När Augusta var 15 år tog hon tjänst som
piga på Kolsva bruk c:a en mil från Västra
Skedvi. Under de närmaste åren hade hon
olika pigtjänster i trakten och även så långt
bort som i Malingsbo. År 1885 var hon
dock tillbaka i Västra Skedvi – nu som
piga på Västlandaholms herrgård, som
ägdes av godsägaren och riksdagsmannen
Per Ersson.
På Västlandaholm hände det inte helt
ovanliga – pigan Augusta blev gravid.
Enligt olika muntliga källor var det riksdagsmannens son Karl Erik som gjort
henne med barn. Någon bekräftelse på den
uppgiften har dock inte hittats i arkiven.
Augusta fick givetvis lämna sin tjänst
och hon bestämde sig för att föda barnet i

Emigration
Den 4 januari 1895 flyttade Augusta
Hedström till Ungern. Men vad hände
sedan? Nästa säkra uppgift kommer från
Fremantle i Australien. Dit anlände hon
med båten Prinzregent Luitpold den 27
oktober 1899 tillsammans med baronen
Albert Carl Paul Buderus von Carlshausen.
Ingenting är känt om vistelsen i Europa
under de mellanliggande åren. Tydligen
hade hon i vart fall gjort baron von
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Carlshausens bekantskap och tycke hade
uppstått. Baronen var tysk undersåte och
tidigare betjänt hos tyske kejsaren.

Gustaf Hedström, över vårdnaden av Karl
Gustaf. Per Gustaf och hans familj bodde
vid Fredrikshov i Stocholm (adress Storgatan 37). Han var förrådsförvaltare vid
Arméns Utredningsförråd och hade sin
bostad vid Svea Livgarde, som var inhyst i
Fredrikshovs slott. Allmänna Barnhusets
omdöme om fosterhemmet var mycket
gott: ”Hemmet bra – gossen välartad”. När
Allmänna Barnhusets ansvar för Karl
Gustaf var till ända den 22 juni 1901,
belönades familjen med 25 kronor. 1905
emigrerade Karl Gustaf, 18 år gammal, till
Australien för att återförenas med sin mor.
För sonen John Erland gick det inte lika
bra. Först den 29 september 1892 blev han
intagen på Allmänna Barnhuset i Stockholm – nästan ett år efter födelsen. Fattigvårdsnämnden betalade intagningsavgiften
på 250 kronor. Vem som var hans vårdnadshavare under första levnadsåret är
oklart – han finns inte med på någon
mantalsuppgift tillsammans med sin mor.
Allmänna Barnhuset placerade honom hos
järnarbetare Carl Gustaf Lejon på Apelbergsgatan 60B. På grund av sjuklighet
återbördades han till Allmänna Barnhuset,
men den 27 december 1892 var han
tillbaka hos familjen Lejon. Den 16 januari
1893 togs han in till Allmänna Barnhuset
för operation och den 2 maj fick han nytt
fosterhem hos sadelmakare Frans Oskar
Johansson på Skeppargatan 15. Samtidigt
flyttade Augusta in i samma fastighet som
sonen. Men John Erlands vistelse hos
sadelmakaren blev inte lång – han avled
den 5 juli 1893. Dödsorsaken var barnkolera – en koleraliknande sjukdom hos
spädbarn orsakad av tarmbakterier. (Fastigheten Skeppargatan 15 finns kvar än idag
(år 2009) under beteckningen Skeppargatan 25A.)
Men tillbaka till blivande baronessan och
hennes tillvaro i Australien.

S/S Prinzregent Luitpold.

Det finns två versioner om hur de
träffades. Här i Sverige har man inom
släkten berättat att Augusta hade fått
sångutbildning i Stockholm, troligen
genom Martin Levin som också var kantor.
På något sätt blev hon engagerad i
damkören Svea i Stockholm som bland
annat turnerade på kontinenten. Vid ett
framträdande hade baronen, som suttit i
publiken, blivit helt betagen av Augusta.
Han var änkling och tyckte att hon starkt
påminde om hans avlidna hustru och efter
föreställningen tog han därför kontakt med
Augusta.
Den andra versionen kommer från ett av
Augustas barnbarns barn i Australien –
Kent Acott i Perth – som uppger att de
träffades på ett kafé i Frankfurt. Baronen
presenterade sig och på så sätt inleddes en
relation som varade i mer än 40 år.

Sönerna
Och vad hände med Augustas söner? För
Karl Gustaf gick det bra. Han placerades
av Allmänna Barnhuset hos sin mormor
Sofia Bergström och hennes nya make
statdrängen Anders Gustaf Lundberg i
Västra Skedvi redan den 28 augusti 1887.
(Efter maken Gustaf Hedströms död hade
Sofia gift om sig med denne Lundberg.)
Mormor Sofia avled 1890 och 3-årige Karl
Gustaf togs om hand av sin moster Maria
och hennes make ladugårdskarlen Karl
Erik Pettersson på Ekolsund i HusbySjutolft socken. Den 16 oktober 1895 tog
Augustas bror, den redan nämnde Per

I West Australia
År 1884 beslöt regeringen i West Australia
att aktivt stödja invandring av européer
bland annat som arbetskraft till järnvägsbygget mellan Beverley och Albany. En mr
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Anthony Hordern på WA Land Company i
London kontrakterades för att organisera
värvningskampanjer i Europa. I kontraktet
stipulerades bland annat att inte fler än
1000 och inte mindre än 700 immigranter
skulle tas emot varje år.
Mr Hordern var särskilt intresserad av
tyskar, som ansågs vara de bästa emigranterna. Invandrade tyskar åtnjöt ett
mycket gott rykte i sitt nya hemland, vilket
givetvis stimulerade ännu fler tyskar att
komma till West Australia.
En av arbetsgivarna – mr Maryanski från
Albany – hade tagit emot och anställt 17
tyskar på sin lantegendom. När han senare
förvärvade en farm vid Redmond, ”The
Santa Maria Estate”, behövde han anställa
mer folk och då gärna tyskar, som han
hade god erfarenhet av.
Det är just till Redmond och ”The Santa
Maria Estate” som Augusta och Albert
kommer i slutet av 1899. Efter ankomsten
till Fremantle fortsatte de med tåg till
Redmond, som ligger 30 km norr om
Albany. På mr Maryanskis farm arbetade
de i två år.
År 1901 var 1522 tysklandsfödda
personer bosatta i West Australia och
utgjorde därmed områdets största grupp
icke-engelsktalande européer. Många av
dem hade svårt att lära sig det nya språket.
När Augusta och Albert detta år tog över
Bayswater Hotel i Bayswater blev det mest
Augusta som fick sköta kontakterna med
kunder och leverantörer. Av allt att döma
hade hon vissa problem med den
australiska valutan och när det gällde
växelkursen måste hon ofta lita på gästernas ärlighet. Bayswater Hotel var en
tvåvånings träbyggnad uppförd år 1900.
Det ursprungliga hotellet finns kvar än
idag. Hotellverksamheten passade tydligen
Augusta och Albert bra. Efter tre år i
Bayswater tog de över Star Hotel på Essex
Street i Fremantle.
Albert och Augusta hade uppenbarligen
en viss förmögenhet. De ägde egendom i
Claremont och under sin tid i Bayswater
hade de förvärvat land i Jandakot. (Bayswater, Claremont och Jandakot ingår idag i

storstadsregionen Perth/Fremantle). År
1908 flyttade de till Jandakot för att bedriva svinuppfödning, men stannade bara
en kort tid. De sålde dock inte egendomen,
som troligen utarrenderades, när de återvände till hotellbranschen i Fremantle, nu
till The Duke of York Hotel på Bannister
Street.
Efter sin ankomst till Australien levde
Albert och Augusta som man och hustru.
När hon undertecknade handlingar m.m.
kallade hon sig ”von Carlshausen”. Den 1
augusti 1909 gifte de sig officiellt och den
15 april 1911 blev de australiska medborgare.
Augustas son Karl Gustaf Hedström emigrerade till Australien 1905. Han anlände
till Fremantle den 21 augusti och kallar sig
därefter Carl Hallman. Augusta hade en
svåger i Sverige som hette Hallman.
Förmodligen är det efter honom som
namnet Hallman är taget. Det sägs att
Augusta ville hemlighålla att Carl var
hennes son och att detta skulle vara
anledningen till namnbytet. Först ett tiotal
år senare avslöjade Augusta det rätta
förhållandet för sin make.

Första världskriget
År 1912 kom också Alberts son Helmet till
Australien för att återförenas med sin far.
Efter moderns död hade han vuxit upp hos
sina morföräldrar i Gelnhausen i Tyskland.
Sin militärtjänst hade han gjort i Tyskland
och detta beredde honom nu vissa bekymmer under första världskriget. Han
övervakades och upplysningar om honom
samlades in av underrättelsetjänsten i West
Australia.
Av lantmäterimyndigheten hade Albert
anvisats land vid Wubin, 27 mil nordost
om Perth, varför han 1912 avvecklade The
Duke of York Hotel och flyttade till egendomen Jibberding. Men med denna sin nya
tillvaro trivdes inte Augusta. Hon lämnade
Albert och farmen 1914, flyttade till Perth
och öppnade en ”Wine Saloon” på Beaufort Street 46.
I ett bevarat brev från 1917 ber Albert
Augusta att komma tillbaka till Wubin. I
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nästan tre år hade han levt ett hopplöst och
ensamt liv och skriver att om inte Augusta
vill flytta tillbaka till honom och farmen är
han tvungen skaffa sig en hushållerska.
Han hade vädjat till henne många gånger
under åren.
Huvudskälet till att Albert stannade på
farmen medan Augusta levde i Perth var
nog de antityska stämningar som rådde i
Perth under första världskriget, både
officiellt och bland befolkningen i övrigt.
Tyskkolonins sammankomster övervakades, privat post censurerades, tyska brev
och dokument översattes rutinmässigt och
under hela kriget samlades upplysningar in
veckovis om tyskarna i West Australia.
Under kriget var Augustas ”Wine
Saloon” en samlingspunkt för den tyska
kolonin. Den stod under ständig övervakning. Det sades att den frekventerades
av misstänkta fiender och naturaliserade
utlänningar, av vilka många ansågs illojala.
Ökända ”Carlshausen Wine Saloon” i
Perth betraktades som en stark protysk
mötesplats.
Augusta själv var avgjort tyskvänlig.
Hennes korrespondens fångades upp, översattes och befanns vara mycket illojal. I ett
brev till Alberts son Helmet skriver hon att
engelska tidningar borde skämmas för sina
lögner om tyska soldater i Belgien. Hon
önskar framgång för Tyskland och
tyskarna. ”Tack gode Gud så går det bra
för tyskarna för närvarande. Engelsmännen
och också australiensarna får se upp med
de moderna tyska soldaterna.”
Augusta uppmanade Albert och Helmet
att hålla sig borta från Perth och inte
riskera att interneras som illojala tyska
element. Helmet tog anställning vid sågverket i Jarradale, sydost om Perth, under
falskt namn – Fred H Hansen – för att dölja
sitt tyska ursprung. Han avslöjades av den
militära underrättelsetjänsten men försvarade sig med att namnbytet gjorde det
lättare för honom att söka arbete. Långt
efter kriget fick Helmet problem när han
ansökte om naturalisering, vilket var en
förutsättning för de landförvärv han ville
göra. Polisen utredde om denne ”typiske”

tysk fortfarande var illojal mot engelska
kronan. ”Efter en mer än 12-årig vistelse i
West Australia talar han fortfarande engelska med stark tysk brytning.” Men hans
ansökan godkändes.
Helmet lyckades väl med de egendomar
han förvärvade i anslutning till Alberts
egendom i Wubin. Den 1 juli 1926 gifte
han sig med en viss Mona Beatrice Perect.
De fick fem barn och barnbarnen driver
fortfarande lantegendomar i området.

Sonen Carl
Augustas son Carl ägnade sig de första
åren åt hotellbranschen liksom sin mor och
åt Alberts egendom i Wubin. Under det
tidiga 1920-talet började han, som många
andra, att leta guld. Han mutade in mark
för gruvverksamhet i utkanten av Paynes
Find, ett femtontal mil nordost om Wubin.

Augusta i 40-årsåldern och sonen Carl.

Det var ett lönsamt projekt och han fann
åtskilliga ounces av den åtråvärda metallen. Men överraskande nog förnyade han
ändå inte avtalet när det löpte ut den 17
juni 1927. Det är svårt att säga varför han
inte vidmakthöll arrendet, men att leta guld
var mycket slitsamt och utbytet var kanske
inte mödan värt.
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Nåväl – för vinsten från guldgruvan
köpte Carl en två-tons lastbil för att frakta
ull och annat som krävde transporter i
området mellan Payes Find och Wubin.
Han var distriktets ende åkare och
affärerna blev mycket lukrativa. År 1930
köpte han sin andra lastbil och åtog sig
också spannmålsfrakter.
Wubin var porten mot norr. En stor del
av affärerna i området dirigerades från
Wubins postkontor varifrån postdistributionen utgick med bil till fårfarmare,
gruvarbetare, m.fl. I många år ombesörjde
Carl dessa posttransporter med sin lastbil.
Varje lördagsmorgon startade han sin
rundtur i Wubin och for norrut till olika
samhällen. Han övernattade på Paynes
Find Hotel och återvände dagen därpå till
Wubin via många mindre orter. På posten i
Wubin arbetade samtidigt Marjorie
Ottaway, som blev hans hustru. Hon och
Carl gifte sig julen 1936. De fick två barn
– Maria och Max.
Åkerirörelsen fick ett abrupt slut – en
kväll fattade en av lastbilarna eld utanför
Paynes Find Hotel. Den var inte försäkrad.
Det förkolnade vraket lämnades kvar på
platsen och finns kvar där än idag.
Efter denna sorgliga händelse sysslade
Carl med lite av varje tills han återvände
till hotellbranschen. Efter ett par år på
Paynes Find Hotel flyttade han och familjen till Wubin för att ta över hotellet där.
År 1949 fick Carl tuberkulos. Han
lämnade hotellverksamheten och togs in på
Woorooloo Hospital. Han trodde att han
skulle tillfriskna på tre månader men blev
kvar på sjukhuset i nästan fyra år och avled
där den 24 maj 1953 – 66 år gammal.

vistelsen i hemlandet. Uppståndelsen var
stor när baronessan von Carlshausen dök
upp i det gamla brukssamhället. Hon hade
många släktingar på orten, både kända och
okända. Alla ville på något sätt ha en
koppling till Augusta.
Hon reste runt, träffade gamla vänner
och besökte ävenså de familjer där hon
tjänat piga. Hon lär bland annat ha hälsat
på i Västlandaholms herrgård i Västra
Skedvi, kanske för att berätta och visa
foton på barnbarnet Carl för frun i huset
som ännu levde. Men sin gamla matmor
fick hon inte träffa. Hon var bortrest och
baronessan fick nöja sig med att lämna sitt
visitkort.

Augustas något försvenskade visitkort.

Augusta visade också stort intresse för
sin gamla skola i Västra Skedvi och dess
elever. Hon lärde känna skolläraren Rudolf
Vidén och lovade att skänka honom
material om australisk natur och kultur,
som han kunde använda i undervisningen.
Efter återkomsten till Australien samlade
hon också en mängd föremål, som hon lät
frakta till Sverige. När den svenska båten
Boldavia den 12 september 1929 avgick
från Fremantle fanns bland annat en järnkoffert och ett paket spjut ombord.
Kofferten innehöll ett stycke sadelträ,
olika guldhaltiga mineraler, getingbon av
lera, två stora snäckor från havet utanför
Colombo, kokosnötter, en pärlsnäcka från
Broome, småsnäckor, fotografier, bönband,
m.m. Augustas brevkommentar till Rudolf
Vidén var: ”Insekterna i sprit gör sig bättre
om man ställer upp dem – de är rätt fina
exemplar”. I spjutpaketet fanns aboriginska
kulturföremål – spjut, bågar, sköldar,
bumeranger och en barnvagga. Hon skic-

Hemlandsbesök
År 1920 avvecklade Augusta sin ”Wine
Saloon” i Perth. Hon flyttade hem till
Albert och farmen i Wubin, som han inte
längre brukade. Han levde numera tillbakadraget på sin egendom.
År 1926 beslöt sig Augusta för att resa
till Sverige. Hennes syster Maria med
familj bodde i Kolsva, en dryg mil norr om
Köping och hos henne bodde hon under
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kade också ett paket Eucalyptus-flaskor,
som hon bad Rudolf Vidén vidarebefordra
till systern Maria och några namngivna
vänner. Det mesta som Augusta skänkte
sin gamla skola förvaras idag i församlingshemmet i Västra Skedvi. De större
föremålen – spjut, sköldar, m.m. – finns på
läktaren i kyrkan.
Skolbarnen i Västra Skedvi fick som
uppgift att skriva brev till Augusta och hon
besvarade dem med några rader till var och
en. Barnen tyckte det var spännande med
brev från Australien och själv hade
Augusta stort nöje av brevväxlingen.

1941 – 80 år fyllda – och Augusta den 11
december 1963 – 96 år gammal. Efter
sonen Carls död bodde hon sina sista tio år
hos svärdottern.
Så gestaltar sig historien om en egensinnig,
äventyrlig och stark kvinna, som började
som piga på en liten ort i Västmanland för
att sluta som baronessa i West Australia.
Den kan berättas tack vare forskning i
arkiven – kyrkböcker, mantalsuppgifter,
rotemanslängder, barnhusrullor, mm –
intervjuer med gamla släktingar och
nyetablerade kontakter, besök på platser
och adresser som återfunnits i arkiven,
bevarade brev och inte minst information
från Augustas ättlingar i Australien och
givetvis en god portion tur. Att få allt på
plats har säkert tagit sina modiga tio år.
Tom Hedström

Västra Skedvi skola som på 1920-talet tog emot
Augustas donation.

Föremål ur skolans australiska
samlingar:

En omtalad händelse blev julottan i
Västra Skedvi kyrka 1926. Augusta hade
hyrt en buss för transport av gudstjänstfirare från Kolsva. Hon hade också engagerat Kolsva bruks manskör. Kyrkan, som
inte var i bästa skick, blev mer än fullsatt –
ja så till den grad att kyrkgolvet gav vika.
Min kusin Ingrid klarade sig med nöd och
näppe från att följa med ner i avgrunden.
Men ingen skadades och efter tumultet
kunde julottan börja.
Augusta firade sin 60-årsdag i maj 1927
med en tillställning på Mojsen, en lokal
som hörde till Kolsva bruk. Ett stort antal
släktingar och vänner var inbjudna till
kalaset som blev hennes tack- och avskedsföreställning. Baronessan var redo att återvända hem. Som redan berättats, tilldrog
sig hennes avresa ett triumfartat stort
intresse.
Efter återkomsten till Australien levde
Augusta och Albert på farmen i Wubin.
Båda blev gamla. Albert avled i januari
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Indelningsverket eller det ständige knektehållet
På vår mötesafton den 12 mars 2009 höll Per Clason från Krigsarkivet föredrag om
”Indelningsverket och den indelte soldaten”. Han berättade bland annat om tillblivelse
och organisation, rekrytering och utbildning samt om de så kallade arbetskommenderingarna. Alla har vi väl soldater bland våra anor och fick nu en hel del nya
perspektiv på livsvillkoren för en soldat och hans familj.
Efter mötet fick vi följande något nedkortade version av Pers föredrag.
sattes genom indelning, utan genom s.k.
rotering: det var så “det ständige knektehållet” kom till. Roteringen innebar att all
skatte- och kronojord indelades i rotar,
bestående av ett eller flera hemman. Varje
rote hade att rekrytera och underhålla en
rotesoldat. En förutsättning för genomförandet av roteringen var den utveckling
av statsapparaten, som ägt rum under
1600-talet. Den innebar uppkomsten av en
välorganiserad byråkrati. Genom folkbokföringen, som hade sina rötter i kronans
krav på kontroll över den manliga befolkningen i och för utskrivningar, kunde
kronan via präster, mantalskommissarier
och regementsskrivare ha en noggrann
uppsyn över medborgarna.
Roteringen genomfördes på de flesta håll
under de sista årtiondena på 1600-talet.
Problemet med försörjningen i fredstid av
den stående armén löstes smidigt, då rotebönderna, utöver ansvaret för rekryteringen, även fick ta på sig att underhålla
soldaten. Som en kompensation utlovades
frihet från de ständigt återkommande
utskrivningarna. Organisationen var knappast anpassad för ett långvarigt krigstillstånd, eftersom det inte fanns några
speciellt utsedda reservtrupper. Utskrivningar genomfördes ändå, särskilt under
Karl XII:s sista år.
Sverige är det enda land som haft ett
försvar, vilket utgjorts av en stående armé,
där merparten av de meniga soldaterna och
befälen kombinerade civilt arbete, företrädesvis jordbruk, med militärt liv.
Beslutet togs av riksdagen 1682 och det
tillsattes kommissioner för varje landskap.
Målsättningen var att ett regemente sätts
upp i varje landskap och att det skulle

Tiden före yngre indelningsverket
För infanteriet fanns ett äldre indelningsverk, men det var inte fråga om en ständig
rotering eftersom rotarna gjordes om vid
varje nytt utskrivningstillfälle och sålunda
endast fungerade, då soldaten togs ut och
utrustades.
De meniga fotsoldaterna togs ut genom
utskrivningar efter skiftande principer. Ett
sätt var utskrivning efter bonde- eller mantalet, d.v.s. antalet män. De utskrivningsskyldiga männen, normalt alla män mellan
15 och 60 år, indelades i rotar om 10, 15
eller 20, ur vilka en knekt togs ut. Den som
skrevs ut hade möjlighet att leja annan karl
om denne blev godkänd vid mönstringen.
Ett annat sätt att skaffa manskap var
utskrivning efter gårdatal: alla vapenföra
män i varje gård (hemman) upptecknades.
Ett bestämt antal hemman bildade en rote,
ur vilken en knekt togs ut. I första hand
valdes en knekt från ett hemman, där det
fanns gott om manfolk och där man bäst
ansågs kunna avvara en karl.
Oavsett sättet att organisera uttagningen
av soldater, var det en börda, som allmogen ville slippa. Klagomålen var många. Det är lätt att förstå, om man beaktar
hur hårt utskrivningarna kunde drabba.
Bakgrunden till införandet av det så
kallade yngre indelningsverket var de omfattande utskrivningarna under 1600-talet.
Det var ett delat intresse från bönderna och
från kronan om att undvika de omfattande
oförutsägbara utskrivningarna.

Yngre indelningsverket
Vi talar om “indelta soldater”, trots att
infanteriregementenas manskap inte upp-
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bestå av 1200 soldater. Kommissionerna
fick stor frihet att anpassa systemet efter
trakternas ekonomiska styrka.

regelbundet under den karolinska tiden
men sparsamt under den gustavianska
epoken. Under frihetstiden organiserades
inte några storläger.
Den vanligaste övningen under perioden
var den exercis som bedrevs på söndagarna
mellan april och november, förutom den
grundläggande utbildning av rekryter som
bedrevs av korpralerna på roten. Ett eller
flera korpralskaps soldater drogs samman
utanför sockenkyrkan två timmar före
gudstjänsten för att öva den enklaste exercisen i grupp under övervakning av en
officer eller underofficer. Antalet övningstillfällen ökade under frihetstiden, från
dryga tiotalet per år till mellan tjugo och
trettio. Kyrkparaderna fick i någon mån
ersätta den minskning av övningstiden som
genomfördes på kompani- och regementsnivå.
Vapendrillen var en lång och omständlig
process som ägnades mycken tid, både på
kompani- och bataljonsnivå, under 1680talet. Vid mötet övades marsch, vändningar
och svängningar i kompani och bataljon,
anfall med lösa skott, enklare fältarbeten
samt målskjutning. Det var endast vid
regements- och bataljonsmötena som knektarna fick öva med kulor och krut, kronan
bestod inte med ammunition till kompanimötena. I början av frihetstiden minskades
övningstiden för regements- och bataljonsmötena från 14 till 10 dagar per år, samtidigt som antalet kompanimöten reducerades. En allt större del av övningstiden
fick avsättas till kompaniexercis och en allt
mindre del till övning i bataljonens rörelser
- bataljonen var den viktigaste taktiska enheten.
De årliga regementsmötena upplevdes
som en börda av rotebönderna, då de
berövade bönderna soldaten som arbetskraft när han behövdes som mest i jordbruket. Bondeståndet försökte därför att få
ytterligare reduceringar av regementsmötena vid frihetstidens riksdagar. Helst
skulle möte med hela regementet hållas
vart tredje år och de övriga åren endast
kompani- eller bataljonsmöten.

Indelta arméns enheter:
Två gårdar bildar en rote. Stamrote plus
strörotar eller hjälprotar.
Korpralskap = tjugofem rotar – lika många
soldater som rotar = 25 soldater.
Avdelning = två korpralskap = 50 soldater.
Kompani = sex korpralskap = 150 soldater.
Geografiskt är ett kompani ungefär ett
härad.
Regemente = 8 kompanier = 1200 soldater.

Rekrytering
Grunden var att rotarna skulle fyllas av
frivilliga. Vad som kan ha haft en positiv
betydelse för rekryteringen var den sociala
statusen. T.ex. flera äldre bröder. Ingen
arvsrätt. Avsaknad av möjlighet till social
karriär i socknen.
Förlusterna under stormaktstiden medförde dock uppsättning av tre-, fyr-, och
femmänningsregementen (förstärkningsmanskap), vilket kunde göra det svårt att
fylla kompanierna på många orter.
Under fredstid från 1814 och framåt var
det enkelt att rekrytera soldater. I en
växande jordlös befolkning var det många
som valde ett soldatliv med egen jord.

Utbildning
När Karl XI organiserade det yngre
indelningsverket under 1680-talet permanentade han den övningspraxis som vuxit
fram vid landskapsregementena. Vid infanteriet fanns från början tre olika typer av
årligen återkommande övningar reglementerade. Förutom de årliga övningarna samlades regementet i fredstid till generalmönstringar och storläger.
Generalmönstringarna
skulle
enligt
kontrakten ske med tre års mellanrum.
Under frihetstiden hörde det dock till
vanligheten att de inställdes och att det
kom att dröja fem till tio år mellan
mönstringarna. Storlägren, som innebar att
värvade och indelta förband ur de olika
vapenslagen övade tillsammans, förekom
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Kriget mot Preussen 1757-1762 visade
på stora brister i den svenska krigsmaktens
organisation och förberedelser. Efter krigsslutet planlades därför en försiktig upprustning av den indelta armén. Det skulle dock
dröja till mitten av 1770-talet innan
reformplanerna kunde omsättas i praktiska
resultat. Under Gustav III genomgick den
svenska armén en begränsad upprustning,
bl.a. genomfördes ett antal storläger där
indelta och värvade förband samövades.
Regementsmötena förlängdes till mellan
17 och 21 dagar genom att kronan, mot en
avgift från rotebönderna, övertog ansvaret
för de indelta förbandens underhåll vid
mötena.
Missväxter, farsoter och riksdagar
svarade dock för att vart tredje fredstida
regementsmöte inställdes mellan 1725 och
1772. Under den gustavianska epoken
orsakade enbart missväxter och farsoter att
den sammanlagda fredstida övningstiden
minskade med närmare 40 %.

När order kom om arbetskommendering,
genomfördes helt enkelt regementsmötet
före avmarschen från hembygden.
Under frihetstiden och den gustavianska
epoken ändrades förutsättningarna så att
arbetskommenderingar och regementsmöten inte skulle konkurrera med varandra.
Översten kunde inte på eget ansvar flytta
sommarens regementsmöte till vår eller
höst, utan måste först höra båda de lokala
och centrala myndigheterna samt överlägga med allmogen i länet.
Också statens dåliga finanser kom att
påverka regementenas övningar under
1700-talet. Regementena var sällan fulltaliga p.g.a. vakantsättningar av rotarna och
det var vanligt att antalet soldater i ett
infanteriregemente då inte uppgick till mer
än ca 800-900 man. Vakantsättning var en
fredstida besparingsåtgärd, som fick till
följd att även relativt blygsamma arbetskommenderingar om 400-600 soldater i
praktiken innebar att regements- eller
bataljonsmötena fick inställas. Även om
regementsmöten genomfördes med den
hemmavarande delen, som kanske uppgick
till 200 friska soldater, blev det för det
mesta bara fråga om att öva rekryter i
enklare exercis.
I början av frihetstiden var arbetskommenderingarna få och små. Statens
dåliga finanser gjorde att endast mindre
försvarsanläggningar uppfördes i Stockholms skärgård, samt att endast det mest
nödvändiga underhållsarbetet på de gamla
fästningarna utfördes. Därtill kom vissa
kommenderingar på Stockholms slott.

Arbetskommenderingar
Att arbetskommenderingar kom att bli ett
markant inslag i de indelta förbandens
verksamhet hade flera orsaker. Det var en
tradition från de gamla landskapsregementena att soldater uppbådades att arbeta
på, framför allt, fästningarna. Men praktiska överväganden, som soldaternas
arbetsdisciplin, den smidiga uppbådning av
behövlig arbetskraft och ekonomiska fördelar, spelade kanske en än större roll.
Före 1680-talet hade både bönder och
soldater uppbådats för fästnings- och slussbyggen, men dessa blandade kommenderingar upphörde nu i fredstid. Fördelen
med att använda enbart soldater i stället för
bönder var många, bl.a. måste de senare
hemförlovas under skördetiden - detta hände vid den sista fredstida uppbådningen
1682. Vissa år kunde arbetskommenderingarna bli mycket stora, t.ex. 1689-93,
då tidvis mer än 3 000 indelta knektar var
på fästningsarbete. Men under 1680- och
1690-talen tilläts inte kommenderingarna
orsaka avbrott i regementenas övningar.

Per Clason
Litteraturtips:
Elfred Kumm
rotebonde.

–

Indelt

soldat

Lars Ericson – Svenska knektar.
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och

Fader okänd

kyrkoräkenskaperna ”serie L” eller i socknens fattigvårdshandlingar.
I dödboken kan finnas notis om den avlidnes föräldrar. Följ alltså barnet till livets
slut i kyrkböckerna.
I lysningsboken eller i bilagor till denna
kan finnas faderskapserkännande om föräldrarna senare gifte sig.
Vid utackordering av fosterbarn till
fosterhem före år 1862 kan faderns namn
finnas i sockenstämmoprotokollen, där
också fadern kan vara antecknad som
försörjningsansvarig. (Försörjningen skulle ju helst inte ligga socknen till last.)
Sockenstämmoprotokollen finns i kyrkoräkenskaperna under ”serie K”. Efter år
1862 tar den borgerliga kommunen över
dessa angelägenheter och då får man söka i
kommunarkiven.
Domkapitlets arkiv innehåller skilsmässohandlingar. Då skilsmässoorsaken är
otrohet kan information om faderskap till
utomäktenskapligt barn ges här. Här måste
man alltså ha en misstänkt barnafader att
söka på.

Ingen släktforskare har väl undgått att stöta
mot den vägg som reser sig när uppgift om
barnafader saknas i födelseboken. Går det
att komma vidare – vad gör man?
För att få lite tips om källor som eventuellt kan ge information om ”okända fäder”,
hade vi inbjudit Ragnar Fornö till vår
mötesafton den 17 februari 2009.
Man måste ha en god portion tur om man
skall lyckas reda ut ett ”okänt faderskap”,
men det finns sökvägar som man kan prova
och här följer Ragnars olika råd som han
presenterade i sitt föredrag.

Kyrkoarkiven
I husförhörslängden kan det finnas anteckning om erkänt faderskap. Inom byn eller
grannbyn finns kanske någon man, som
med koppling till modern är noterad som
barnafader.
Barnets efternamn – särskilt om det är ett
släktnamn – kan ge en ledtråd. Oftast fick
inte barnet ett eget efternamn förrän efter
konfirmationen. Sök i konfirmationslängderna.
Okända föräldrars namn kan finnas i förseglade kuvert som bilaga till födelseboken
”serie H:III”.
Fram till år 1864 var det straffbart att
föda barn utom äktenskapet. En del av
straffet, som utdömdes av häradsrätten, var
den så kallade kyrkoplikten. Den var en
sorts bikt där de dömda erkände sin skuld
och fick syndernas förlåtelse. Detta skedde
först inför hela församlingen men efter år
1741 hemligt endast inför prästen.
Straffregistret för kyrkoplikt kan finnas sist
i husförhörslängden eller som eget register
i ”serie G”. Även fadern, om han är känd,
straffades med kyrkoplikt. Före år 1681 var
domkapitlet, vars arkivhandlingar i regel
finns på Landarkiven, dömande instans.
Under perioden 1855-1918 förekom en
mildare form av kyrkoplikt. De berörda
fick göra avbön i samband med nattvarden.
Av de böter domstolen utdömde av både
mannen och kvinnan tillföll en del kyrkan.
Dessa bötesbelopp kan finnas redovisade i

Domstolsarkiv
Fram till år 1864 var lönskaläge – sexuellt
umgänge mellan ogifta – straffbart (se
ovan) och föll under allmänt åtal. Sök i
domböckerna och i saköreslängderna (sammanställningen av alla som blivit dömda
till böter vid tinget), som finns längst bak i
domboken efter varje ting. Både kvinnan
och mannen fick böta om de blev dömda.
Börja sök i protokollen från tingen som
ägde rum närmast efter barnets födelse.
Kvinnan kunde också stämma mannen
till tinget för att få faderskapet fastställt
och därmed få underhåll för barnet. Om
mannen nekade genom att svära sig fri med
så kallad ”värjemålsed”, finns han inte med
i saköreslängden utan finns bara antecknad
i själva målet. Om mannen uteblev från
tinget där han skulle svära sig fri ansågs
han ha erkänt faderskapet.
Efter år 1864 föll inte lönskaläge under
allmänt åtal längre, men kvinnan själv
kunde stämma mannen till tinget för att få
barnuppfostringshjälp. Sök i stämnings-
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går. Själv kan jag inte redovisa några
resultat, som kan ligga till grund för vidare
forskning.
Du som hittat en ”okänd fader”, berätta
för oss andra hur du gjorde. Vilka sökvägar
använde du dig av? Hör av dig till redaktionsgruppen för an-tecknat.

listorna inför tinget. De finns antingen som
en egen serie eller i domboken eller bland
” Inneliggande handlingar”. Om ärendet
gjordes upp i godo innan det togs upp till
behandling, finns det inte med i domboken.
Sök därför i stämningslistorna där även
avförda mål finns med. En person som är
uppförd på en sådan lista, men vars namn
är överstruket kan vara en barnafader.
Om du har en person som misstänks vara
far till ett utomäktenskapligt barn, bör du
kontrollera bouppteckningen efter honom.
Där kan finnas anteckningar om efterlevande arvsberättigade utomäktenskapliga
barn. Bouppteckningarna finns på landsarkiven.

Tom Hedström

Släktforskarhjälp
Lördagarna den 12 september, den 10
oktober och den 14 november är du välkommen till släktforskardatorn på Biblioteket i Sollentuna Centrum.
Kl. 11.00-14.00 är en rutinerad släktforskare på plats för att hjälpa dig som
kanske inte kommit så långt i din
forskning. Även du som hållit på ett tag är
givetvis välkommen.
Ta med dig vad du hittills forskat fram,
så får vi se om vi kan komma vidare.
Ingen föranmälan.

Övriga arkiv
Barnmorskedagböcker fördes 1881-1955.
Kan eventuellt innehålla uppgifter om vem
som är fadern. Sök i provinsialläkarens
arkiv på landsarkiven och stadsläkarens
arkiv i kommunarkiven.
Vid intagning av barnet på Allmänna
Barnhuset i Stockholm kan faderns namn
vara antecknat. Sök på Stockholms stadsarkiv.
Om modern varit amma på Allmänna
Barnhuset finns hon i rullorna där. Eventuellt finns anteckning om vem som är far
till hennes barn. Sök på Stockholms stadsarkiv.
I fattigvårdsnämndens protokoll kan
fadern finnas noterad som försörjningsansvarig för barnet. Sök på kommunarkiven.
Barnavårdsnämndens utredningar och
övriga handlingar från början av 1900-talet
finns i de kommunala arkiven. Från år
1917 fick utsatta barn en barnavårdsman.
Här kan man eventuellt hitta uppgifter om
fäder.
Barnbördshusens förlossningsjournaler
kan också innehålla uppgifter om fäder.

Styrelsen

Föreningsmässa på Stinsen
För tredje året i rad arrangerar kommunen
en Föreningsmässa i Stinsens Shoppingcenter - lördagen den 26 september kl
11.00 -16.00. Det är ideella föreningar som
får chans att visa upp sig. Vår förening har
deltagit tidigare år och styrelsen har
beslutat att vara med även i år. Det vore
trevligt om du kom till vårt bord och bara
hälsar på oss som står där. Ännu trevligare
vore det om du kan stå vid bordet någon
timma. Det blir lättare om fler kan dela på
passen. Dessutom är det bra om vi är flera
som kan prata med besökarna. Det är
betydelsefullt för föreningen att visa upp
sig och intresset för släktforskning är stort.
Kan du vara med, ring tel. 754 26 55.
Kerstin Myrehed

Det är många ”kanske” och ”eventuellt”
som måste falla på plats för att forskningen
efter okända fäder skall lyckas. Om
”Okänd fader” i bästa fall blir ”Trolig
fader”, har man kanske nått så långt det
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Från Boneauschiöld till Flowerland
Trender i nybildade svenska efternamn.
Många ansöker om nytt namn för att få ett
unikt sådant. I lagens 13 § står: ”Som
efternamn, vare sig det är nybildat eller ej,
får inte godkännas namn som lätt kan
förväxlas med ett efternamn som någon
annan enligt lag bär eller har rätt att bära.”
För efternamn gäller alltså ett skydd och
PRV ha lagt stor vikt vid likhetsgranskningen, som är en viktig del i den språkliga
bedömningen av namnförslagen. På senare
tid kan man dock märka en liberalare syn i
bedömningen. Detta gäller framför allt den
högre instansen, Patentbesvärsrätten, som
har godkänt nybildade namn som varit
klart förväxlingsbara med existerande
namn.
I lagens 12 § står vidare att som nybildat
namn får inte ”godkännas namn som till
bildning, uttal eller stavning har en sådan
språklig form att det inte är lämpligt som
efternamn här i landet”. Denna formulering
har resulterat i en snabb förskjutning av det
svenska efternamnsskicket. Här ges utrymme för olika tolkningar och flera ansökningar om nya efternamn som avslagits av
PRV har efter överklagande godkänts av
den överordnade instansen Patentbesvärsrätten. Det kan röra sig om efternamn som
inte direkt vållar uttalssvårigheter men som
till sin struktur starkt avviker från svenskt
efternamnsskick, tex Lamagia och Lebélia.
Ett ännu djupare ingrepp i svenskt
efternamnsskick representerar godkännandet av namn som till sin bildning är helt
osvenska, t.ex. Beachman, som är en direkt
översättning av sökandens tidigare namn
Strandman. Godkännandet av Beachman
som nybildat efternamn har banat väg för
liknande nybildningar, dvs. efternamn som
uppenbart är bildade av utländska namnelement och helt främmande för svensk
namnstruktur, t.ex. Swedenrose, Lionlord,
Goldenstone, Comeback, Eaglewing och
Flowerland.
Hanteringen av de nybildade namnen har
medfört att de svenska myndigheterna

Släktnamnssystemen i Europa har växt
fram under en lång tid, olika i skilda länder
och områden. I Norden kom ärftliga släktnamn i bruk relativt sent. Den äldre strukturen med patronymika (farsnamn) levde
kvar ända till 1500- och 1600-talen. Bruket
kom utifrån. Den svenska adeln influerades
av det tyska bruket och de lärda fick sitt
namnskick i kontakter med utländska
universitet. Även borgerskapet tog intryck
av utländska influenser men också av
överklassens bruk i det egna landet. Befolkningen på landsbygden behöll länge
det gamla skicket med patronymikon.
Före 1901 fanns det inte några fasta
bestämmelser om släktnamn. Detta år kom
den första svenska släktnamnsförordningen
och därmed började den officiella omvårdnaden om det svenska släktnamnsskicket.
Eftersom släktnamnsbeståndet vid den
tiden hade en påfallande utländsk prägel
ifråga om mönster och bildning, kom en
kraftig reaktion mot det utländska inflytandet och en påfallande puristisk instälning rådde, framför allt från språkvetarnas
sida.
De officiella personnamnen regleras
numera av en lag utfärdad den 24 juni
1982. Denna lag beaktar i mångt och
mycket individens frihet. Den enskilda
människan ska i så stor utsträckning som
möjligt få bestämma, vilket namn han eller
hon ska bära. Termen efternamn motsvarar
vad som i den gamla lagen kallas släktnamn. Lagen ger nämligen utvidgade
möjligheter till förvärv utanför den krets
som kan anses höra till en släkt. En av
nyheterna är att makar kan välja att ha
mannens eller kvinnans namn som gemensamt efternamn eller att behålla var och en
sitt efternamn från tiden före äktenskapet.
Det är mycket vanligt med namnbyten i
Sverige. Till den svenska namnmyndigheten, Patent- och registreringsverket
(PRV), kommer numera 6 000-7 000
ansökningar om namnändringar per år.
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undanröjt kravet på att namnen till bildning
ska relateras till det tidigare efternamnsskicket i landet. De krav som ställs vid
nybildning är att namnen i möjligaste mån
går att uttala och att de inte ska utgöras av
dubbelnamn, t.ex. Larsson Åkerberg.

Styrelsen 2009
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 754 26 55
e-post: kerstin.myrehed@swipnet.se
Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20
e-post: brita.agren@swipnet.se

Eva Brylla (från Institutet för språk och
folkminnen)

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin.henriksson@sawast.se
Dan Eriksson, kassör
Tel 92 72 06
e-post: daneriksson770@hotmail.com
Leif Eriksson
Tel 754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se

Krigsarkivet
Kartor, ritningar, indelta och värvade
soldater och båtsmän, försvarsplanering,
torp, boställen, fartyg, flygplan, bandvagnar, lottor. Om allt detta och mycket
mer finns handlingar i Krigsarkivet; de
äldsta från 1530-talet, de yngsta från
1995. Det finns sammanlagt drygt 60
hyllkilometer handlingar. Och flera
hundratusen kartor och ritningar, de
äldsta från 1600-talet. Det finns även en
stor mängd fotografier.

Brita Orre
Tel 754 25 96
e-post: brita.orre@swipnet.se
Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se
Ändrad postadress, telefonnummer och
e-postadress anmäls till kassören
Dan Eriksson, se ovan.

Föreningen har bokat en guidad visning
av arkivet tisdagen den 6 oktober 2009
kl 10.00. Vi kan bara vara 15 personer
på visningen men blir intresset stort
bokar vi ett nytt besök.
Pris: 50 kr/person.
Anmälan till Karin Henriksson e-post:
karin.henriksson@sawast.se eller tel
754 48 01. Först till kvarn ...! Får du
förhinder måste du avanmäla dig så att
platsen kan erbjudas till nästa person på
väntelistan. I annat fall måste bokad
plats betalas.
Adressen är Banérgatan 64. Tunnelbanestation Karlaplan, uppgång Tessinparken/Valhallavägen.

Sörmländsk släktforskarmässa
Sörmlandsforskare och alla ni andra!
Lördagen den 17 oktober 2009 kl. 9-17
arrangeras en sörmländsk släktforskarmässa på Munktellmuseet i Eskilstuna av
ett antal sörmländska släktforskarföreningar. Olika företag och föreningar
medverkar med utställningar m.m. Kalle
Bäck, Hans Högman och Leif Jacobsson
håller föredrag med anknytning till
Södermanland. Landshövdingen inviger.
Fylligare information får du på mässans
hemsida http://slaktforskarmassan.essf.se
eller av Håkan Linderyd, tel. 0155-216642.

Välkommen!

Kerstin Myrehed
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
192 77 Sollentuna

Lördagen den 24 oktober i Amorinasalen
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Temadag

”Fattig förr”
Föredrag kl 11.30 av Birgit Peters
om människoöden i Fogelströms författarskap.

Föredrag kl 13.00 av Berith Dahlström
om fattigvården förr. Glimtar ur Sveriges sociala historia.
Utställning kl 11.00–15.00 i Tintomararummet
Hjälpmedel och arkivtjänster för släktforskare med möjligheter att köpa
CD-skivor, släktforskarprogram, böcker mm.
Utställare är Sveriges Släktforskarförbund, Riksarkivet, Stockholms
Stadsarkiv, Krigsarkivet, Sällskapet Vallonättlingarna, SSGF,
Genealogiska Föreningen, Släktforskarnas arkiv, Dis-Öst /DisGen,
Genline, Holgerdata, Min släkt, Arkiv Digital.
Fri entré. Välkommen!

Tisdagen den 10 november kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Svensk emigration – fritt ur hjärtat
Carl Werner Pettersson låter oss ta del av
sitt stora kunnande om svenskutvandringen
till Chicago och trakterna väster om
Lake Michigan.
Fri entré. Kaffe serveras. Välkommen!

