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Årsmöte
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Förslagtill

Dagordning
fiir arsmötet torsdagen den 19 februariz}}A kl 19.00 i Amorinasalen

1. Mötets öppnande

2. YaI av ordfiirande och sekreterare fiir årsmötet
3. Fastställande av dagordning
4. Frägaom mötets behöriga utlysande
5. Val avtvåjusterare
6. Verksamhetsberättelsen
7. Bokslut och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet fiir verksamhetsaret 2003
9. Val av ordftirande på ett ar
10.Val av tre styrelseledamöterpåtvå ar
11. Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett ar
lZ.Yal av fr äordinarie revisorer på ett ar
13.Val av en revisorssuppleant på ett år
l4.Yal av valberedning (minst Wå ledamöter) på ett ar
l5.Faststiillande av medlemsavgift ftir ar 2005
1 6. Behandling av motion
1 7. Förslag från styrelsen:
- omröstning om logotyp fiir ftireningen
- distribution av an-tecknat
18,Övriga ?irenden
19.Mötets avslutande
Styrelsen

Efter årsmötesfiirhandlingarna berättar Jiirgen Weigle om

" DIGITAL GENEALOGI ''
7 generationer och 90 personer på mindre än4 ttmmar vid datorn
Som avslutning serveras kaffe / te

till sj älvkostnadspris i Tintomararummet.

,
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En vice ordfiirande har ordet
Har du någon gang i sammanhang med din egen
sliiktforskning undrat litet "vad haller j ag på med
egentligen?" Visst har du v?il det, och kanske har
du fortsatt firnderingama med något slags tvivel på
att dina efterkornmande ska komma att bry sig om
din forskning om den kunskap, om den bild av
dina anfider som du ffitt fram och som du själv
tycker åir så sp2innande attta del av och forsöka

levasigini.
DÅtyckerjag att du skanoggrant liisa och
begrunda det som Allan Petersson skrivit med
ningen"ochsomvifiitlov
rubrike,n"S
att återge i dethiirnumret av"'an-tecknat".
IrureMllet anknyter bra till referatet i vårt ftirra
nrrnmer om slåikfuiiffen i Boda och till Ted
Rosvalls propå om detta att ta initiativ till och att

organisera sliikthåiffar. Vi borde kanske litet till
mans stanna upp litet i vårt envisa arkivbesökande

ochpåett smartoch inbjudande vis delamedoss
av vad vi vet om filrgången tid och om dem av
våra antröriga som lwde då. Tillsammans med bam
- åinnu viktigare: med bambam - besöka byarna
diirde gamle botf, visabilder och iirvda fiiremåI,
sprida kunskap och väcka intresse fiir din och min
"egen historia". Och ftir att fortsäitta "att gräva''.
För nagra år sedan gjorde vi i min egen fa:nilj ett
forsök, i liten skala visserligerg men dock: hundra
år efter min fars fodelse bj öd vi in hans ätflingm till
en tåiff i hans hemby, Västanå i Boda i Dalama.
Vi samlades pålgnkogården vid hans grav och
återgav &ir några huvuddrag i hans livshistoria
Tittade på och kommenterade namnen på andra
gravstenar på lqyrkogården. Besökte
Jockenk5n{<ar1 Leunärade en milsvid utsikt. Åt en
måltid tillsammans. Lek och spel for de yngstaLiisning av garnla brev; samtal om minnesbilder.
Och litet om åildre örftirler i deras respektive
gårdar i byn. Det hela inte såirskilt viilorganiserat,
men det firngerade åinda i all enkelhet. Nåimner
dettabara som exempelpå att sådanthåir går att
ordn4 utan orimliga arbetsinsatser!

Lyckatillsjåilv!
IngemaGoliaft

Och en tilt som också har ordet .......,
Så har året 20A4 rivstartat!
Mina personliga forhållanden har åindmts radikalt
med nytt arbete, vissa Mga, iveckan i Sundwall,
och en ny bostad i Sollentuna (! !) senare i var.
Jagska forsöka att inte låta detta påverka
aibetet med studiecirklar och styrelse for
mycket. Kanske kan detbli ett eller annat möte
under året som måste ge vika forplikter i
mellerstaNorrlffid, men det måste vi klara.

Vårens cirklar- en i Sollentuna och en i
IJpplands Väsby - har startat i god ordning.
Med god medverkan från deltagarnahar vi,
utover triiffanra på vardagskv?illar i börj an,
ordnat en fordelning på naga lördagar under
våren så attmina arbetsresor fram ochtillbakatill
Sundsvall kan minime,ras.

Det är glädjande med det stora intresset for våra
soldater i gamla tider. Det är nog ganska sant det
som stod i artikeln i DN (se arulanplats i detta
bla$ attvi allahar en soldat (eller fler) bland
våra frrfider. Aff bidra med tips om hrn man kan
finnamycket infessant, även om enskilda
soldater, i den omfattande litteraturen ska bli

rolig[
En visionjag har frfuI mitt eget material Zir att i
beriittandä 6rm knyta safirman samtida personer
i slåikten. De visste ju inte i sintid att de skulle
kommaattbindas samman som sl?iktingar, men
blirju inte mindre inffessanta for det! En bonde
som representerar siu hiirad i riksdägetr, en måg
till honom som gåff ut i kriget och möter en
kollegabland dragonema. De åir samtida med
den upplåindske soldaten som ktig* i Finland.

Kanske harDu en liknande kombination av anor
som tål aff berättas om? Eller har Du också
någon person i Gustavs dagar (c:a 1775 - 1815)
som kan ha sarrrband med Jan

Skapa Din "vision possible", beräIta for Dina
vämer och andra intresserade.

Vihörs!
Skicka in din berättelse! Du ärväIkommen att
skicka in nya berättelser infiir nästa säsong!
Din historia btir utspela sig vid decenniema laing
det forrasekelskiftet ochfir g?irna ägarum såväl i
Sverige som i andra låinder. Berätta också om du
har fotografier, brev, dagböcker eller andra foremål
som anknyter till din historia. Skicka inga original.
http : //svt. s e/svt/j sp/Cros slinkj sp? d: 7 8 5 I
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Akn och hans

samtid, som j ag ber ättnt om.

Kj"llÅUrint

FORENINGSINFORMATION
SOLLE NTTTNA SLAKTTORSKARE
S ollentuna S låiktforskare
clo Ingemar Goliath

KALEIYDARIT]M
Våren 2004, medlemsmöten:

Holmbodavägen79

19277 Sollentuna
Föreningen, som ar pwtipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca 100 medlemmar.
Vi vill öka intresset for slåiktforskning, bl a genom
foreläsningar och studi ebesök.

Sfyrelse 2003

torsdagen den t g feUruari ÅRSMOTE
torsdagen den 25 mars - Aktivitetslcviill
torsdagden 13 maj -Utflykt

lördag den 16 oktober - TEMADAG - Öppet
hlJs

Separat inbjudan kommer aft utskickas.

Ordforande; vakant

?

tel

754 30 03

e-p ost : ingemar. go li

r

V?il möttpå årets slåiktforskningsdagar

Ingemar Goliath, vice ordforande

{?tt"WS!... o.......

ath@telia. com

Tel 590 919 93
e-post: kj .brink@telia. com
Christina Högmark Bergman, sekreterare
754 45 01

eaost : hogmark. bergman@to-hem. se
Hans Carlheim, kassör
35 46 80
e-post : carlh etffL@hem. utfors. se

till fiireningens medlemmm med
epost. Kostnaderna ftir vanliga brw kan diirigenom
siinda meddelanden

reduceras avseväirt.
P g a de ökade lokalkosfiradema ft)r våra möten

Olle Vävare, an-tecknat
35 74 92

Berit Jeppssor, bibliotek/skåp

tel

754 26 95
e. -post : beritj eppsson@telia, com
E rj a

M auri tzell,

an -te

ckn at, me

d I em sre g i ster

tel 623 16 95
e.

-post : e .maurrtzell@minmail. st

Catrine Norberg / Maj britt Ohlsson
adj,rngerade for medlemsmöten
telT 54 24 74 / tel 35 5 9 44
e-post : catrine

.norberg@*ipnet.

Du blir medlem i Sollentuna Sldktforskare
genom att sritta in årsavgiften, som under 2003
cir 125 kr, f0, extra familjemedlem 50 kr, på
7

I

OM an-tecknat:
Medlemsbladet beråiknas utkomma med fyra
nrunmer per år och ingår i öreningens medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
Eija Mauriuell, S$fitevägen I 8, 4 tr

19258 SOLLENTUNA.
E-post : e.mauriEell@minmail. st

se

e-post : maj briu. ohlss on@swipnet. se

vårt postgirokonto

iir

defiaviktigt.
Meddela &irftir omgående till Eija Mauri&ell om
du ändrar din e-postadress.
Men anmäl också ny vanlig postadress om du
flyttar:,
aoaoaaaaaaaaaoaaaaaaoaaaaaaaa

e-post: vavar e@telia. com

-

Glöm inte att for den eller dem, som avgiften avser,
tydligt ange namn, adress, telefon och ev. epostadress! Se till att dessa uppgifter finns med om
du betalar via Internet.
Vårtpostgirokonto åir 7 I 21 40 - 3.
Styrelsen ståivm efter at i stOrsta möjliga utshiickning

tel

tel

o. o o... o....

Det är tid att betala medlemsavgift fiir 2004!

Kjell Äbrink, vice ordforande

tel

!!!

Redaktionskommitt6:
Olle Vävare, tel. 35 74 92
Tngemar Goliattr, tel. 7 54 30 03
Eij a Mauriuell, tel. 623 16 9 5

21 40-3. Glöm inte att

uppge ncrmn, adress och telefonnummer.

Manusstoppftirnästanr: 30april

2004

.

Verksamhetsberättelse
år 2003

för Föreningen Sollentuna Släktforskare

Föreningen har under året haft en omfattande verksamhet med aktivitetskvällar,
ftlredrag och ett möte med resa till SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet) i
Uppsala.
Styrelsen
Föreningens styrelse har bestått av Ingemar Goliath vice ordfiirande och
sammankallandå, Kjell ÄUrint< vice ordforande och studieansvarig, Hans
Carlheim, kassör, Christina Högmark Bergman sekreterare, Olle Vävare v
sekreterare och an-tecknat, Eija Mauritzell presskontakt (lokal-TV, lokaltidning),

kommunkontakt, an-tecknat, medlemsregister

sarnt Berit

Jeppsson

^

biblioteksansvarig och kalendarium Rötter.

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets ingång 73 betalande medlemmar och vid utgången av
året tOf betalande medlemmar. Sextiosju medlemmar hade då enskilt

^

medlemskap och 34 familjemedlemskap.

Verksamheten i korthet
Verksamhetens mål har varit att ge medlemmarna stimulans, kunskap, nya id6er
om sliiktforskning samt att genom samvafo ge möjlighet till kontakter och
tankeutbyte medlemmar emellan.

mars hade foreningen sitt årsmöte. Styrelse valdes, ingen var dock bgredd att
åta sig,uppdraget somlrdftlrande. Mötet beslöt da att välja två vice ordfrranden'
hgeåaf Goliath (sammankallande) samt Kjell Äbrink, att dela på uppdraget'
Förutom sedvanliga årsmötesforhandlingar beriittade Ingemar Goliath vid

1l

årsmötet om hur man kan spåra sina tyska anor.

handslaiftsläsning under Ingemar Goliaths
ledning. Fyra foreningsmedlemmar med god kunnighet i att lasa gamla stilar från
olika tidsepoker ledde fina olika arbetsstationer.

7 april var en aktivitetskväll med

22 maj ftiretogs en resa till SOFI (Sprak- och folkminnesinstitutet) i Uppsala- Fil
dr pei Anders östling presenterade institutionen och visade de uppteckningar
både av ortsnamn oöh-p.ttonttu-tt som finns diir, samt uppteckningar och
inspelningar av berättelser. Besöket varade en och en halv timme. Tiden blev
tr*pp, män individuella återbesök rekommenderades. Håir finns mycket att hiimta
for sliiktforskare.

Vice ordforanden Kje[ Åbrink körde vår buss och hade dessutom lagt in

en

fftapaus i vårkvällens skymning vid Krusenberg, vilket mycket uppskattades'
25 september talade Göran Friborg över åimnet "Brasiliensvenskarna". Det gavs
också tillftille att köpa hans bok med samma titel.
Göran Friborg har studerat den svenska utvandringen till Brasilien. Han hade i
den trakt han har sommarstuga (Hybo i Hälsingland) fitt höra om att
sågverksarbetare diirifrån på 1800-talet utvandrat till Brasilien. Friborg fick fram
att-utvandringen till Brasilien skett i tre omgångar. Första vågen var 1868-1873,

G

s

då 300 svenskar utvandrade, andra vågen var omkring 1891, dä ca2.300 svenskar
utvandrade (43 procent av dem från Sundsvallsdistriktet och 29 procent från
Stockholmsområdet), samt tredje vågen 1909-1911 då omkring 750 personer
utvandrade. Svenska regeringen hjälpte omkring 600 Brasiliensvenskar att
återkomma till Sverige 1912.

Friborg redogiorde ftir var svenskarna slog sig ned samt att några också bosatte
sig i Argentina nära den brasilianska gränsen. Fortfarande lever svenska namn
kvar i trakterl många heter t ex Törnquist/Tornquist.

-

'?

18 oktober hölls traditionell temadag och ämnet var denna gången "Namn". Eva
Brylla, forskningschef vid SOFI i Uppsala" talade över åimnet "Urs?ikta hur åir
namnet". Hon berättade attde äldsta efternamnsformerna var nalnn som slutade på
namn
-son eller -dotter. Det ftirekom också ibland något binamn, till exempel
inte
dock
som betecknade en viss persons arbetsuppgifter. Dessa ruunn var
åirftliga. På 1500- och 1600-talet började adeln använda sig av iirftliga sliiktnamn.
Senare ftiljde borgarklassen och den studerade befolkningen efter. I bondeklassen
behölls dock patronymikon långt fram på 1900-talet.
Den ftirsta namnlagen kom 1901, som reglerade hur nanut fick antas. 1982 kom
nuvarande namnlagen sorn, enligt Brylla, ganska generöst tillåter namnbyten och
val av narnn.
Föredraget väckte stort intresse och entusiasm och Eva Brylla besvarade under
ftiredragets gang manga frågor från åhörarna-

Flera utställare medverkade vid temadagen, bl a Iftigsarkivet, Stockholms
stadsarkiv, representant for dataprogrammet Holger for sliiktforskning, Sveriges
Sl2iktforskarforbund, Storstockholms genealogiska forening samt vår egen
ftirening. Litteratur, datorprogram och CD-skivor såldes.

r'

20 november h<ills aktivitetskväll under ledning av Kjell Åbrint<. Det fanns tre
arbetsstationer, niimligen anslutningsformer till Internet (Marika Lundgren), CDskivor med källdata (Kjell Äbrink;, samt CD-skivor med andra källor som
bouppteckningar, begravda i Stockåo1m, register till mantalsböcker (Ingemar
Goliath).

11 december frreläste Kjell ÄUrint< om soldatforskning. Han berättade om
soldaten Jan Jansson Alm, fiidd i Bro ftirsamling i Uppland 1756, död i

F

Stockholms Näs ftirsamling 1805. Alm blev indelt soldat i mars 1778 och var med
i, överlevde och återviinde hem från Gustaf IIIs krig mot Ryssland 1788-1790.
Förutom en intressant skildring av personen Alm och krigshåindelserna berättade
Kjell Äbrink hur man kan bedriva soldatforskning, vilka källor som finns, sarnt
gav lästips. Ähörarna fick inspiration att gå vidare i egen soldatforskning.

Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet haft sju protokollftirda sammanträden

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen presenteras separat

inftr

årsmötet-

an-tecknat
Föreningens medlemsblad an-tecknat har utkommit med Sna nummer under 2003Ansvariga for bladet har varit Eija Mauritzell, Olle Vävare, Lars-Olof Eklund
samt Ingemar Goliath.

Biblioteksskåpet

..

,

i ett skåp i
Föreningens dö.k"r, CD-skivor, original till an-ecknat m m fu:ns
CD-skivor
kommuiens huvudbibliotek i Sollentuna centrum. Lån av böcker och
görs genom kontakt med styrelsemedlemmen Berit Jepsson.
o

Namn åt de döda

åt de döda"'
Föreningen har adopterat sollentuna ftirsamling for projektet "Namn
under
avslutas
att
Verksaåheten påbtirjades under hösten 2002 och var planerad
vid
våren 2003. fa grunä av att kompletteringen "ftidelseforsamling" ftjrsvårades
till
follaeeas
etapp
ftirsamlingsböcGrnas borttransport till scanning måste denna
RA Arninge. Detta arbete kunde inte slutfiiras fullstiindigt dq. Äterstår. en
forsamlingsböckerna, som nu finns deponerade Stockholms
återgång
stuai*iiro. Styrelsen nolput nu att det 20-tal medlemmar som tidigare arbetat
en genomgång av
inom iiott ska vilja ställa ,rPp

i

i

till

ftir

med projektåt

)

forsa*titräsböckerna, som rymmer de hittills saknade uppgifterna

^)

Slutord
har varvats
Föreningens verksamhet har varit livlig undet 2003. Föreläsningar
att driva
sätt
bra
?ir
ett
med prfictiska övningar på temakvällar. Vi tror att detta
mellan 40
verksamheten. Hög iesOksfrekvens på mötena - 40-50 personer eller
och 50 procent av allamedlemmar - anser vi bekräftar detta.

t'

framgång
Styrelsen tackar for det gångna året och önskar foreningen fortsatt

arbetet.

i
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Bokslut

Sol lentuna Släktfors kare

RESULTATRÄKNING
lntäkter
Medlemsavgifter

I300,00

1{ 650,00

2 350,00
2 000,00

2 000,00

Bidrag

Räntor
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTEFi

2002 Förändring

2003

9,13

20,86

12,73

3 267,50
16 925,63

2 290,50
1 611,36

977,00
5 31 4,27

567,00

3 712,00
4 378,50
1 039,00
609,00

4 465,00
3 380,00
695,00
42,00

310,00
7 500,00

445,00

1

Kostnader

{

f

UAsOlemsutskick

8 177,O0

Medlemsmöten
Arrangemang
Medlemskap Slf-förening ar
Finansiella kostnader
Övriga kostnader

7 758,50

1734,04

Jubileum
SUMh/IA KOSTNADER

310,O0

7 055,00

I

26 046,50

10 493,50

I 120,87

1 1 17,86

RESULTAT

2003-12-31

BAL.ANSRÄKNING

r

s sss,oo

1A 238,73

2002-12-3{

Tillgängar
Kassa
Postgiro
Övriga tiltgångar
SUMIVIA TILLGANGAR

a

f

Skulder och eget kaPital
Skulder
fuets resultat
Balanserat resultat
SUMMA SKULDER OCH E.

388,50

388,50

66å2

12 894,79

2231,87

292,00
10 944,92

780,00

498,00

14 063,29

3 1 18,37

I 754,30

5 751,80

6 002,50

I

31{,49

1 1 17,86
7 193,63

1g 9u,92

14 063.29

10 238,73
1 1 17,86
3 118.37

10

{

I 120,87

Styrelsen föreslår att årets resultat,

(

9 120,87

kr

,balanseras i nY räkning.

Sollentuna den 13 januari 20O4.

r: Hans Carlheim

Härmed intygas, att detta bokslut är det av mig reviderade.

Sida

1

20014{1-10
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Ge fiireningen en logotyp!
Här nedan är sex alternativftirslag. Välj den du föredrar och rösta på den vid årsrnötet

FöKnHrnenm

Soruen*rqmm

1

SuAmrronsKAKE
Dcsdarooa (fmm

c,ndast

i vcrsalcr/tapitålcr)

FömemINq EN SouunmrqNffi SusirernomsKAKE
%*omromgrcm

2

@o//o*t***
@tatrg/o"ai*""
Btwerdian Scrifi ITC

ffi no*onlp *
o

ffa//anta na

&Åt'a roiara
s

Fönersreeru

SoIENTUN^

3

SuÄrrronsKARE
Comic Sans

MS (finns cndrst i vcrsalcr/kapitålcr)

FÖnCrurNgEN SOUENTUNA SI-ÄrrrORSKÄRE

f öreningen

öollgntuna

4

öl ålttf orsltars
llarrington

Forsni ngen öol lsnt un a öl åktf orskars

f

frrcwtngew

s,oLbn*r;ua;a-

5

.sLäletfovskz.re
Bradly tlend ITC

törewlwgew s oLLewtwwr .s Lä bt'fo yskfr ye

5-

Ircida Blacklctlcr (finns nu som stiimpel)

6

T

Summansvrirjningen
Tona, INGRtn och så jag själv, Allan, träffades for forsta gången på skrivarkursens
upptaktsdag. Vi kände oro for de ungas rotlöshet i en snurrig värld och drömde om att
ffi berifrta for barn och barnb arn om hur det
var forr. Vår erfarenhet var aff de aldrig ville

r
7

eller hann höra på oss.
- Hur blir vi så dukfiga berättare alt de
vära lyssnar och kommer med egna frågor
och funderingar, undrade Tora.
Jag kände mig plötsligt som en agitator
och utbrast: "Vi måste vässa våra trjärnor,
bilda en cell av nya 'terrorister' eller kanske
'frihetskämpar', som gåff till kamp mot mediaindustrins och stressens absoluta, dödande tanketorka. Vi ska sprida uppvaknandets
och tillfrisknandets virus i våra släkten."
Tora sken upp: "Du menar ett virus som
i människomas trjärtan ska skapa en stdndigt
växande liingtan efter att veta mer om var
man kommer ifrån?"
Stamningen blev laddad, forviintansfull.
Vi hade en uppgift!

ArrtoweN FoR ATT marknadsfora våra berattartalanger i våra egna släkten började
storstllat, precis som alla kampanjer. Vi
siinde sms-meddelanden till nåra och kåira
som om

F

F

vi

sk'ulle sälja något intressant och

stort.

Tora fick kontakt med barnbarnet Anna,
tjugo år och boende fiorton mil bort. Tora
tog via sms upp en gemensam tråd.
- Anna. Du frågade hur din mafirma.var
som flicka och jag som mor. Vi och morfar
bodde ju i Gråbo. Ska vi åka dit när du är
ledig? Mormor.
Svar kom snabbt, nästa dug:

"M. Mam-

mavill frljamed! A"
Resan blev av. I)offern Lotta beråittade
om sin barndom i Gråbo, Tora fyllde i. Anna
kommenterade och frågade på.

OcrsÅ övruca

i

släkthäff. Och Tora stod for finansieringen
via arvet som de kära barnen ändå skulle ha.
Vi tre i nätverket diskuterade upplägget
for Toras slåiktträff. Vi fick gang på gång
påminna varandra om att deltagama själva
måste uppmuntras att agera, fräga och
kommentera, ja lägga till. Blev det bara vi,
"de tre terroristem.a", som berättade, skulle
alla snart trötfira.

Tone INBJöD så slåikten till en berättarhelg
på Gråbo värdshus i Dalarna, med helinackordering.
Barnbarnet Viktor tr?inade på sin finaste
inspelningsutrustning och digitalkamera.
Han skulle dokumentera alltsammalls. Tanken var att släktkrönikan skulle omfatta tiden från 1900 och framåt.
Allt flöt enligt beräkningarna. Många
hjähte till, och storfamiljen pratade sig fram
till ungef?ir 1980 utan att stressa. trtt inte
inplanerat men återkommande inslag var
allsangen; några av ungdomarna hade inspirerats av 'ällsång på Skansen".
Och Ingrid och jug var med, som observatörer, "anställda" i värdshuset. Också Ingrids och mina slziktträffar kom igång och
blev riktigt bra. Vi tre hade nu obotligt infeklerat många med envisa beräittarvirus.
Berättarträffar bokades i de tre slåiktema for
två år framåt! Och vi såg i kristallkulan hur
våra fr*iljer med smarta affårsmiin/lrvinnor

tog upp

vårra

"rotprogram for storfamiljer"

som affiirsidder i sina foretag.

Hun SKULLp det bli med oss tre "terrorister"
efter detta lyckade arbete? Jo, vi ska göra
intrang i TV4, på bra siindningstid en söndagskväll fore Bingo-Lotto, för att berätta
om vårt släktintresse. Där på redaktionen
anar de inte att vi sprider eff virus som kan
ta död på hela den kommersiella massmediaindustrin!

släkten blev engagerad.

Tora fick många fuägor som besvarades med
varierande snabbhet. Hon ville inte visa sig
for angelägen. En dug foreslog Lotta en

Allan Petersson
Med tillstand av forfafiare och utgivare (tack!)
återgivet ur "Veteranposten" (SPF) 112004.

Al las våra förtäder var soldater
FÄtt, Srolr, Lfug, Skott, Skog, Gran,
Klockare, L*joo, men också Blomdal och
Sjöblom åir alla exempel på släktnamn som
lever kvar från Karl )il:s indelta soldater,
ryttare och båtsmän.
Släktnafirn ar en relativt ung foreteelse
for gemene rnan,bara drygt hundra årr. Tidigare tillkom släktnanlnen i huvudsak fralsepersoner och prästerskap. Ovriga hade som
efternamn ett s.k. patronymikon, etr -sonnamn eller -dotternafiln efter pappan. Hette
pappan Johan så fick sonen heta Johansson

Den nye "aspen" beskrevs som "sjövan"Han genomforde sin tjänst vid Stockholms
örlogsstation och på kommenderingar till
Sveaborg i Finland kom han ut i landets sista
krig, det mot l.{apoleon i Tysklffid, 1813.
Infor kriget mot Ryssland, där Sverige forlorade östra landsdelen Finland, kvitterade han
ut kappä, byxor, hängmatta och underkläder.
Då hade han gift sig med Kristina Hansdotter
och hade tre barn hemma i båtsmanstoqpet-

I,

och dottem Johansdotter. Det blev rutt

många Anders Johansson i de militiira rullorna, och for att särskilja dem gavs de så
kallade soldatnamlr.. Dessa skulle helst vara
korta och rappa, gäma hämtade från djur och
nafur, anspela på yrket, soldatens egenskaper
eller kanske ortens nantn for roten varifrån
soldaten kom. Så fick de sina namn, Björn
och Ö*, Berg och Gran, SkePPare och
Pråntare, Mörk och Strang eller Sundström
och Berglund. Liksom Vilhelm Mobergs
Raskens. De krigsmän som hann avdankas
med livet i behåll återtog ofta sina ursprungliga sonnamn. I slutet på 1800-talet blev det
dock allt vanligare att de behöIl soldatnamnet till kommande släktled.
IJnder indelningsverkets dryga 200 år
passerade omkring en halv miljon raska män
genom militiirens mönstringsrullor. Det innebär att så goff som varje svensk i dug, med
anor till den tiden, har forfiider som varit
soldater.

I KTcsARKIVETS noggrarrt forda arkiv kan
man folju i princip varje beftil och menig
soldat genom livet. Ynglingen Johan Jansson
foddes i Häverö i Roslagen 1768. Vid 2l är
fyllda antogs han som ordinarie kronobåtsman vid Norra Roslags andra båtsmanskom-

pani. Han hade då flyttat som dräng till

skattegården Aspsund utanfor Norrtälje, där
han fick ett båtsmanstorp och skrevs in med
nunlmer och namn som 103 Asp efrer rotegårdens namn. Företrädarer, som också hade
fatt nantnet Asp, hade rymt och senare avlidit. Fördubbtingen på posten fick heta Fogel.
10
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Soldatnamnet slrulle vara kort och rappt. På
bilden indelte soldaten Lars Anton Bohm 1944.

mönstring i Svanberga utanfor
Norrtåilje 1820 klagade Johan Asp över att
golvet i toqpet var ruffet och dragigt. Efter 34
tjänsteår och vid 52 års ålder avled han i
tjänsten på Stockholms örlogsstation. Äret
därpå flyttade en ny båtsman in. Också han
och flera till därefter i samma torp fick heta
Asp. Den siste dog 1911. Då var indelningsverket ersatt med allmän våirnplikt.
Bara i Stockholmskatalogen frnns det
idag 244 personer med namnet Asp. I hela
riket handlar det om tusentals. Ätskilliga av
dem kan antagligen härledas ur olika sl?iktled
från båtsmanstorpet i Aspsund i Roslagen.

Vn

SIN SISTA

Åke Ekdahl
(Femte generation efter dragonen Johan Ekdahl)
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i sofda tregis tret

av Björn Ltppold, Centrala soldatregistret

t;

EN UppcRADERING av Centrala Soldafregistrets databas har nyligen giorts. Vi har
nu nått fram till 258 I75 poster om soldater
från Boden i norr till Karlshamn i söder.
Till detta skall läggas eff stort arttal hustrur
och barn som finns nyregistrerade på varje
soldatregister. Dessa uppgifter tillsammans
med annat som inkommit gor att allt fler
kan ha nytta av det material som finns på
de lokala soldatregistren.
Aven den lilla ordlistan som du finner i
databasen har blivit ett antal ord rikare. Det
ff meningen att ytterligare ord efter hand
kommer att foras in. Allteftersom ni traffar
på ord och uttryck i er forskning, som ni
tycker fordrar en forklaring2 ser vi giirna att
ni sänder in dem for att vi om mojligt skall
kunna forklara dem och lora in dem i listan. Om ni har forklaringar är vi glada for
dem också.

väringen eller bevåiringsarmdn som var en
del av det svenska forsvaret från 181 1;
uppgifter om detta manskap finner du på
Krigsarkivet, Stockholm, tel A8-78 24 100.

Vt naR sedan basen kom på internet den 7
april 2003 haft nagot över 137 800 besök
på hemsidan. Detta har fort med sig att
forfrågningarna om materialet har ökat
dramatiskf hos de flesta registren. Detta i
sin fur har fort med sig aff många som ab
betar med registreringen ffitt svårt aff hinna
med frågesvaren, då registreringen for
många ar en fritidssysselsättning. Ha tåla-

cÄt-lEn basen över soldater är det
fortfarande den indelta armdns manskap
som ni kan finna där. Det dr manskap som
antogs som infanterister, kavallerister, husarer samt båtsmän mellan åren 16821901. Det värvade manskapet i form av
bland andra trZingtrupperna, kungens
livgarde och artilleriets folk finner du inte i
databasen. Du finner ej heller nationalbeNIÄR DET

mod, svar kommer.
Ett arbete med att registrera även den
värvade armens forband har pågått under
något år, och vår forhoppning är att vi un
der 2005 skall kunna släppa den forsta utgåvan av detta arbete på nätet.
För er som vill söka i Centrala Soldatregistret är adressen som tidigare:
http ://www.
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Glöm inte att såind oss det material du
har om soldater. Genom att hjälpas ät blir
vårt register intressantare for många fler.
(Klippt ur "Rötter" 5.februari 2004 )
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Två vice ordfiiranden har ordet..... Föreninesinformation. Kalendarium" Om an-tecknat
Verksanntretsberettelse-2O03

Bokslut 2003
Ge ftireningen en logotyp !
Sammansvfiningen
Allas våra ftirfiider var soldater
Fler soldater i soldatreeistret
Innehållsftirteckning -ih.m.

Slä ktfo rs ka

rfii rtec kn in gen

Sverige från A

Detharkommit in en hel del uppgifter for den
nya rryplagan som varit under arbete rätt ldnge.
Nu vill vi ge våra garnla medlernmar en chans att
revidera /komplettera det som låimnats forut och
de nytillkomna tillf;ille att precisera sina egtla
resp arbetsf;ilt och attpresentera dem.

Till

detta
nufirmer av an-tecknat bifogas en blankett som
du ombeds fylta i och så snart du kan skicka till
Erj a under denna adress :

trlalMaurilzell
Slc5rttevagen 18,

fV

19258 SOLLENTLTNA
E-post: e.mauritzell@minmail. st
Eller ocksåkan du låimna din ifylldablanketttill
Etja (ellernågon annan i styrelsen) vid någon av
foreningens sammankomster.

t2

til

Ö

tir en geografisk-historisk .rpptlagsbok om
Sveriges län, komrrmneroch forsamlingar fiån år
1850

till

2003. Boken innehåller även fakta om

alla Sveriges landskap, sfåder, köpingar och
rrnrnicipalsamhiillen, örsamlingaA tiitorter och
viktigare stadsdelar i större tiitorter. Dessutom
finns storre sjöar, öar, b"tg samt nationalparker
med. Boken har mer än 9.000 uppslagsord, iir
illustrerad o ch fors e dd med årsvis j iimforande
invånartabe ller samt med kartskis ser som visar
indelningen av liinen i kommuner, landskapen i
härad och kommunemas indelning i forsamlingar.

Medlemspris: 225 kr i Rötterbokfiandeln http://
www. gen e al o gi . s e /for b un d/b o kh ande I rl

