Jag sänder det här brevet till

hembygdsföreningar, kommuner med turismverksamhet, företag,
släktforskarföreningar, några andra föreningar m fl och några
personer
på olika sätt verksamma på och omkring och med intresse för
GÖTA KANAL.
Jag har nu fått klart ett manus till en bok med rubriken

DEN RYSKA INVASIONEN under åren 1810-1832,
det vill säga en bok om de ryssar som bidrog till att förverkliga drömmen om en kanal tvärs över
Sverige.
I boken förtecknas ryska pionjärer (och ett par som inte var ryssar), deras hustruar och deras barn,
när och var de tjänstgjorde, vigseldatum och dödsdatum, där sådant gått att hitta………
För pionjärerna rör det sig om uppgiven ålder, ursprung, och deras personliga längd. För fruar och
barn har i flera fall exakta födelsedatum och församlingar kunnat tas fram.
Uppgift om fruarnas ålder vid barnafödandet, vid vigselns ingående och pionjärernas ålder när de
avled presenteras.
Förutom dessa uppgifter finns ett kapitel om barnens skolgång i Söderköping, kapitel som kan ge en
vink om hur livet gestaltade sig för kanalarbetarna, och så något om de ekonomiska villkoren för dem
kombinerat med deras arbetsinsatser. Och givetvis lite fakta om kanalens historia.
Dessutom lite till som du säkert upptäcker om du kommer att läsa boken t ex uppgifter om barn,
barnbarn osv till några av pionjärerna fram till dags dato.

NU ÄR DET SOM SÅ att boken kostar en hel del att trycka och för att det skall bli möjligt
måste jag INNAN den går i tryck få veta om den kommer att ha några köpare.
DÄRFÖR hoppas jag att just du, din organisation, ditt företag , din förening skall bli en så kallad
SUBSKRIBENT, dvs en som innan tryckningsbeslutet tas BESTÄLLER en eller flera böcker, och givetvis
UTAN ATT BETALA förrän boken levererats till dig.
Skulle du vilja donera ett bidrag till bokens tryckande, utöver själva bokens kostnad, och få ditt
namn/organisation/företag nämnt i boken, så är det givetvis något jag mycket skulle uppskatta.
Hör i så fall gärna av dig.

Om Du/Ni beställer enligt nedan hoppas jag att jag kan få beställningen
SENAST 20/10 2019.

Marginella förändringar i innehållet kan behöva vidtas i samband med tryckningen.
Vänligen
_____________________________________
Ola Lönnqvist, lokalhistoriker
Kamrersgatan 2 E
614 32 Söderköping

Innehållsförteckning bifogas

ola@lonqvist.se
www.lonqvist.se
tfn 070-2492242
Se gärna om även på
www.stragnhildsgille.se
www.teatersythercopie.se
www.skallviksborg.se
www.soderkoping.se/kultur-fritid/soderkopings-historia
Härmed beställes
______

exemplar av den kommande boken om ”DEN RYSKA INVASIONEN 1810-1832”
till ett pris om 255 kr/bok (inkl moms 6%), exklusive eventuell fraktkostnad.
Bokens storlek ca 17 x 24 cm, ca 200/235 sidor

__________________________

/

2019

_______________________________________________
Beställare i klartext
Namn: ________________________________________________________
Adress: ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tfn: __________________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________
Aktuell information om beställningar, tryckning mm kan du se på min hemsida:
https://lonqvist.se/gota-kanal/

