
AR@STANA
Hösten 1993

Ordföranden har ordet.

Som nyvald ordförande ber jag att få tacka för
det förtroende ni gett mig att få leda verk-
samheten under det kommande året. Jag ber
också att få tacka de avgående styrelsemed-
lemmarna för deras arbete under många år,
och samtidigt hälsa de nya medlemmarna
hjärtligt välkomna.
Den nya styrelsen presenteras på sidan 2.
Vid årsmötet visade Gert Jacobsen den
klubbnål och det standar med Rudbeckius som
han har låtit ta fram. Nålen finns att köpa för
15 kr och standaret delas ut till förtjånta
medlemmar.
Som första mottagare av ett standar har
styrelsen utsett Ulla Sköld, som varit
klubbens ordförande i 10 år. Standar nr två
tilldelades Anna Lisa Johansson, som alltid
jobbat för föreningen, och som nu flyttat till
Stockholm.
Önskemål om en riktig klubbtidning
framfördes under mötet, och här är det första
trevande försöket. Den kommer ut med två
nummer per år (vår och höst). Vi hoppas på
medlemmarnas hjälp att fylla sidorna med
intressanta artiklar, efterlysningar,
antavlor, annonser mm.
Årets föreläsningssamarbete med Stads-
biblioteket ägde rum den7l4, då Gösta
Gustavsson från Orsundsbro föreläste och
visade bilder under rubriken: "Bishop Hill,
en svensk koloni på prårien". Föredraget
handlade om Erik Jansson och hans religiösa
rörelse, som slutade med att många svenskar
utvandrade till lllinois i Amerika, med
början 1846. Vid nästa års vårutflykt
planerar vi att bl. a. besöka museet och
kyrkan i Örsundsbro.
Under våren har Ulla Sköld ordnat en mycket
uppskattad kurs i hur man låser gamla
handstilar. Föreläsare var Bror-Erik
Ohlsson från Eskilstuna, som alltid har
mycket att låra ut på ett roande sätt.

Den 2414 var jag bjuden på en regional träff
i Eskilstuna, dår ordföranden hälsade oss
välkom na. Storstockholms genealogiska
förening berättade om planerna på att hålla
riksstämman i Stockholm 1995. Det skall bli
pampigt, bl. a. med middag i Gyllene salen i

Stadshuset.
Önskemål om ett mikrokortscentrum i

Stockholmsområdet diskuterades, men det
konstaterades att kostnaderna kommer att bli
mycket höga, varför sponsorer är nödvändiga
för ett förverkligande. Till sist informerade
lrma Ridbäck om SVAR.
Vårutflykten gick i år till Lantmäteriverket i

Gåvle, där Gertrud Viking berättade om
verksamheten och visade gamla kartor.
Efteråt fick vi tillfälle att titta på
lantmäterikartor över de platser vi var
intresserade av. Det finns en hel del skriven
information på skifteskartorna från olika
århundraden.
Följande finns bl. a. att tillgå:
Geometriska jordeböcker 1630-1690
Geometriska kartor 1700-1750
Storskifteskartor 1750-1820
Enskifteskartor 1803-1827
Laga skifteskartor 1827-1926 (1972)
Awittringskartor från 1700- och 1800-tal
Stadskartor

De som hade kamera med sig fick många fina
bilder med sig hem.
På vägen hem besökte vi Gysinge bruk, där vi
åt mat och fick en guidad rundvandring bland
alla de gamla husen.
En mycket lyckad dag.

Inne i tidningen kan ni se vilket program vi
har att erbjuda under hösten.

En givande forskarhöst önskas er alla

Sven Olby
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Styrelsens sammansättnlng:

Ordförande Sven Olby Ragnaröksgatan 12 20494
V ordforande Christer Jacobsson Sjöbo, Haraker 731 10
Sekreterare Gun Enwall-Larsson Krysshammargränd 4 191642
Kassör Kent Roos Fasanvägen 38 52056
V sekreterare Inga Löfgren Trindyxgatan 7 840471
Suppleant Sten-Ove Sandell Rosenlund, Sevalla 62065
Suppfeant Axel von Heijne Ormbergsvängen 5 1g5g72
Revisor Börje Bohlin Eldhusgatan 3 9561 29
Revisor Sture Andersson Stålverksgatan 27 352259

Till den som inte betalat medlemsavgiften för 1993 bifogas inbetalningskort. Om någon som betalat
får inbetalningskort, kontakta kassören. Meddela även kassören om du ändrar adress.
Medlemsavgiften för 1993 år minst 70 kr för seniorer och 40 kr för juniorer (under 25 är).
Postgironummer 96054-2.
Klubben är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Datorn I släktforskningen.

Klubben ordnar en kurs med Macintoshdatorer i lrstaskolan. Vi använder Disgen-programmet från
DIS i l-inköping. Kursen omfattar 5 x 3 timmar (kl 18-21), och beräknas starta i oktober. För att
hålla nere kostnaderna krävs minst 8 deltagare. Maximala antalet är 14 stycken. Kursavgiften är
300 kr. Kostnaden för litteratur (manualen till programmet) tillkommer med 100 kr. Denna
kostnad avräknas vid eventuellt köp av programmet, som kostar 500 kr.

Anmälan till Sven Olby på tel 021-20494 senast 19 september.

Höstens program

Torsdagen den 16 september. Stadsvandring i Västerås med Rut Hedlund.
Vi börjar vid Stadshusets trappa kl 18.00 och slutar vid Rudbeckianska skolan ca 19.30.
Ingen anmälan.

Torsdagen den 7 oktober kl 18.00. Besök på skolmuseet.
Museet finns i Herrgärdsskolan, högst upp (3 trappor). Ingång från norra gaveln.
Max 18 deftagare. Anmälan senast den 6 oktober till Gun Enwall-Larsson tel 021-191642

Torsdagen den 28 oktober kl 19.00. Medlemsträff på Servicehuset Herrgärdet, Knutsgatan 2 D" Vi
lyssnar på inspelning av Gert Jacobsens program i nårradion. Det blir kanske också tid för frågor
och svar.

Höstmöte den 25 november kl 19.00, på Servicehuset Herrgärdet, Knutsgatan 2 D.
Gösta Brandberg, Enköping: Några ord om Oäkta barn - Fader okänd. Tillfälle till frågor.
Kaffe eller te med smörgås serveras. Pris 30 kr. Anmälan senast den 23 november till Gun tel 021-
131642 eller Sven tel 021-20494 .

Torsdagen den g december har vi träff för nya medlemmar. Personlig inbjudan utsändes.

VÄLKON4M
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Meddelanden

Gösta Erikssons antavla, Släktforskarförbundets ansedlar, Torsten Ekströms ansedlar finns att köpa.
Ring lnga Löfgren, tel 021-840471.

Bo Svärds antavlor kan köpas till rabatterat pris. Kontakta Ulla Sköld, tel 021-80469s.

Klubbnålen kan köpas vid våra sammankomster. Pris 15 kr.

Gör ett besök på forskarrummen på biblioteket! Låna en bok ur klubbens samling och ta del av andra
klubbars publikationer med mera, som finns samlat där.

vi planerar en ny släktforskarförteckning. Anmälningsblankett bifogas.

Våren 93 påbörjade klubben utbyte av skrifter med föreningen Datateknik för släktforskning r f, c/o
Leif Mörner, PB 264, SF-00171 Helsingfors. I deras tidskrift Sukutieto, som finns i forskarummet
på biblioteket, kan efterlysningar göras. Efterlysningsspalten är tills vidare gratis för alla forskare.

Landsarkivet i Uppsala har öppnat. Adress: Dag Hammarskölds väg 19. Bing gärna 8.30-15 på telefon
018-652100 och hör om det Du behöver finns tillgängligt.
Öppettiderna år under juni-augusti 8.30-1500. Septem-ber-maj 8.30-20 månd-onsd

8.30-16 torsd-fred

Nytlllkomna böcker I klubbens samllng:

Avskrift av Fryksdals Härads domböcker, Del I och ll.
Bernadotteättlingar, Ted Rosvall
Dingtuna socken genom århundraden, gåva från Anna-Lisa Johansson
Det anno 1729 tlorerande Swerige, Andreas Jochim von Henel
Sukuhakemisto-Släktregister-Family index, Helsingfors 1 992
Parish Records (Kyrkoregister), Ulla Nilsdotter Jeub, (Demografiska databaser)

Ortnamn berättar en spännande historia

En sammanställning av de vanligaste efterleden och deras betyderse:

-benning byggning, hyttbyggnad.
-bo(d) fåbod, slotterbod, fiskebod. 9OO-1300.
-bol nyodling, nybygge. 1200-1400.
-bråte svedjeland. Troligen medeltid.
-by plats som tagits i besittning för odling. 4OO-1400.
-hem gård, hemvist. Daterad till järnåldern, O-1000.
-inge ursprungligen ett inbyggarnamn, tex bohuslänning.

Förkristen tid och fram till 1000-talet.
-landa mark, terräng strandsluttning, mark som ägnats åt gudskult. Ca 400-900.
-lösa äng, glänta, öppning i skogen. 500-800-talet.
-löv (kvarleva), arvegods (samma språkstam som i tåmna, lämna över...).

500-800-talet.
-nor trångt ställe ivattendrag.
-röd röjning. 1000-1400.
-sta lite osåkert, men betydelsen anses betyda "ställe, plats för något'

och har ofta haft en lång beskrivande fördel åt vem eller vad det
varit plats för. Från 100-talet fram till 1000-talet.

-säter vistelseort, utmark, fäbodställe. 800-1400.
-toft tomt, ödetomt? 700-1300.
-torp nyodling, bygge. 900-1500.
-vin ång, betesmark som säkert är belagt år 0-400.



Det är i år 400 år sedan Upsala möte avslutades av hertig Karl den 20:e mars 1593, genom att
underteckna mötets beslut. Avskrifter skickades ut till flera ståder i landet för underskrift.
Totalt undertecknade ca 2000 personer de olika breven. Västerås domkapitels pergamentbrev
visas nu på museet i Västerås domkyrka. Nedan finns en förteckning av prästerna i Västerås stift
som skrivit på de olika dokumenten. Den är sammanställd av Ulla Sköld m.h.a. herdaminnen.
Under hösten planerar Stadsbiblioteket i Västerås att ordna en utställning med anledning av
jubileet. Är du släkt med någon av undertecknarna så hör av dig till Jan Larsson på bibiioteket.

Latinskt namn

Andreas lrestadius
Andreas Johannis Arosiensis
Andreas Jonae (Helsingus)
Andreas Laurentii Nericius
Andreas Mathiae
Andreas Nicolai Lixandensis
Andreas Olai
Andreas Olai
Andreas Pauli Helsingus
Andreas Petri
Andreas Petri Arbogensis
Andreas Petri Arosiensis
Bartollus Johannis
Benedictus Erici Byensis
Benedictus Jonae Helsingus
Benedictus Petri Arbogensis
Canutus Erici Cuprimontanus
Carolus Andreae
Christopherus Germundi Salensis
Christopherus Magni lrestadiensis
Christopherus Stephani Bellinus
Engelbertus Olai Helsingus
Ericus (Simonis)
Ericus Beronis Helsingus
Ericus Erici
Ericus lngevaldi Sevalensis
Ericus Johannis
Ericus Jonae
Ericus Laurentii Helsingus
Ericus Martini
Ericus Martini
Ericus Martini
Ericus Nicolai
Ericus Nicolaus Helsingus
Ericus Petri Helsingus
Ericus Petri Munktorpensis
Ericus Petri Sudermannus
Ericus Thomae Helsingus
Ericus Thomae Helsingus
Esbernus Petri Helsingus
Halvardus Nicolai
Hemming Petri Arosiensis
Henricus Andraee
Hermannus Pauli Angermannus
Ingemarus Olai Copingensis
lngevaldus Erici
Ingolfus Salomonis Sudermannus
lsacus Olai Lexander

Svenskt namn

Anders (Andersson)
Anders (Jönsson)
Anders (Jonsson)
Anders Larsson
Anders (Matsson)
Anders Nilsson
(Anders Olsson)
Anders Olsson
Anders Pålsson
(Anders Pedersson)
Anders Persson
Anders Persson
Bertil Hansson
Bengt Ersson
Bengt Jonsson
Bengt Persson
Knut Eriksson
Karl (Andersson)
Kristofer Germundsson
Kristofer Månsson
Kristofer Staffanson
Engelbrekt Olsson
Erik Simonsson
Erik Björnsson
Erik Ersson
Erik lngevaldsson

Erik Jonsson
Erik Larsson
Erik Mårtensson
Erik Mårtensson
Erik Mårtensson
(Erik Nilsson)
Erik Nilsson
Erik
Erik Persson

Erik (Tomasson)
Erik Tomasson
Esbjörn
Halvard Nilsson
Hemming
Henrik Andersson
Herman Pålsson
lngemar Olsson
Ingevald Eriksson
lngolf Salmundsson
lsak Olofsson

Tite I

Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Kyrkoherde
Kaplan
Kyrkoherde
Kaplan
Collega
Collega scholae
Kyrkoherde
Kaplan
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Krigspräst
Sacellan
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Krigspräst
Kyrkoherde
Kyrkoherde

Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Sacellan

Kaplan
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Kaplan
Kaplan
Kyrkoherde
Kaplan
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Kyrkoherde
Kyrkoherde

Församling t

nngsö U
Kumla V
Tillberga Cy
Västerås-Barkarö C
Svärdsjö c,v
Rättvik U
Husby U
Rytterne U
Västerfärnebo U,C
Hedemora U
Aöoga C
Västerås U

Älvdalen U
Möklinta V
Romfartuna U
Munktorp V
Stora Kopparberget U

Lindesberg C
Odensvi U

Vika U
lrsta U
Leksand U

Björksta C
Utan ang. reg. Cy
Torsång U
Orsa U
Söderbärke U
Garpenberg U
Fläckebo V
Köping
Köping
Aöoga
Leksand
Ramnäs
Nora

U

cy

c
c
U

U

Dingtuna U
tlås U
Dingtuna C
Dingtuna C
Västra Skedvi med
Norrbärke U

Björskog U
Söderbärke U
Malung U
Folkärna U
Orsa UBvu
Västerfårnebo C,V



Johannes Svenonis Gevaliensis Plantinus Hans Svensson

lsrael Petri Niger
Johannes Benedicti Cuprimontanus
Johannes Birgeri Moraeus
Johannes Johannis
Johannes Johannis Gestricius
Johannes Jonae Husbyensis
Johannes Mathiae
Johannes Michaelis Cuprimontanus
Johannes Petri Angermannus

Jonas Danielis
Jonas Jonae Jemtius
Jonas Olai Helsingus
Jonas Petri Helsingus
Jonas Sigfridi Medelpadus
Laurentius Andreae Gevaliensis
Laurentius Beronis Helsingus
Laurentius Henrici
Laurentius Holgeri
Laurentius Johannis Wikeus
Laurentius Jonae Vestrogotus
Laurentius Nicolai
Laurentius Nicolai

Laurentius Olai Vallensis
Laurentius Vidichini
(Laurentius)
M. Magnus Mathaei Gevaliensis
M. Petrus Jonae Angermannus
Magnus Johannis

lsrael Pedersson Svart
Hans Bengtsson
Hans Birgersson
Hans
Hans Jönsson
Jöns Jonsson
Hans Matsson
Hans Mickelsson
Jöns Persson

Jon Danielsson
Jon Andersson
Jon Olsson
Jon Persson
Jon Sigfridsson
Lars (Andersson)
Lars Björnsson
Lars Henriksson
Lars Holgersson
Lars Hansson
Lars Jonsson
Lars (Nilsson)
Lars Nilsson

Lars Olsson dalkarl
Lars Vidiksson
Lars
Måns Matsson
Per Jonsson
Måns Hansson

Kyrkoherde Kärrbo U

Dekan Västerås S
Kaplan Stora Tuna U
Sacellanus EpiscopiLundby V
Kyrkoherde Stora Skedvi U

Kyrkoherde Lillhärad U -
Kaplan Mora U,C
Kyrkoherde Stora Kopparberget med
Kyrkoherde Medåker U

Kyrkoherde Himmeta Cy
Kyrkoherde Kungsåra U
Domprost Våsterås S
Kaplan Folkårna C
Kyrkoherde Husby U
Kontraktsprost Kolbäck

Torsång
Älvdalen
Noraskoga
Sala
Romfartuna
Näsby
Skinnskatteberg U

Markus Mårtensson
Mårten Andersson
Mårten Olsson
Mårten (Persson)
Mats Eriksson
Mats Jönsson
Mats Olsson
Mats Sigfridsson
Mickel Mickelsson
Mickel Olsson
Nils (Eriksson)
Nils Jonsson
Nils Mattsson
(Nils Persson)
Nils Svensson
Olof Andersson
Olof Knutsson
Olof Larsson
Olof Matsson
Olof Olsson
(Olof Pålsson)
Olof Persson
Olof (Staffansson)
Olof Svensson
PålAndersson
Pål Hermansson
Peder Andersson

Kaplan
Kyrkoherde
Kaplan
Sacellan
Kaplan
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Sacellan
Kaplan
Oidentifierad präst
Kyrkoherde
Kaplan

Kyrkoherde
Kontraktsprost
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kaplan
Kaplan
Kaplan
Krigspråst
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde

Kollega
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde
Kyrkoherde

Kaplan
Kaplan
Biskop
Kyrkoherde

Kaplan
Kyrkoherde

Medåker
Norberg

Bro
Björskog
Aöoga
Arboga
Sala socken
Berg
Skultuna
@gnef
Vika
Hedemora
Dalreg.
Tortuna
Malma
Haraker
Svärdsjö
Köping
Saiby

Fellingsbro
Björksta
Malma
Västerås
Mora
Stora Tuna
Cragnef

Norberg
Skultuna
Stora Skedvi
Rättvik
Västerås
Hubbo
lrsta
Malung
Grangärde

U

u,c
U

c
U

U

c

Laurentius Nicolai Skinnskattebergensis Lars Nilsson
U

U

V

Magnus Johannis Westhius Helsingus Måns (Jönsson)
Marcus Martini Dalekarlus
Martinus Andreae Gangius
Martinus Olai Helsingus
Martinus Petri
Mathias Erici (Dalekarlus)
Mathias Johannis Copingensis
Mathias Olai Fellensbroensis
Mathias Sigfridi Arosiensis
Michael Michaelis Cuprimontanus
Michael Olai Gevaliensis
Nicolaus Erici
Nicolaus Jonae Helsingus
Nicolaus Mathiae Tybelius
Nicolaus Petri
Nicolaus Suenonis lsogaeus
Olaus Andreae Angermannus
Olaus Canuti Helsingus
Olaus Laurentii
Olaus Mathiae Grytnaesensis
Olaus OlaiSudermannus
Olaus Pauli
Olaus Petri Hedemorensis
Olaus Stephani Bellinus
Olaus Svenonis Lindesbergensis
Paulus Andreae Hedemoranus
Paulus Hermanni
Petrus Andreae Sverdsjöensis

U

cy
c
S
u,c
U

U

c
U

U

cy
U

U

U

U

U

U

U

U

U

S
U

U

U

U

c
U

U

S
U

U

cy
U
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Petrus Mathiae
Petrus Nicolai
Petrus Nicolai (Grytnensis)
Petrus Olai Helsingus Hjelte
Petrus Olai Salamontanus
Petrus Petri Angermannus
Salomon Erici Vesmannus
Salvidus Laurentii Simtunensis
Sveno Olai Helsingus
Sveno Olai Medinrivius
Sveno Ragvaldi
Thomas Henrici Bothniensis
Tomas Laurentii
Vincentius Petri Arbogensis
Zacharias Petri

* Dokument

Per Matsson
Peder Nilsson
Per Nilsson
Peder Olsson
Peder Olofsson
Per Persson
Salomon Eriksson
Sölve Larsson
Sven Olsson
Sven Olsson
Sven Ragnarsson
Tomas Henriksson
Tomas Larsson
Vincens

Slottspredikant Strömsholm U
Kyrkoherde Kila Cy
Sacellan By U
Kaplan och klockareRytterne U

Kyrkoherde Nlas U

Kaplan Svedvi U
Kyrkoherde Lindesberg V
Kyrkoherde Sevalla U
Sacellan Fellingsbro U
Fältpräst Våstmanlands reg. U,C,V
Kaplan Munktorp U
Kollega Västerås S
Kyrkoherde Munktorp U
Kyrkoherde Badelunda U
Kaplan Hedemora V

c
U

V
S

Confessio fidei, Sthlm 1594
Universitetsbiblioteket, Uppsala (pappersdokumentet)
Västerås domkapitels arkiv (pergamentsdokumentet)
Svenska riksdagsakter

Bouppteckn Ingsordboken

Barbro Lunsjö i Skåne jobbar med att ta fram en ordbok som bygger på bouppteckningar från hela landet.
Hon efterlyser därför kopior och renskrifter av alla slag. Hennes mål år att få med ca 3000 ord. Har du
något att bidra med så skicka det så fort som möjligt till Triangelvägen 16, 245 35 Staffanstorp.

Nordlngrå (Y)-forskare.

Boken Slåkter och gårdar iNordingrå 1535-1890 av Teo och Per Sundin, går att köpa för 110 kr, genom
att sätta in pengarna på postgiro 82 42 32-3.

Supplement med ändringar och tillägg (födda, vigda, döda mm) till ovanstående bok, skriven av Helen
Höglund, kan köpas för 130 kr, genom postgiro 447 25 7O-9.

Priserna inkluderar porto och emballage.

ALU = Arbetsllvsutveckllng

För att bereda arbetslösa meningsfull sysselsättning, kan man ansöka om ALU. Det innebär
att man får aöeta i tex en ideell förening under högst 6 månader med full
arbetslöshetsersättning. Efter denna tid får man en ny ståmplingsperiod.
Våsterås släktforskarklubb har beviljats två ALU-are som bl. a. skall renskriva register,
sköta om klubbens böcker och påbörja dataregistrering av kyrkböcker.

Släktf ors karf örteckn Ing

Sveriges Slåktforskarförbund har givit ut en forskarförteckning på 15 st mikrokort, som är
en sammanställning av 47 klubbars förteckningar. Klubben har köpt en uppsäftning, som
förvaras i släktforskarrummet. Vill du köpa ett eget exemplar för 100 kr, kan du kontakta
ordföranden.
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Reglster-reglster

Register över inventering av register
finns på två mikrokort som förvaras

till kyrkoarkivalier har tagits fram av Peter Heimbtirger, det
i släktforskarrummet.

Citat ur Kvållsstunden den 23 april 1993. lnsänt av vår medlem Gert Jacobsen.

iffi
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"Familjefoto.

Kan möjligen detta intressanta familjefoto få utrymme i er värderade tidning? Upprinnelsen till denna
önskan härrör sig från en samling gamla foton som kommit idagen vid bouppteckning efter mina
föräldrar.

Ett brev med nedanstående upplysning medföljde fotot:
- Hoppas du blir glad över detta familjefoto, antagligen taget år 1901-02. Broder Gustaf (min far) står
och håller i en stamros, fader Julius älsklingstråd. Maja ser sur ut för att farbror Jörgen skymmer henne
farmor klädd ien sidenblus köpt av far och mor på Parisutställningen år 1900, farbror Hans är tjusig.
Filip på gräsmattan, pappa och Julius d.y. Rolf i mammas knä. Torkel Jancke med sonen Leif.
Syster Lisa

För eventuella läsare kan det vara intressant att mera utförligt få veta om personerna på fotot. Fotot är
taget utanför min farfars, skogsförvaltaren och egendomsägaren, Julius Jacobsens hem i Sala. Från vänster
brodern Jörgen, klockare i Sala, så farfar Julius, vid sidan syster Maja, gift med grosshandlare Sven
Leopold Svedberg i Norrköping.

Vid sidan av Maja min farmor Anna Maria Ouchterlony, kusinbarn till Hanna Cordelia Ouchterlony,
banbrytare för Frälsningsarm6n i Skandinavien.

Sittande vid bordet änkefru Helle Andrine Jacobsen, änka efter bruksförvaltaren och flottningschefen vid
Östa, Älvkarleby. Jacobsen brukade även Norr Ekedal, Enåker, en gåva från norske finansmannen Astrup.
Flickan med hatten är fars syster Lisa som sänt mina föräldrar detta foto som kommit i dagen. Faster Lisa
var gift med rådmannen och bankdirektören Emil Ekbom i Sala. Ekbom var åven ägare till Sala Allehanda.
Torkel Jancke var stins i Valbo utanför Gävle. Hans, ingenjör iAskim i Norge. Filip, död ung i Chicago.

Gert Jacobsen"



Presentation av nye ordf öranden:

Namn: Sven Olby
Född: 1311 1945 i Västerås
Fru: Maria
Barn: Susanne och Kerstin
Bostad: Ragnaröksgatan 12
Yrke: Adjunkt i lrstaskolan

Jag är uppväxt på Hagbyholms gård där även min
farmor bodde. Det var hon som väckte mitt
intresse för släktforskning, men tyvärr började
jag inte forska på allvar förrän hon hade gått
bort. I hennes gömmor fanns dock många
tidningsurklipp, brev, fotografier mm som har
varit en grundplåt för vidare forskning.
Farmor var prästdotter från Järlåsa i Uppland,
och hennes förfåder kom från Stockholm,
Södermanland och Uppland. I Stockholm har jag
inte lyckats hitta sjökapten Carl Brunckman, som
skall vara född där 1772 och dog 1823-10-03
på Djurö. Han var gift 1. '1794-05-25 med Anna
Brita Hågglund, som dog 1797-'10-25. Gift 2.
1802-01-01 med Anna Helena Haller som var
född 1779-05-17 och dog 1829-05-14. Är det
någon som kan hjålpa mig att hitta föräldrarna?
Farfar var jordbrukare och hans föräldrar härstammade från Örebrotrakten (bl. a. Ervalla).
Mormor och morfar bodde i Skåne, så där har jag halva släkten. Några avlägsna släktingar finns även i

Danmark och Amerika.
1987 blev jag medlem i klubben och året dårpå blev jag vald till vice ordförande. Samma år firade
klubben 2S-årsjubileum med utställning och föreläsningar på Stadsbiblioteket.
Mitt datorintresse är stort, så därför är det naturligt att jag tar Macken till hjälp när jag skall
redovisa mina forskningsresultat.
De senaste åren har jag mest forskat i nutid för att få fram släktlistor. Ett bra hjälpmedel är hela
sveriges telefonkatalog som man kan nå med hjälp av dator med modem via telefonledningen och
Videotex. Fördelen är att man kan söka på ett efternamn i hela landet på en gång. Jag vill få kontakt med
alla gamla så länge de kan berätta själva. Arkivhandlingarna finns förhoppningsvis kvar även om
några år.
För några år sedan hittade jag släktingar, som heter Krigström, med hjälp av telefonkatalogen, och i

våras letade jag i den danska motsvarigheten, och fann tuå stycken Backer, som har samma anor som
jag. Under min semester besökte vi bl. a. min mors moster som är 95 år, och har mycket intressant
att beråtta om gamla tider. En amerikaresa är naturligtuis en dröm som kanske kan gå i uppfyllelse
någon gång.
Onsdagen 11/8 reste Elsa Halvardsson och jag till Luleå som representanter för klubben vid Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma. Tågresan tog många timmar, men väl framme bjods vi på en
utställning och många omväxlande föreläsningar. Norrbottensinslaget var naturligtuis stort, med
hemslöjdsalster och delikatesser för gommen. Ett föredrag handlade om den i Uppsala pågående
utgivningen av häften med Sveriges medeltida personnamn, ett mycket omfaftande arbete, som nu
hunnit till bokstaven H. Här kan man hitta släktingar som levde mellan år 1100 och 1520 om man
har tur. Vid nästa års vårutflykt kanske vi får studera böckerna närmare. Föredragen om dialektord
var lite svåra att förstå, men ortsborna hade roligt.
På utställningen visades några nya datorprogram och flera databaser på CD-ROM. Skelleftebor under
200 är finns på en CD från ett företag i Haparanda och mormonkyrkan har på flera platser i landet
center där bl. a. medlemmarnas forskningsresultat är tillgängligt på detta medium, ett utmärkt
hjälpmedel för den som forskar i USA.
En utflykt anordnades till kyrkan och kyrkstugorna i Gammelstad och forskardagarna avslutades med
helstekt ren och hjortron. Efter 12 timmars tågresa kom vi hem ganska trötta men mycket nöjda.



Hun MArv FrrvrvaR srrvA
AA{FO RVAIVTER I AMERIKA

Föredrag uid Sueriges Släktforskaffirbunds
årsstämma i Västerås 29 september 1990

Au I{ils William Olsson

Rubriken kan verka en aning sökt och jag skulle kanske ha sagt hur man
söker sina anforvanter, men jag har alltid varit optimist och även om
uppgiften ibland kan verka hopplös, har mina erfarenheter genom åren
varit positiva. Det tog mig mer än tjugo år att finna min farfars farbror
som utvandrade från Skåne till Utah i början av 1870-talet. Det enda jag
visste om honom var att han hette Nils Persson och hade blivit mormon
med hela sin familj.Jug fann så småningom hans ättlingar och vi umgås
nu på det hjärtligaste vis.

Var finns den släktforskare i Sverige i dag som under sina mödor och
strävanden att komplettera sin släkttavla inte kommit på en släkting el-
ler anliirvant som for till Amerika och aldrig mer hördes av. Det påstås
att i nästan varje svensk familj någon av medlemmarna emigrerade till
det stora landet i väster. Mellan lB50 och 1947, eller under närmare ett
hundra år utvandrade ej mindre än I 403 984 svenskar och detta var
endast den legala emigrationen.t För att inte tala om den illegala - de
som rymde över Köpenhamn eller Kristiania (i dag Oslo) utan att ta ut

t Siri Söderman, "The Emigrant Register in the Archives of the Swedish Central Bureau of Statis-
tics" i The Swedish Pioncer Histoical Quartnty (numera The Swedish-American Historical euartcrt2),yo1.
IV,July 1953, No. 3, pp. lG-l8.
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flyttningsattest, örsedda med en så kallad "köpenhamnsväst", i vilken
ena fickan innehöll en amerikabiljett och den andra falska legitimations-
papper. Därtill kommer de tusentals svenska sjömän som rymde från
sina svenska årtyg i amerikanska hamnar, lockade av bättre betalning
och kanske hyggligare arbetsmiljö. Därmed forsvann de ur rullorna och
därmed också ur statistiken.

Med andra ord, åderlåtningen var kännbar och de svenska myndighe-
terna forsökte med alla upptänkliga medel att stävja utflödet. Som vi alla
vet, så misslyckades dessa ansträngningar kapitalt. Det var andra fakto-
rer som blev avgörande och som sakta men säkert bromsade upp ström-
men till Amerika. Första världskriget spelade en viktig roll, där svensken
som schaPpat från sitt hemland for att undvika värnplikten helt sonika
stoppades in i den amerikanska arm6n lor att hamna någonstans i
Frankrike. Den andra faktorn var den amerikanska depressionen på
1930-talet, soJn satte stopp for emigrationen och som i viss mån vände
strömmen och återforde till Sverige många arbetslösa svenskar från
USA. Den tredje fasen i denna process var naturligtvis de stigande kon-
junkturerna i Sverige efter andra världskriget som vände på steken. Nu
lockade Sverige arbetskraft från många delar av Europa och till och med
från Amerika. Sverige hade blivit ett immigrationsland.

Det var mycket som drog emigranten "in spe" när han smittats
av amerikafebern. Huvudsakligen var det den ekonomiska faktorn som
var ledmotivet i utflyttningen, men det fanns också andra moment. De
många amerikabreven som korsade Atlanten omtalade for hemmava-
rande släkt och vänner att Amerika var jämlikhetens land, där alla var
lika och att man inte behövde stå med mössan eller hatten i hand for
vare sig länsman eller prästen. En annan bidragande faktor var, vad
man trodde, frånvaron av en ämbetsmannaklass. I Amerika skulle man
slippa registreras - inga mantalsskrivningar, husörhör, in- och utflytt-
ningsattester och inget indelningsverk. I Sverige var der nödvändigt att
begära respass, om man så bara ville resa från Stockholm till Södertälje.
I Amerika var det ingen som brydde sig om vart man for eller var man
varit.

Magnus Elmblad, den svensk-amerikanskejournalisten som hade vis-
tats i Chicago en tid, skrev 1872 en satirisk dikt om PetterJönssons resa
till Amerika. Dikten blev en stor succd och satt till musik blev den ett
örhänge över hela Sverige. Jag skall citera några strofer av dikten, vari
Elmblad gisslar inte enbart systemet i Sverige som emigranten ville bli
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kvitt utan också de vedermödor emigranten hade att utstå. De
verserna låter så här:

"Och Petter Jönsson han såg i Fiiderneslandet,
att ämbetsmännen örstört det nordiska landet.
Då vart han ledsen och tänkte 'Djäkeln anamma!,
Jag tror jag kilar min väg, och det med detsamma.

Han tog sin plunta och stoppa matsäck i kistan,
och av polisen hans namn vart uppftirt på listan.
Ur vänstra ögat han strök bort tåren med vanten,
tog Gud i hågen och gav sig ut på Atlanten.

Han ville bort till det stora landet i väster,
där ingen kung finns och inga 'kitsliga' präster;
Där man får sova och äta fläsk och potatis
och se'n med flottet kan smörja stövlarna gratis.,'

Dikten slutar -åd utt Petter blev så våldsamt sjösjuk att när
lände till New York sålde han kistan, köpte biljett tillbaks till
med den reflexionen att

tre lorsta

han an-
Sverige

"Och forr skall solen väl spricka sönder i kanten,
än PetterJönsson far ut igen på Atlanten!,,2

Vad Elmblad syftade på var naturligtvis den svenska byråkratien som
från högsta ort till länsmannen i det agrara samhället gjorde det besvär-
ligt lor gemene man att röra på sig. I dag skall vi som släktforskare vara
enbart glada att denna pappersexercis funnits till och också bevarats så
att vi lättare kan spåra vära örfåder och lära känna dem bättre. och
tack vare de genealogiska källorna som står till vårt forfogande har Sve-
rige blivit ett mönsterland som många länder avundas.

Men låt oss återgå till emigranten som glad i hågen vände kursen mot
Amerika. Blev hans önskningar uppfyllda? Var Amerika så totalt renons
på allt som hade att göra med att hålla ett öga på individen? Slapp immi-
granten konfrontationen med överheten? Knappast. När han steg i land
hade hamnkaptenen antecknat honom i skeppsmanifestet. Flyttade han

' Magnus Elmblad, samlade Diktcr. Andra upplagen (Minneapolis 1988), pp.125-127.
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västerut till något svenskt settlement blev han vanligtvis upptagen i ör-
samlingsboken och vart tionde år skulle han antecknas i folkräkningen
eller "the census". Köpte han jord eller tog ut ett så kallat "homestead,'
måste han vandra till den federala "land agent" som journalforde ho-
nom- När inbördeskriget bröt ut ingick tusentals svenskar frivilligt i den
nordstatliga arm6n. Igen blev han inörd i rullorna. Skulle han bli ame-
rikansk medborgare måste han inställa sig infor närmaste domstol. Gifte
han sig, borgerligt eller kyrkligt, skulle myndigheterna veta det. Föddes
barn eller dog immigranten blev det återigen en anteckning i kommu-
nens liggare. Och när han en gång var död skulle hans bouppteckning
registreras, läkaren skulle skriva ut dödsattesten, begravningsentrepre-
nören giorde sin registrering och sedan var det kyrkogårdens officin som
höll reda på var han slutligen jordades.

Låt oss därfor titta lite närmare på de källor i Amerika som står till
vårt forfogande. Hur kan de hjälpa oss att spåra vår anörvant som fiir-
svann i den stora smältdegeln eller - som man numera vill kalla den -
salladsskålen. Jag vill då peka på att lustigt nog är det en svensk källa
som vi borde konsultera i örsta hand, om vi inte har en aning om vad
som hände vår frände.

Vi kan då f'orst titta på polisregistren i Göteborg, som börjar lg69,
eller Malmö, som börjar $'ra år senare. De är nu registrerade årsvis och
vi har här mojlighet art långa upp emigranten, se när han reste från
Göteborg och med vilken nordsjöbåt. Har vi tur kan vi kanske också fä
en uppgift om hans destination i Amerika. Det betyder vanligtvis att han
var på väg till en släkting eller tidigare granne i Sverige, Om man räkar
tre dagar på Nordsjön, en eller två dagar från Hull till Liverpool med tåg
och sedan mellan tio och fiorton innan resan var slutfiird i New york,
Boston eller Quebec så Iär man ett ftinster på tre veckor.

För USA börjar skeppsmanifesten 1820, och kikar man på manifesten
fiir Boston eller New York under den aktuella tiden, borde man {å upp
ett spår på immigranten. Först från och med lg65 kan man i public
Archives i ottawa, canada, Iä uppgifter om dem som invandrade till
den amerikanska kontinenten via Quebec.

Före sekelskiftet var det vanligtvis så att immigranten ställde sin kosa
till en släkting eller tidigare granne som slagit sig ner i någon svensk-
bygd. Och det är intressant att se hur ofta emigranter från samma län
eller till och med samma socken i Sverige slog sig ned hos fränder i Ame-
rika. Således finner man en stor del dalfolk i Isanti County i Minnesota
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som Robert Ostergren så väl dokumenterat.3 Många från Höganäs bo-
satte sig i Worcester, Massachusetts, där höganäsbon, John Jeppsson
drev Nortonbolaget. I samma stad finner vi många värmländska sme-
der, tråddragare och valsverksarbetare vid Washburn & Moen
Manufacturing Co. Jämtlänningar bosatte sig i New Sweden, Maine,
emigranter från trakten av Jönköping, Hakarp, ölmstad och Skärstad
for till Vasa, Goodhue County, Minnesota, medan återigen värmlän-
ningar slog sig ned i Lindsborg, Kansas.

Och då kan det vara på tiden att titta på de svensk-amerikanska kyrk-
böckerna, mikrofilmade genom Emigrantinstitutets örsorg. De har nu
blivit en veritabel guldgruva ör dem som söker en släkting. Tyvärr är
de ej innehållsfortecknade, men vanligtvis kan man finna en alfabetisk
uppställning i början av varje ministerialbok som underlättar sökandet.
Dessa kyrkböcker härrör sig från alla svensk-amerikanska kyrkosam-
fund. De lutherska örsamlingarna har de bästa arkiven, då de från
början var väl grundade i den svenska kyrkoboköringen. Gång på gång
harjag lyckats luska fram uppgifter om svenskar som jag tappat kontak-
ten med efter landstigningen eller efter en kortare vistelse i städer som
New York, Chicago eller Boston. Mikrofilmer av dessa kyrkböcker finns
numera på Emigrantinstitutet i Växjö samt Swenson Swedish Immigra-
tion Research Center i Rock Island, Illinois. Mormonerna har f-orgäves
sökt att Iä köpa dessa filmer, men eftersom varje örsamling själv be-
stämmer i denna sak, har lorhandlingarna strandat. Att dessa filmer ej
finns i salt Lake city är en stor lucka i deras samlingar.

Man har gjort den reflexionen att endast 25 procent av de svenska
immigranterna valde att ingå som medlemmar i en svensk-amerikansk
örsamling. vad hände med de övriga 75 procenten? Många utvandrare
som i sverige var ödda inom statskyrkan såg sin tillvaro i USA som
frigjord från kyrkans band och underlät att a{liliera med någon grupp.
Andra, däremot, som bosatt sig på ställen där det ej fanns tillgångtill en
svensk örsamling, gjorde det näst bästa, att ingå som medlem i en ame-
rikansk örsamling.Jag har således i New york funnit svenska immi-
granter som medlemmar av st. James Lutheran church, däribland
Fredrika Sandström, gift Lindell, från uddevalla samt hennes dotter
Helena Paulina Lindell, ödd i New york r5 april lg45 och admitterad

' Robert C. Ostergren , A Community Transplanted: Thc Trans-Atlantic Expcrience of a Swcdish Immigrant
settlemcnt in the upper Middle wut, I83Ltgl5 (Madison, wisconsin lggg).



till lorsamlingen påskdagen 1864. I Charleston, South Carolina, där det
fanns många svenskar så tidigt som i början av 1800-talet finner man
foljande svenskar som medlemmar av St. John's Lutheran Church -
Christopher Nilsson från Karlshamn, Alexander Ballund från Göteborg,
BengtJohnson från Karlshamn, Fabian Wickenberg från Listerby samr
Anders Löfgren från Göteborg. I samma stad men i St. Matthews' Lu-
theran Church finner man Anton Hernholm, skräddare från Göteborg
samtJohan Wilhelm Winberg, hökare, också från Göteborg. I en tredje
forsamling i Charleston, The Independent Congregational Church fin-
ner man Magnus Ohring eller Öhring från Kalmar som medlem 1812.

Dessa exempel visar att det amerikanska kyrkoboksmaterialet, utöver
det svensk-amerikanska, erbjuder ett rikt fålt for forskning, även om det
är mycket svårarbetat.

Ett ord om den amerikanska folkräkningen, eller den så kallade Cen-
sus, som görs vart tionde år. Den sista ör allmänheten tillgängliga är
l9l0 års Census. Censusen ör 1920 beräknas vara klar våren 1992, om
myndigheterna kan skaka fram de erforderliga slantarna att mikrofilma
detta enorma material på över 106 miljoner människor.

Den sjunde Censusen av år lB50 var den forsta som visar var vederbö-
rande är fodd, av stor vikt for forskningen. Sedan vidgade man frågefål-
tet sålunda att 1860 års Census tog med en fråga om lös egendom. Tio
år senare 1870 tog man med frågor om vederbörande hade öräldrar ödda
utomlands, naturligtvis av stor vikt lor immigrationsforskaren. År 1880
Iär man uppgifter om gata och husnummer for'städerna och man har
också tagit med öräldrarnas fodelseplats. Som alla vet brann 1890 års
Census upp i en lagerlokal och endast en bråkdel räddad.r. Är tg00
tillkommer ett par mycket viktiga moment. Man fär nu fodelseår och
månad fiirutom åldern samt immigrationsåret. Nästa Census for l9l0
tog med en hel del frågor angående äktenskapet, barnantalet, immigra-
tionsåret samt om den tillfrågade hade amerikanskt medborgarskap.

Detta gällde den federala folkräkningen. De flesta delstater samr vissa
counties och till och med samhällen såsom Washington, DC hade sina
egna census, vanligtvis halwägs mellan de federala censusåren. Av in-
tresse ftir oss är staten Illinois' folkräkning 1865; Massachusetts 1855,
1865, 1875, 1885 och 1895; Minnesota samma ärl- New York samma år
men i stället for 1895 tog man den 1892 och California 1852, 1855, 1865,
1875, 1885, 1897 samt 1905.

I Sverige har ju folkbokftiringen omhänderhafts av forsamlingens
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präster. I Amerika har all registrering av flodda, vigda och döda gjorts av
den civila myndigheten. Visserligen blev det inte allmänt att delstaterna
skulle boköra sina innevånare forrän in på detta århundrade. Detta
hindrar ej att vissa delstater, städer, counties, samt mindre samhällen
forde noggrann kontroll på alla ödslar, vigslar samt dödsfall inom sina
räjonger.Jag har nyligen gått igenom dödsållen for Bangor, Maine, från
lB92 till och med 1929. Här erhöll jag öljande data om de personer
ödda i sverige, av vilka jag fann 81, jämte 38 flodda i usA, men med
minst en svensk forälder. Man fick dödsdagen, dödsorsaken, foräldrar-
nas namn (sporadiskt), ålder, hemvist och namnet på läkaren som skrev
dödsbeviset. I Salt Lake City på Family History Center kan man ta del
av staden Chicagos dödsfall från 1871, året ör den stora branden fram
till 1916, ett digert material, visserligen med smärre luckor här och var,
men ändock oerhört givande. Således får man uppgifter var vederbörande
begravdes, vanligtvis på en av de tre stora kyrkogårdarna i Chicago, där
de flesta svenskarna fann sin sista vila - Rosehill, grundat lB5g, Grace-
land grundat l86l samt oak Woods 1853. Samtliga arkiv undgick bran-
den 1871 och utgör en utomordentlig källa. Dessutom finns det närmare
sextio kyrkogårdar inom Chicago med omgivningar, många av dem in-
nehållande svenska gravar. I många svenska bosättningsområden kan
ett besök till den lokala kyrkogården vara givande.

Vill vi veta mera om den avlidne kan vi besöka de olika domstolarna.
Varje county i USA har sitt eget "courthouse", där man inte endast kan
få uppgifter om fodda, vigda och döda, utan också ta en titt på "the
probate records". Domaren som forestår "the probate court" har ansvar
for dödsbon, bouppteckningar, testamenten och arvsangelägenheter.
Dessa serier är öppna ör allmänheten och ganskavålinnehållsfortecknade.
Här kan man strosa så mycket man vill, slå i örteckningen och ta fram
den avlidnes dossier ör att få belägg på boets tillgångar, arvingarnas
antal, deras namn och adresser. Här kan man även finna intressanta
detaljer där den avlidne nämner släktingar i Sverige och deras del i
arvet. Ett par exempel visar vilka godbitar man ibland kan hitta. Anders
Löfgren i Charleston, South Carolina, vilken jag nämnt tidigare, dog
1868 och i hans testamente Iär man veta att sonen fick pappas guldur,
medan brodern Johan Petter Lövgren i Göteborg fick alla hans kläder.
William Brown som bodde i Hancock County, Mississippi och dog 1845
testamenterade halva sin farm och 600 dollar till sin broder, Håkan
Lindqvist i Karlshamn. När Fabian Wickenbergs brorson, Ernst Wic-
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kenberg dog i Charleston 1869, ordnade farbror Fabian med en stor
bautasten av svensk granit på Magnolia kyrkogård, där man ännu kan
läsa "C. Anderssons Stenhuggerier, Stockholm".

På tal om domstolar, så är det där man söker uppgifter om ansökning-
ar om amerikanskt medborgarskap. Före 1906 kunde varje domstol, vare
sig det gällde den lokala magistraten, countydomsrolen eller distrikts-
domstolen utf:årda medborgarskap. Även om dessa serier är ojämn a, är
de i behåll och tillgängliga for forskaren. Uppgifterna varierar från dom-
stol till domstol. Minimum är att man {är sökandes namn, nationalitet,
ålder eller ödelseår, datum f-or hans "intention" art bli amerikansk med-
borgare och sedan datum när han avlägger medborgareden. Har man
tur kan man få en rad andra uppgifter, dvs när och var sökanden anlän-
de till Amerika, namnet på det fartyg han medf-oljde, och till och med
orten i Sverige där han var f-odd. sålunda fann jag william wenner-
holm, hökare i Boston, fodd i Göteborg 9 juli rg00. Han anlände till
Boston 25 juni 1822 och blev amerikansk medborgare i samma stad 15
februari 1828. Ytterligare forskning visade atr han mycket riktigt var
Iödd i Amiralitetsforsamlingen i Göteborg angivet datum, son till gross-.
handlanden Peter Wennerholm och hans hustru Catharina Maria Bratt.
Jag fortsatte forskningen och ånn att han flyttade till New york, etable-
rade sig där som handelsman och avled lg75.n

Tyvärr kan inte alla ansökningshandlingar uppvisa sådana detaljer,
men man får vara glad for de uppgifter som dessa ger. Å, l906 grunda_
des The Bureau of Immigration and Naturalization med säte i \dashing-
ton, DC. Alla domstolar över hela landet måste sedan det året skicka in
sina naturaliseringshandlingar till byrån men får behålra en kopia på
lokal nivå. Man kan alltså gå direkt på byrån i Washington eller anlita
de lokala forvaltningarna. Uppgifterna i handlingarna efter 1906 är be-
rydligt ymnigare än under tiden öre 1906.

Av visst intresse for Sverige är det faktum att en analys av alla natio-
naliteter som sökte amerikanskt medborgarskap 1901, visade att Sverige
låg ftirst som nation när det kom till ansök"., t- medborgarskap, g4,9
procenr av alla dem som hade rättighet att ta ut medbo.guipupper hade
giort det.'

i carl sjöström, vutgöta nation i Lund (Lund lgll), p. 139; Göteborgs landsarkiv.t U'S' Immigration Commission , Report of Immigrarion Conmission: Abstracts of Reports oJ thc Immigra-
tion Commission, with Corclusions and Recommmdations and Views oJtlu Minorij 1*.rrrirrgtÅ, DC l9l l),Vol. l, pp.48il487.

Utdrag ur Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1991.
Fortsättning följer i nästa nummer.



A n m äln in gsblan kett f ör
s | äktf ors karförtec kn i n g

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnumme r

Telef on

Postadress

n Jag var inte med 1991, men vill vara med nu, med dessa uppgifter:

n Jag vill vara med i en ny forskarförteckning med samma uppgifter

som i 1991-års utgåva.

n Följande nya uppgifter/ändringar önskas införda:

Jag forskar i följande socknar/städer (ange län och tidsperiod):

Jag forskar i följande släkter (ange släktnamn och geografiskt ursprung):

Jag sysslar med följande specialforskning t.ex. torpinventering eller
gårdsgenealogi. (ange län och tidsperiod):

Övriga upplysningar (använd gärna baksidan):

Sänd
lämna

in denna
den på

blankett, med eventuella bilagor, till ordföranden, eller
någon träff senast vid årsmötet 1994.


