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Medlemsbladet beräknas utkomma med fyta nummer per är och
ingår i foreningens medlemskap. Manus och skrivelser skickas till
Lars EkIöf, Timotejvägen 15 nbo 191 69 SOLLENTUNA eller
E-po st las se_ek@algonet. s e

Redaktion: Lars Eklöq tfn 626 71 09, Peter Klingsell, tfn 7 54 7 5

72, Sonja Hedm&tr, tfn 35 82 07 + vakant
f'örfatlarna tir ensan,nro anst,origa .ft;r hiclragans inn<,håll

Omslagsbild: 1700- och 1800-tals bebyggelse på Mariaberget på
Söder i Stockholm. Teckning av okänd konstnär.
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SOLLEI{TUI{A S LÄKTFORSKARE

clo Lars Eklöf
Timotejvägen 15, nb

192 69 SOLLENTLTNA

Föreningen bildades 1990. Den har idag 70 medlemmar"

Styrelse 1999

Ordforande
Sekreterare
Kassör
Medlemskontakt

Lokalbokning
Bibliotek/Skåp

Telefon
Lars Eklöf 626 71 09

Peter Klingsell 754 75 72

Hans Carlheim 3 5 46 80

Dorothy Gl antz 96 7 6 83

Majbritt Ohlsson 35 59 44

Catrine Norberg 7 54 24 7 4

Erja Mauritzell 92 15 55

E-post
lasse_ek@algonet.se

d ml. glantz@swipnet . se

fax: 08-92 95 36

Du blir medlem i Sollentuna Släktforskare genom att sätta in års-

avgiften, som under 1999 iir 125 kr och for familjemedlem 50 kr, på

vårt postgirokonto 71 27 40-3. Glöm inte att uppge namn, adress och
telefonnummer.

Om du flyttar
anmäl din nya adress till

Dorothy Gl antz
Tellusvägen 19

I9I 47 SOLLEI{TLINA
Telefon 96 76 83

JnnF'ot.-)r\DEN HAR oRDET

Sommaren närmar sig med

rasande fart och snart har vår
forening sitt sommaruppehåll.

Mycket har emellertid hänt

under den senaste tiden. Före-
ningens material har flyttats
från kommunarkivet till biblio-
teket i Sollentuna centrum.
Släktforskarflorteckningen är nu

klar, se sep arat artikel.
Redaklören for vårt med-

lemsblad, Urban Sikeborg, har
avgått då han fyvän inte ansåg

sig kunna fortsätta arbeta med

bladet.

VÅRT NYA
MEDLBMSBLAT)

Från och med detta nummer
har vi en helt annan utformning
av medlemsbladet" I "Din egen

Historia" delade Urban med sig

av sitt gedigna kunnande, kun-
skaper som fä av oss övriga
medlernrnar har"

Vi har därfor valt att åter-
uppta "an-tecknat", namnet på

det informationsblad som gavs

ut i borjan på 1990-ta1et. Ge

Jagvill på foreningens vägnar
tacka Urban for det mycket
fornämliga arbete han lagt ned

på medlemsbladet. Han ltimnar

ett stort tomri.rm efter sig.

Planeringen av Temadagen

och höstens öwiga aktiviteter
är i full gång. Styrelsen vill
gärna fä in idöer och tips från
medlemmarna på intressanta

studiebesök och ämnen att

behandla for kommande före-
läsningar"

Avslutningsvis vill jag önska

alla medlemmar en riktigl varn
och skön forskarsommar!

I-asse

oss synpunkter på det nya

bladet och dess innehåll,
Vi har bildat en redaktions-

kommittd, som ska svara ör
bladets fortsatta levnad. Vill du

ingå i denna? Kommittdn består
idag av Lasse EHöe, Peter
Klingsell och Sonja Hedman"

Vi önskar ytterligare en med-
hjälpare. Telefonnumren till
oss står på sista sidan.



\/i rrr:innisktlr snnrlur
alllid på oss en nlnssn
skr:ip, rllell...
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I\ÅGRA KOM I IIÅG VID ARKIWIANTERIhIG

Förvara aldrig gamla handlingar och foton i plastfickor

51å inte hål i arkivhandlingarna. Forvara i mapp, inte piirm.

Laga inte trasiga handlingar med tape. fuivänd japanpapper och
vattenlosliE klister"

Tänk på att använda rätt skrivmaterial. Pennan bor vara rnärk1

svenskt arkiv. Använder du skrivmaskin ska ftirgbandet vara arkiv-
beständigt. Skrivpapperet likaså.

Använd INTE korrekturlack, geffi, stålklammer, anilin- filt- eller
spritpennor.

Arkivkartong for slutarkiv

Förvanngsmapp (hängmapp)
ör pågående arbete
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Artligen är den efterlangtade
slåiktforskarörteckningen sam-.

manställd och klar. Du ffir den

tillsammans med detta med-
lemsblad. Den innehåller mate-
rial från 24 av foreningens
medlemmar, och spänner över
större delen av Sverige från
norr till söder. Till nästa är
hoppas vi att alla foreningens
medlemmar meddelat sitt
forskningsområde.

Förteckningen stannar inte
enbart inom vår fiorening utan
skickas in till forbundet, sonl
sammanställer en rikstäckande
lorteckning av det inskickade
materialet från Sveriges slakt-
forskarforeningar.

Ånnrs MEDLEMS-
FÖRTECKNII{G

Tillsammans med detta blad fär
du en aktuell medlemsforteck-
ning. Vill du komplettera denna
med ev E-postadress och Fax,
så meddela Dorothy Glantz.
Hennes telefon, E-post och Fax
finns på sid 2.

Den som står med i forteck-
ningen har därmed mycket
goda chanser att hitta gemen-

samma anor med andra
forskare runt om i Sverige.

Dessutom har forteckningen
stort värde vid planeringen av

framtida anbytartråiffff, då man

prioriterar ornråden där många

forskar.
Vill du komplettera redan

inliimnade uppgifter, saknar du

blanketten, eller om du känner
dig osäker hur den ska ffllas i

så kontakta någon i styrelsen.
Namn oclr telelbn finner du på

sidan 2.

Lasse

EFTERLYSI{ING

Ar du gammal medlem i fore-
ningen så kanske du har sparat
något material från tidigare år.

Ta kontakt med vår ordforande
Lasse Eklöf. Han vill gärna
låna tidigare utskick for even-
tuell kopiering. Bl a vill han
gärna se de forsta informa-
tionsbladen av "an-tecknat".

I höstas kom ett fantastiskf
hjalpmedel for de som forskar
på Söder i Stockholm,
CD-Romskivan "Söder i våra
hjärtano'. Den skildrar männi-
skor och miljoer under tids-
perioden 1870-- 1930. Skivan
bygger på Rotemansregistret,
ett folkboltrringssystem som
användes under denna tid. 500
artiklar berättar om Söders be-
byggelse, gator och torg,
fattigvård, foretag och mycket
annat. Dessutom innehåller den
2 500 bilder och kartor.

Rotemansregistret innehåller
uppgifter om 500 000 männi-
skor. Du kan {ä uppgift om bo-
stadens storlek, årshyra, bild på
kvarteret/huset, kanske rentav
på sjalva lågenheten. Registret
visar hushållets storlek med
inneboende, tjiinstefolk m fl.

"Men ja9 har aldrig haft
någon släkting boende på
Söder", säger du kanske. Var
inte så säker. Jag har trjilpt en
par vänner att söka. Båda har
sin uppväxt på Lidingö. Den
ena har ett ovanliE efternamn,
vilket underlättar. Fadern kom
från Småland till Stockholm i

början på seklet och forsta bo-
staden visade sig ligga på
Söder. Där träf;Fade han också
sin blivande hustru. Paret
flyttade senare till Lidingö där
mannen fick arbete på AGA.

Den andra vännen visste att
hennes morfar växte upp på
Söder, men inte var. Han bar
ett -sonnarnn. Hon visste hela
hans örnamn dåiremot inte när
och var han var ödd, endast att
han dog mycket ung 1918.

Jag sökte på hela hans narnn,
fick' fram två alternativ med
foräldrar och syskon, konsulte-
rade väninnan som kände igen
namnet på en gammelmoster.
Nu var det enkelt att ta fram
hela morfaderns familj. Han var
"oäkta" barn. Familjen hade
tidigare bott i Brännkyrka, men
hade sina rötter på Gotland. De
flyttade till Soder 1870.

Den intresserade kan se

skivan på ex.vis Sv Släktforsk.
forb, Stadsarkivet, Arninge.
Skivan kostar 690 kr och kan
kopas på bl a Sth. Stadsmuseum
En ny CD-Rom om Gamla stan
sägs komma till hösten.

Sonja H
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DALKULLoRI{AS VÄG TILL AME,RIKA vIA

BRYGGERIARBETE I STOCKHOLM

I april l90l for två unga dal-
kullor, Brita och Anna, till
Stockholm for att arbeta som
bryggerikullor och tjana pengar
till en amerikabiljett. De hyrde
rum på Dufuogränd 5, ett kvar-
ter ifrån arbetsplatsen. Idag är
huset kulturmärkt och finns av-
bildat på Söderskivan" 1903

flyttar de till Lundagatan 27 då
Brita blir sambo med en man

från Ärentuna i Uppland. Sys-
tern Alrna iir inneboende hos
dem. Några år senare får hon
eget hushåll några hus darifrån"
Där blir hon kvar tills hon i
januari 19 t 3 ensam emigrerar
till Amerika.

Att vara inneboende var ofta
nödvändigt vid denna tid. Bo-
stadsbristen gjorde att man fick
dela på bostäderna. Familjens
lilla och ofta osåikra inkomst
räclde inte till hyran. Man
hyrde ut rum, €n sängplats eller
rentav del i en säng. När Britas
make Erik flyttar från Arentuna
blir han en av fyra inneboende
hos en åttabarnsfamilj" Bo-
staden består av ett rum och
kök och årshyran är 270 kr.

Marg areta, en yngre syster,
flyttar till Stockholm t 908 med

sin "oäkta" femåriga son och
blir inneboende hos Brita. Men
efter endast tre månader i
Stockholm så utackorderas
sonen som fosterbarn i Hälsing-
land. Margareta reser 191 1

ensam till Amerika.
Systrarnas ntor, timmermans-

änkan Lisbet, kommer i febru-
ari 191 1 till Stockholm 74 är
gammal. Hon bor hos Brita,
som, trots stor familj, periodvis
tar hand om ett fosterb&ffi,
låter yngsta systern bo innebo-
ende, ändå har plats for
modern. Den 15 juli dör Lisbet
i sin säng i luärnblödning.

I september 1913 reser Britas
make Erik och äldsta sonen
Emil till Amerika. Brita flyttar
med sina två yngsta barn till
svågerns familj på Badstugatan
4l dar hon hyr rum. Sonen

Gottfrid hinner gå i skola två år
innan Brita och barnen också
reser över till Amerika och
familj en kan återfiorenas.

Hela denna berättelse har jag
fätt fram från Söderskivan!

Sonja H

Dufuogråind 5 i kvarteret Skinnarviksberget Större, idag byggnads-
minne. Foto: Sonja Hedman, 1998

Kvarteret Skinnarviksberget Större iir beläget mellan nuvarande
Soder Måilarstrand, Torkel Knutssonsgatan, Dufuogråind, Ludvigs-
bergsgatan och Skinnarviksparken. Det var tidigare bebyggt med
småhus. Kvartersnamnet syftar på de skinnare och garvare som håin-
visades hit till stadens utkant på grund av verksamhetens art.

Sonia H
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På biblioteket i Sollentuna fort-
skrider så sakleliga arbetet med
att göra i ordning en vrå dar
det tir tänkt att du som är i
släktforskartagen ska hrnna
hitta litet matnyttiE och kanske
fä inspiration att komma vidare
i ditt sökande. Kanske kan vi
också locka till oss flera släkt-
for skning sintre s serad e.

Registren for beståillning av
mikrofiche hos SVAR finns där
redan nu. (Som du nog vet kan
vi inte som tidigare beställa
korten via vårt biblioteh men
min el farenhet är att det fakf-
iskt blir både billigare och går
snabbare att ha kontakt med
SVAR direkt. Dessutorn kan
man vid behov fä både goda
råd och hjälp av SVARs
vänliga beställningsmoff agare. )

I sarruna hylla som SVAR-
pärmarna står, ska också före-
ningens bocker orn slåiktforsk-
ning ställas in. Biblioteksperso-
nal håller som bast på och
registrerar och måirker upp
dem.

Lars och Peter har efter en

hel del sokande inforskaffat ett
jalusiskåp och ställt det på

plats. Där ska vi forvara ovrigt
material som tillhör foreningen,
exempelvis kartor som skänkts
av en av våra medlemmar.
Skåpet ska hållas låst, men en

nyckel kommer att kunna lånas

vid bibliotekets utlåningsdisk
om du vill titta i vårt material.

Vi återkommer i kommande
medlemsblad med en for-
teckning över våra böcker och

över vad skåpets inre kan
erbjuda.

Har du nägra frågor eller
ideer om vad vi i övrigt ska ha i
vår släktforskarvrå så hör gärna
av dig till Catrine Norb€rg, tfn
kvallar 754 24 74. Kanske kan
du undvara några gamla foto-
grafier eller kartor som vi kan
sätta upp som blickfäng for att
f;lnga upp nya intresserade?

Förslag mottages tacksamt !

Catrine

SLÄKTFORSKAREI\S VRÅ

KOtr. hAI\DE AKTIVITETER

Höstens program är ännu på planeringsstadiet. Det kommer att
presenteras i nästa nufirmer av medlemsbladet.

18-19 sept Riksstämman 1999
Sveriges Slåiktforskarforbund har med anledning av

att Vtirmland ått ett nytt arkivcentrum valt Värm-
lands Släktforskarforening som vtird for årets riks-
stämm4 som kommer att hälas i Karlstad den

18-19 september. I samband med stämman kommer
bussutflykt, utståi,llningar och foredrag att hållas
under temat "Bruk och smeder". Arkivcentrum med
forskarsal kommer att hållas öppet under dessa dagar
samt hela natten mellan lördag och söndag. Anmälan
sker genom blankett som finns hos Lasse Eklö[ tfn
626 7109, och ska vara Värmlands Slålktforskar-
förening tillhanda senast 30 juni 1999.

ev 13 nov Styrelsen planerar en Temadag. Preliminärt datum
13 november.

26 mars 2000 Anbytarträff liir Upplandsforskare
Vår forening har inbjudits av frreningen Släktforska-
re i Uppland att tillsammans med Upplands öwiga
sltiktforskarforeningar hålla en gemensam anbytar-
triiff. Allt är åinnu bara på planeringsstadiet, men
beråiknas hållas i Uppsala denå6 mars 2000 och ha
Uppland som forskningsområde. Det åir, forutom
själva anbytet, även tåinkt attvaqe deltagande öre-
ning ska hålla ett eget bord med information om sin
forening. Mer om detta kommer i ett serutre nummer
av medlemsbladet.

Lasse


