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KALLELSE
TILL ARSMÖTE

-\
I

I
Medlemmar i Föreningen
I
Sollentuna Släktforskäre
I
kallas härmed till årsmöte
I onsdag 13 februari 2008 kl 19.00
I i Tintomararummet, Bibliotekshuset,
Sollentuna centrum.
Io
I Föredragningslista och verksamhetsI o berättelse publiceras här i an-tecknat
I o Bokslut presenteras på årsmötet.
: Vid årsmötet kommer styrelsen att
: framl aggaförslag på stadgeändrin gar.
I Dessa fuurireraJi detta nummer av
I an-tecknat.
I . Motioner till årsmötet skall sk a vara
I inlämnade till ordförande minst Nå
I veckor före årsmötet.
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VALKOMNA!

-'

Väsby båtsmanstorp
Karl XI och hans rådgivare reformerade Sveriges krigsmakt i slutet av 1600-talet genom
att upprätta det militära indelningsverket.
Bönderna skulle efter bärkraft bilda rotar, som
skulle rekrytera och försörja soldaterna. Varje
rote skulle svara för en menig soldat. Aven
örlogsflottan skulle förses med meniga soldater, båtsmön, som socknarna närmast kusten
skulle ansvara för.
Forts. på sidan 4
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Ordforanden har ordet:

clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg7 I9277 Sollentuna

\ f tntern är kommer, men snart är det tid för
V årsmöte igen. Det känns lite som examen
i skolan Man

ska redovisa, kanske inte vad
man lärt sig utan vad som har åstadkommits
och hur det blivit. Blir det godkänt? Får man
ansvarsfrih et? Får man fortsätta nasta år? Men
- ärligt sagt, jag är inte orolig.

Föreningens plusgiro: 712 140-3

Foreningen, som cir politisk obund€fr,
bildades 1990, och har idag ca 170
medlemmar.
Vi vill öka intresset fö, slciktforskning,
bland annat genom forelcisningar och
studiebesok.

\ f i planerar att förändra en del verksamheV Er 2008. Forskarkväll på Arninge kom-

mer vi inte att ha i år. I stället blir det forskarhjälp ett antal fredagar, dagtid, i första hand
under våren för att se om detta blir bättre. Det
är en fördel att inte behöva betala den avgift
som gäller vid kvällsbesök. Synpunkter är
värdefulla. Kanske kan vi även ha forskarstöd
andra tider och andra dagar. Vi ser våren som
en försöksperiod.

I

t olanerar att starta en hemsida. Det är så
V *anga som söker upplysningar via Internet så vi kan säkert nå en del intresserade den
vägen. Vi lägger nu alla besök på arkiv mm
T

på dagtid. Vår uppfattning ar att det passar de
allra flesta medlemmar. Men om någon vill ha
besök på kvällstid hoppas jag att styrelsen får

veta det. Dock medför kvällsbesök alltid en
högre avgift.

i tar gärna emot synpunkter och önskemål
gällande verksamheten. Ar det något
arkiv eller annat liknande som vi kan besöka?
Är det något ämn elfrägeområde som vi kan ha
föredrag om?

Föreningen
So//e ntuna
Släktforskare

KALENDARIUM

o Onsdag 13 februari Årsmöte
Efter förhandlingarna sitter vi i grupper för
att utbyta forskarerfarenheter och lara känna
varandra.

o Torsdag den 13 mars kl 19.00
föredrag av universitetslektor Claes Linder,
Uppsala om att identifiera gamla fotografier.

o Lördag den 15 mars kt 11.00 - 15.00
Släktforskningens dag. Öppet hus på biblioteket.

. Tisdag den 15 april kl 19.00
föredrag av författare Berndt Tallerud, Uppsala om sjukdomar i gångna tider.

.

Datum ej fastlagt: Besök på Nordiska
museets arkiv samt besök på en avrättningsplats under ledning av författare Göran
Lager.

på våra aktiviteter

i vår!

MI/-M

Välkommen

Medlemsbladet beräkn.t utkomma

Välmött!
Kerstin Myrehed
ordfc)rande

m ed

fra

nummer per år och ingår i årsavgiften.
Ansva rig irgiva re: Keriti n Myrelied, tfn 7 5426 55
f redaktört Lars G. Lindsftöm, tfn oB -96 SB Sg
Manus och bilde r skickas ti[[: Nytorpsvligen 1p,
191 S;So[lentuna e [[er med E-post:
ord- men i ng@swi p n et.se

T

Det har numret har tagits fram med hlatp

av en

redaktionsgrupp bestae nde av lnge mai Gohath
Tom Hedstrom,'Thord Holst, Gitt Rosander och

rdjungerad Brita Ägen.

Besök på Riksarkivet Arninge
Under 2007 gjorde vi under kvällstid två

?

besök på Riksarkivet, Arninge. Riksarkivet
tar 900 kr för ett kvällsbesök. Om vi inte är
tillräckligt många anmälda eller om många
lämnar återbud blir det en förlust för föreningen. Det har emellertid visat sig att det
dagtid inte är så många besökare på Riksarkivet, i synnerhet inte på fre dagar. Detta
innebar att vi bör kunna ge forskarhjälp till
våra medlemmar under ordinarie öppettider utan att störa, även om det finns andra
besökare där.
Under våren gör vi försök med följande:
den sista fredagen i februari, mars och april
finns någon lnägra av våra duktrga medlemmar på Riksarkivet, Arninge från kl 12.00.
Den som önskar hjälp är välkommen då.
Vid receptionen kommer det att finnas ett
litet anslag om vid vilket forskarbord
hjälpen sitter.
Den 28 februari finns Berit Jeppsson pä
plats där. Om Du vill fräga om något får
Du garna ringa henne, tel 7 54 26 95. Någon
samåkning i bil kan vi dessvärre inte organisera.
Vi missar den sociala kontakten som
kvällsbesöken inneburit, men vi hoppas att
den ska kunna uppvägas av att vi nu kan
erbjuda fler tillfällen till forskarhjälp.

Redaktör efterlyses

Varsågod, ett nummer av vår medlemstidning som utkommer med fyra nummer
om året. Men vi skulle behöva en ny
redaktör efter Olle Vävare.
Har Du nägra tips eller är Du själv
intresserad av att prova på? I så fall hör av
dig till någon i styrelsen (se nedan) eller
till redaktionskommittens medlemmar.
Se redaktionsrutan på sidan 2.

Styrelse 2007
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 754 26 55
e-nost: kerstin.mvrehed@ swiDnet.
t

Byar och gq.rd ar i Madesjö,
Oskar och Orsjö sockn ar
iSmåland
CD-skiva utgiven av Kalmar Lans Genealogiska Förening och Nybro Bibliotek.
Denna innehållsrika beskrivning av
varenda gård och by i dessa socknar med
agare från så långt tillbaka som det gär att
komm a, ar tyvärr ett felköp från min sida.
Är Du intresserad, hör av Dig till Gitt Rosander, 08 -92 02 66 eller
gitt. rosander @ swipnet. se

se

Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20
e-post: brita.agren @ swiDnet. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-oost: karin.henriksson

@ sawast. se

Marie Testotf, vice sekreterare
Tel 754 22 87
e-oost: testorf@ telia. com

Erik Westin, kassör
Tel 35 72 9I
e-oost: erwes@telia.com

Stadgar och hemsida
Hans Carlheim har fått två uppdrag av
styrelsen. Det ena gäller vissa omformuleringar av föreningen stadgar. Dessa finns
nu på pränt på sid an 6-7 i detta nummer.
Hans har också i uppdrag att undersöka
lämpliga varianter för föreningens hemsida.

Hans Carlheim, vice kassör
Tel 35 46 80
e-nost:
carlheim@ hem.utfors. se
t-

Andrad postadress, e-postadress och
telefonnummer anmäls till kassören
Erik Westin, se ovan.

Väsby båtsmanstorp
pa Ostra Järvafältet
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f orts. från sidan I
I Sollentuna socken bildades sju båtsmansrotar

I

llustration: Mon ica
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båtsmanstorpet har jag tagrt fram namnen
på de båtsmän som tillhört Väsby båtsmansrote genom att forska i mönsterrullorna på
Krigsarkivet och i kyrkböckerna. De flesta av
dessa båtsmän bar rotenamnet Wäsberg.

tillhörande Södra Rosla gs 2:a båtsmanskompani med stationering på Skeppsholmen i Stockholm.
En av dessa rotar var nr 58 Väsby båtsmansrote bestående av gärdarna Väsby, Råcksta,
Sollentunaholm och Il4 mantal Fjällen. Väsby
n 17-17 19 Johan (Johansson) Wäderman,
gård ligger i dag inom naturreservatet Ostra Jar- född 169(2) i Vastervik, död 17 19. Var knapvafiiltet och Väsby båtsmanstorp var beläget
past bosatt på Väsby båtsmanstorp.
i skogen c:a70A m norr om gården.
1720-1729 Jöns (Ersson) Wäderman, född
Sollentuna kommun/Naturvård har idag restau169(4) i Sunds sn i Värmland, död i Sollentuna
rerat markerna kring torpet. Gränser och
sn 1 maj 1748. Sjuk och bräcklig, fick avsked
markanvändning från början av 1800-talet är
L729. Bodde efter avskedet som inhyses på
synliga. Torpplatsen bildar en ljus glänta i
Svartlinge i Sollentuna till sin död.
skogen. På båtsmannens åker växer det räg och
ängsmarkerna brukas på gammalt sätt med
1729-1733 Johan (Mattsson) Wahlberg,
lieslåtter. Runt torpplatsen finns en ny gärdesfödd 170(0) i Stockholm, död 1733 i Stockgård där det förr stod en gärdesgård som hade
holm, antagen som fördubblingsbåtsman för
till uppgift att skydda båtsmannens odlin gar
Jöns Wäderman 1721, blev ordinarie båtsman
mot de betande djuren i den omgivande sko1729. Osäkert om Johan Wahlberg var bosatt
gen. Grunden till torpstugan ligger på en kulle
på Väsby båtsmanstorp.
med åker och slåttermark nedanför. Rester av
torpets jordkällare syns tydligt vid kanten av
Il3+I742 Nils (Gustafsson) Wäsberg, född
åkern. En plan yta intill visar var den lilla laL7 I(1). Osäkert om Nils Wäsberg var bosatt på
dugården stod. Från Väsby gård kan man idag
Väsby båtsmanstorp. Under åren 1732-1736
följa vägen genom skogen fram till båtsmansvar Hans Wallman bosatt på torpet enligt
torpet
husförhörslängderna. Han var troligen inte
Som ett bidrag i arbetet med restaureringen av båtsman.
4
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+
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1766 Eric (Ersson) Wäsb€rg, född
172(5), död 30 maj 1766.

1771-1787 Per/Petter Wäsb€rg, född 174(6)
L787-1819 Lars Adolf (Jansson) Wäsb€rg,
född 176(1) i Uppsala, död 181(9) (ej närvarande vid husförhör 1789-1790 och 18081809 d.v.s. i samband med Sveriges krig mot
Ryssland).
1821-1831 Wilhelm (Olsson) Wäsberg, född
januari 1799 i Lovö sn, död 12 februari
1834 i Sollentuna sn.

30

^

v

1832-1848 Johan Petter (Kohn) Wäsb€rg,
båtmanskorporal, född 12 oktober I8I2 i
Sollentuna sn, död I7 november 1848 i Sol
lentuna sn.
1849-1864 Johan Gustaf (Lindqvist)
Wäsberg, född 23 mars 1822 i Lidingö sn,
död 7 oktober 1864 i Sollentuna sn.

186+1885 Johan August (Eklund)
Wäsberg, född 23 april 1842 i Tuna sn.
Död 24 december 1891 på Kungsholmen i
Stockholm. Var utlärd skräddare.
Beviljades avsked 1885.

rv

Väsby båtsmanstorp nämns i husförhörslängderna första gången år 1725.
Wäsberg skrivs även Wesberg/Wässberg/
Wessberg och Wäderman skrivs även
Wederman i kyrkböcker och mönsterrullor.

Magister Hultqvist
I min artikel En bouppteckning bercittar i förra

?

numret av an-tecknat förekom en herr Magister Jonas Hultqvist som - eventuell - fordringsägare i gästgivare Johan Grans bouppteckning 1790. Ankan Wendla Sara hävdade
dock att skulden pä 25 riksdaler var gäldad
enligt herr framledne Ascultant Grans uppsatta rcikning. Herr Magister Hultqvist bestrider detta som således nu cir utfordt och till
ho ga wederborandes omprofning hemstcilles.
Jag hade funderingar om det kunde vara
dryckenskap som gjorde att boets behållning
blev så bedrövlig med tillgån gar pä 441 riksdaler och skulder på 720. Mina misstankar
har stärkts. Det visar sig att Magister Hultqvist är ana till en av våra medlemmar.
Hultqvist var präst och avsattes for dryckenskap ! Hur han kunde ha 25 riksdaler att låna

Båtsmanskontrakt
Beträffande den siste båtsmannen Johan August Eklund hittade j ag pä Krigsarkivet bland
annat prästbetyg, läkarintyg och även
båtsmanskontraktet. Av detta framg är att
båtsmannen, förutom torpet med tillhörande
markbit, årligen skulle erhålla följande lön och
hemkal lpersedl ar (=naturaförmåner) :
I . Penninglon' Fyra kronor samt till julkost En
krona.
2. Råg: 2 tunnor.
3. Hö: 2 sommarlass om 4 centner o 80 skålpund.
4. Halm: 3 tjog kärvar om 20 skålpund varje
kärve.
5. Mulbete; Två kor och nägra småkreatur
samfdllt med rotehållarnas kreatur.
6. Brandvedt Åtta lass långved, som båtsman
hugger men roten framkör till torpet.
7. Gcirdselfcing; Till inhägnad av den vid torpet
varande kåltäppan då nödi gt ar, till vars brukning höst och vår roten lämnar nödig tuälp
enli gt författni n garna.

Onekligen en intressant inblick i livsvillkoren
för en båtsman och hans familj.

Brann ned
När torpet upphörde att vara båtsmanstorp
1885 beboddes det av arbetsfolk till Väsby och
Viby fram till 1928 då torpet brann ned.
Jag rekommenderar varmt Väsby båtsmanstorp som utflyktsmål till vå'"n'*Tom
Hedström

ut, är en annan frå ga. 1790 kostade en hel
prästklädsel 15 riksdaler specie. En halv jungfru kumminbrännvin fick man ge 6 runstycken
för. Kanske det var Magister Hultqvist som
lade ut betalningen för den gemensamma
förtäringen, som i så fall bör ha varit stor?
Mot den här bakgrunden är det kanske inte
underligt att det rådde oklarhet om skulden var
betald eller ej.
Min förra artikel resulterade också i nya
upplysningar om gästgiverier från en annan
medlem. Dem hoppas jag kunna återkomma
till. Det är givande med släktforskarkompisar,
på nätet och i föreningen !
Not: Prisuppgifterna kommer från l^ars O. Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böos: Vad kostade det?
2002. I riksdaler : 48 skilling. I skilling : 12

runstycken'

?

citt Rosander cerhardsson
5

Förslag tillsfa dgeändri ngar
Ny text

Nuvarande text
1$ Föreningens namn:

Föreningens namn är Sollentuna Släktforskare.
Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.
3$ Medlemskap
Medlemskap får alla, som anmäler sitt intresse
och som betalar den årsavgift, som årsmötet
fastställer. Rösträtt har den medlem, som har
betalt medlemsavgiften.

a$ Styrelse
Föreningens angelägenheter handläggs av en
styrelse, som valts av årsmötet. Styrelsen skall
bestå av åtta ordinarie ledamöter.

1$ Föreningens namn
Föreningens namn är Sollentuna Släktforskare.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obundell.
3$ Medlemskap

Medlemskap får alla, som anmäler sitt intresse
och som betalat den medlemsavgift årsmötet
fastställt. Rösträtt har den som betalat medlemsavgiften. Vid fortsatt medlemskap skall
medlemsavgiften vara betalad före den 1
februari.
a$ Styrelse
Föreningens angelägenheter handläggs av en
styrelse, som valts av årsmötet. Styrelsen skall
bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranOrdföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter
den och är beslutsmässig, när ordföranden och
väljs för två år i taget, halva styrelsen varje
minst två andra ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal ar ordförandens röst utslagsgivande. år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig
utse arbetsutskott.
Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföväljs för två år i taget, halva styrelsen varje år.
randen och är beslutsmässig när ordföranden
Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
och minst tre andra ledamöter är närvarande.
sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig
Vid lika röstetal ar ordförandens röst utslagsutse arbetsutskott.
givande.
5$ Valberedning
Vid årsmötet utses minst två, som vid komman
de årsmöte avger förslag till styrelsemöter och
revisorer.

7$ Räkenskapsperiod.
Föreningens räkenskapsår sammansfaller med
kalenderåret. Senast 30 dagar före årsmötet
skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper
och verksamhetsberättelse till revisorer för
granskning.

Årsmöte
Ordinarie Års*öte hålls under februari månad.
Extra föreningsmöte hålls, när styrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller framställning därom inkommit från minst en femtedel av

Sg

föreningens medlemmar.

6

s

5$ Valberedning

Vid årsmötet utses en valberedning om minst
två personer, som vid nästa årsmöte skall
föresl ä nya styrelseledamöter och revisorer.

7$ Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsår sammansfaller med
kalenderåret. Senast tre veckor före årsmötet
skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper
och verksamhetsberättelse till revisorer för
granskning.
Sg

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under februari månad.
Extra föreningsmöte hålls, när styrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller framställning därom inkommit från minst en femtedel
av föreningens medlemmar

{

T
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T
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Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till
medlemmarna minst tre veckor före årsmötet.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till
medlemmarna minst tre veckor före årsmötet.

Kallelse till extra foreningsmöte skall utsändas
senast två veckor i förväg och innehålla information om vad som avses behandlas på mötet.

Kallelse till extra föreningsmöte skall utsändas
minst två veckor i förväg och innehälla information om vad som avses behandlas på mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande,
Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekret erare för mötet.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av två justerare tillika rösträknare.

Fråga om mötets behörrga utlysande.
Val av två justerare tillika rösträknare.

Ve rks amhetsberättel

Verksamhets berättel

s

e.

s

e.

Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Val av ordförande för föreningen.
Övri ga styrel sel edamöter.
Två revisorer.
En revisorsuppleant.
Valberedning, minst två ledamöter.
Fastställande av medlemsavgift för följande
kalenderår.
Behandling av inlämnade motioner samt ärenden, som styrelsen önskar att mötet ska behandla.

Balans- och resultaträkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Val av ordförande for föreningen.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av verksamhetsplan och budget
för det kommande året.
Fastställande av medlemsavgift för följande
kalenderår.
Behandling av inlämnade motioner samt ärenden, som styrelsen önskar att mötet skall behandla.

9$ Motioner
Förslag, som medlemmar önskar att årsmötet
skall behandla skall inlämnas minst två veckor
före årsmötet.

9$ Motioner
Förslag, som medlemmar önskar att årsmötet
skall behandla, skall inlämnas till styrelsen
minst en månad före årsmötet

10$ Föreningssammankomster
Styrelsen äger ratt sammankalla medlemmarna till möte, när den så finner påkallat.
Föreningen skall ha minst två sammankomster
om äret, varav ett är årsmötet .

10$ Föreningssammankomster
Föreningen skall ha minst två sammankomster
om året, varav en är årsmötet.

12$ Upplösning av Föreningen
Upplösningen av föreningen kan ske endast
genom beslut vid två föreningsmöten, varav
ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa
möten ska minst 90 da gar förflyta.

12$ Upptösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan ske endast

genom beslut vid två föreningsmöten, varav
ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa
möten skall minst 90 da gar förflyta.

upplöses föreningen skall dess tillgån gar överföras till annan sammanslutning med likartade
intressen eller Sollentuna Bibliotek.

Upplöses föreningen skall dess tillgån gar överföras till annan sammanslutning med likartade
intressen eller till Sollentuna Bibliotek

Om arkivet innehåller släktutredningar ...

Om arkivet innehåller släktutredningar ...

Verksam hets berättels e 20OT

för Föreningen Sollentuna släktforskare
Inftir fiireningens årsmöte 2008 avger styrclsen följande verksamhetsberättelse för 2007.

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets början 143 medlemmar som betalt årsavgiften. Vid årets slut
var motsvarande antal 167 .

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Kerstin Myrehed, ordförande , Brita Ågren, vice
ordförande,Karin Henriksson, sekreterare, Marie Testorf, vice sekreterare, ErikWestin,
kassör, Hans Carlheim, vice kassör och Olle Vävare, redaktör för an-tecknat.
Olle Vävare avled den 7 oktober.
Styrelsen har under arbetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.

Verksamhet under året
Föreningen har under året haft en välbesökt och uppskattad verksamhet med mötesaftnar
med föredrag, öppet-hus-dagar och studiebesök. Vi har haft 6 mötesaftnar med föredrag:
20 februari (årsmötet), 22 mars,24 aprll, 18 september, 6 november och 4 december.
Dessa kvällar har varit öppna för allmänheten.

. Tisdag 20 februari hölls årsmöte.25 deltagare. Före årsmötesförhandlingarna höll
Joakim Malmström ett föredrag över ämnet "Herrskapen och den lokala politiken i Eds
pastorat 1650-1900"
. Lördag 17 mars genomfördes över hela landet slöktfurskningens dag.Yi deltog med
information om släktforskning och om vår förening i biblioteket i gott samarbete med
personalen där. Drygt 100 besökare noterades.
. Torsdag 22 mars berättade Kjell Åbrink om bönder, soldater och andra intressanta
fynd som han gjort i sin släktforskning. 44deltagate.
. Onsdag 18 april hade vi en forskarkväll på Riksarkivet, Arninge. 18 deltagare.
. Tisdag 24 apnl höll Ragnar Fornö, Uppsala ett föredrag över ämnet "Hur och vad
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hittar Du i domböckerna". 56 deltagare.

. Tisdag 8 maj besökte vi Släktforskningens Hus i Sundbyberg. Crister Lindström och
Helena Nordbäck "guidade" oss. 18 deltagare.

. Fredag 11 maj var vi inbjudna till ett besök på Klasroskolan. Detta fick dock ställas in
i sista minuten p.g.a. att guiden, Christina From, fick förhinder.
. Lördag 8 september deltog vi i den av Sollentuna kommun anordnade Sollentunadagen i köpcentret Stinsen. Ideella föreningar gavs där möjlighet att visa upp sig och
berätta om sin verksamhet för besökarna. Vi fick tre nya medlemmar under dagen.
. Tisdag 18 september berättade Crister Lindström om sin forskning under rubriken
"Jag trodde jag var småkinning". Han visade bl a på andra arkiv och möjligheter till
forskning än de traditionella kyrkböckerna. Han informerade även helt kort från Släktforskarförbundets riksstämma i Halmstad.
. Lördag L3 oktober genomfördes den sedvanliga temadagen i Tintomararummet och
Amorinasalen. Årets tema var Vallonen historia ochforskning. Stig Geber, Sällskapet
Vallonättlingarna, talade om vallonernas invandring och historia, Kjell Åbrink, också
från Sällskapet Vallonättlingarna, talade om forskningen kring vallonerna. Utställare var

$

Sveriges Släktforskarförbund, Sällskapet Vallonättlingarna, Krigsarkivet, Storstock*
holms Genealogiska Förening, Stockholms Stadsarkiv, Släktforskningens Hus i Leksand
tillsammans med Genline, Holgerdata samt Min släkt. Ca 75 besökare.

'Torsdag 25 oktober besök på Riksarkivet, Arninge.

14 deltagare. Z}hade anmält sig

men 6 anmälde förhinder med kort varsel.

F

. Tisdag 6 november informerade Bengt-Olof Käck från Lantmäteriverket om deras
stora arbete med att lägga ut kartmaterial på internet för att göra det tillgängligt för
många. Han visade oss också hur man går tillväga för att hitta materi alet. 4l deltagare.
. Onsdag 2L november besök på Stockholms stadsarkiv. 28 deltagare.
. Tisdag 4 december höll Kjell Åbrink ett föredrag om hur man läser gamla handstilar och vad man bör beakta innan man börjar tolka det man tror sig ha läst. Han ersatte
den först vidtalade Arne Eriksson som p.g.a.sjukdom inte kunde komma. 55 deltagare.
Eftersom detta var sista mötet före jul bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.

Ekonomi

;

Den kompletta ekonomiska redovisningen presenteras vid årsmötet. Den ekonomiska
ställningen är god.
Sollentuna kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 4 000 kronor samt nedsatt
hyra förAmorinasalen och Tintomararummet. Dessutom får föreningen annonsera gratis
i Kulturkalendern samt på kommunens anslagstavlor. Kommunen sköter distributionen.

an-tecknat
Föreningens medlemstidning har utkommit med 4 nummer under året. Olle Vävare var
redaktör för nr I och2, Karin Henriksson för nr 3 och Lars G. Lindström för nr 4.
Till nr 4 bifogades en medlemsförteckning i enlighet med ett tidigare årsmötesbeslut.

Biblioteksskåpet
7
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Berit Jeppsson har hand om de av föreningens böcker som inte är registrerade i Sollentuna bibliotek. Lån görs vid mötesaftnar eller genom telefonkontakt med Berit. Förteckning över föreningens hela samling har publicerats i an-tecknat. Den utlåning av CDskivor som tidigare ägt rum har upphört. I stället finns skivorna inlagda på bibliotekets
forskardator där alla medlemmar kan ta del av dem.

Slutord
Stort deltagarantal på medlemsaktiviteterna samt ökat antal medlemmar under året ser
vi i styrelsen som en bekräftelse på att föreningens verksamhet i sin nuvarande form är
uppskattad.
Styrelsen tackar för det gångna året och önskar föreningen fortsatt framgång i sitt arbete.
Sollentuna 2008-01-08

Kerstin Myrehed
ordförande

Brita Ågren

Erik

Marie kstorf

Hans Carlheim

Westin

Karin Henriksson
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Kusin, syssling, brylling och pyssling
- Bakgrunden till våra släktskapsord
Som släktforskare har man ett stort behov av
ord för olika typer av släktskap så att man kan
prata om sin släkt utan att bli missförstådd.
Helst ska man också kunna göra sig förstådd
även utanför Sveriges gränser, t.ex. på engelska och i övriga Norden. Jämfört med många
av våra närmaste språkgrannar har svenskan
ett ovanligt stort och nyans erat ordförråd för
att beskriva släktskap. Till skillnad från engelska, franska och delvis norska skiljer vi på
släkt på farssidan och släkt på morssidan för
många slags relationer. Vi har t.ex. morfar och
farfar, moster och faster, brorsson och systerson. Vi kan också specificera exakt vem vi
menar genom att prata om farfars far, farmor
far, mor-fars far eller mormors far medan t.ex.
engelskan här använder termen great- grandfather för alla. Relationer med personer i samma
generation som en själv kan uttryckas med ett
nummer och efterleden - mcinning, t.ex. furmcinning om en person med samma farfars
farfar som en själv, alltså besläktad i fjärde led.
Det är dock på de flesta ställen i landet vanligare att uttrycka samma sak med ordet brylling,liksom man vanligen uttrycker tremänningar med syss/ing och femmänningar ibland
med pyssling. Släkt i andra led uttrycks vanligen med kusin. Dessa ord är dock mer ogenomskinliga och svårförståelrga och risken
för missförstånd är mycket större här, särskilt
som det förekommer dialektala skillnader inom
landet och skillnader gentemot besläktade ord
i våra närmast besläktade grannspråk. Jag ska
här göra ett försök att reda ut vad våra mest
ogenomskinliga släktskapsord egentligen betyder och vad de kommer från. Jag ska även
göra jämförelser med vad det heter i några
andra, besläktade, europeiska språk. Nedan ska
iag gå igenom orden ett i taget med början i
ordet kusin. Alla orden har dock gemensamma
beröringspunkter och gär inte helt att hålla isär.

Kusin
Kusin är inlånat från franskan och finns belagt
i svenska från 1690-talet. Det kommer ursprungligen från cosinu^s, som är en förkortning av det latinska consobrinus med betydelsen 'mosters barn'. Detta ord kommer i sin tur
från en bildning till ordet soror'syster'. Betydelsen kom senare att utvidgas till att omfatta
alla typer av kusiner. Den enda skillnad som
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görs i franska är mellan könen med en maskulinform och en femininform. Spanska och
italienska, som är närbesläktade med franskäfr,
har andra bildningar för 'kusinet' , men skiljer
inte heller på kusiner på morssidan och farssidan. Det latinska ordet finns dock kvar i
spanska sobrino/sobrina, men det betyder här
'brors eller systers son eller dotter' i stället för
'kusin'.
Under frihetstiden, särskilt på 1700-talet, hade franskan och den franska kulturen ett
enormt inflytande på norra Europa och ordet
kusin finns också inlånat i de flesta av de nordoch västeuropeiska språkeo, t.ex. svenska,
norska, danska, engelska och tyska. I engelska
och svenska har man en form för alla slags
kusiner, både manliga och kvinnliga, medan
norska och danska enbart har lånat in den
feminina formen. I betydelsen 'manlig kusin'
har de i stället ordet fetter/fretter som är lånat
från det tyska Vetter med samma betydelse.
Detta ord är en avledning till ordet fader,
jämför tyska Vater, och det betydde äldst
'farbror'. Det har sedan genomgätt en annan
slags betydelseförändring än kusin. Tyskan
har dock lånat in både den maskulina och den
feminina formen av franskan och har därför
två ord för 'manlig kusin', Vetter och Cousin.
Det finns dock också andra ord som kan
beteckna olika typer av kusiner. I norska och
danska kan man använ da s4skenbarn (da.
s4skendebarn) för alla slags kusiner. Det är
dock inte lika vanligt förekommande som
kusine och fretter. Detta ord har även en parallell i isländska systkinabqrn med samma
betydelse och i det svenska syskonbarfr, som
dock snarare betyder 'barn till ens syskon'.
Denna betydelse förekommer också i norska
och danska. Eftersom ordet är dubbeltydigt är
det inte svårt att förstå perspektivförskjutningen mellan 'barn till (två eller flera) syskon'och 'barn till någons syskon'. I det ena
fallet är det en utomstående betraktare och i
det andra en som ar nara besläktad med någon
annan.

Syssling
Eftersom vi i svenskan betecknar 'kusin'med
ett inlånat ord kan man anta att det har funnits
ett annat ord innan som detta inlånade ord har
trängt undan. Detta finner vi dock inte i ordet
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syskonbarn utan i de nuvarande orden för treoch fyrmänning, alltså syssling och brylling.
Syssling är bildat till ordet syster och hade i
förnsvenskan betydelsen 'kusin på mödernet'.
Den nära släktskapen med ordet sys/er syns
tydligt i den isländska motsvarigheten
sy str ung ur / sy str un I a'son respektive dotter till
en moster'och även i det nynorska systrung
'son till en moster'. Det är alltså bildat på
samma sätt som det latinska consobrinu^s som
jag nämnde ovan, men har gått ett steg längre i
betydelseförändringen. Overgången från'tvåmänning' till'tremänning' har förmodligen
skett efter att kusin lånades in och då har betydelsen även utvidgats till att omfatta släkt
även på farssidan.
Bortsett från det nynorska systrung finns
detta ord inte bevarat i norska och danska och
det har inga direkta motsvarigheter i engelska, tyska och franska. I norska använder man
ordet tremänning och i danskatalar man om
nrest slskendebarn medan man i de tre andra
språken gör en omskrivning med ordet kusin,
t.ex. engelska second cousin ordagrant 'andre
ku-sin'. Ett liknande uttryck finns i det dialek*
tala svenska ncistkusin'syssling'.

Brylling
Brylling är på motsvarande sätt bildat till
broder och hade i fornsvenska betydelsen

r
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'kusin på fädernet'. Den isländska motsvarigheten dr br re >r ungur / br e >rung a med betydelsen 'son respektive dotter till en farbror'. Anda
fram till slutet av 1800-talet kunde detta ord
användas i betydelsen 'kusin (på fädernet)'
jämsides med betydelsen 'tremänning'o men
sedan skedde ytterligare en förskjutning av
betydelsen och ordet används i dag så gott som
enbart i betydelsen 'fyrmänning'. Betydelsen
'tremänning' finns kvar i finlandssvenska.
Inte heller detta ord har någon direkt motsvarighet i andra språk. Norska och isländska
använder hdr firmenning respektive
fjörmenning 'fyrmänning', medan andra språk
använder sammansatta uttryck som ofta bygger vidare på uttrycket för 'syssling', t.ex.
engelska third cousin, ordagrant 'tredje kusin'.
I urnordisk tid verkar man ha haft ett system
där man skiljde på barn till en moster och en
farbror. Troligen har man även haft ord för
barn till en morbror och en faster men dessa
finns inte bevarade. De två förstnämnda orden
har i fornsvensk tid tagit över betydelsen hos
de två sistnämnda och betecknar då 'kusin på
fädernet'respektive 'kusin på mödernet'. Det
nya ordet kusin omfattade båda dessa typer av

kusiner och i och med att det ordet tog över
i språket. Orden
syssling och brylling har sedan förskjutits till
senare generationer, först båda tvä till 'tremänning'och sedan brylling vrdare till 'fyrmänning'.
tappade man en distinktion

Pyssling
Pysslitrg, till sist, är inte så vanligt och även
om många vet att det kan användas för släktingar är det många som inte vet vilket led det
ska användas för. Det vanligaste dr 'femmänning', men enligt ordboken kan det även användas för 'fyrmänning'. Det forväxlas också
ofta med brylling. Betydelsen kommer av en
överförd användning av pyssling I betydelsen
'liten tomte eller dylikt' och är troligen bildat
av pys 'liten pojke'.

Slutkommentar
Som man kan utläsa av det ovanstående, har
dessa fyra ord en ganska speciell historia.
Ordet kusin finns i flera andra europeiska språk
men har i några av dem en mer begränsad
betydelse än i svenskan. De andra orden finns
bara i dessa betydelser i svenskan och i de fall
då motsvarigheter finns på andra språk har
dessa en annan betydelse. Det nordiska systemet för att beteckna olika typer av kusiner har
helt gätt ur bruk utom i isländska och i och
med att ord et kusin tagit över har de gamla
orden syssling och brylling helt förändrats i
betydelse. I andra språk har dessa ord, i den
mån de har funnits, helt försvunnit och betydelserna' tremänning' och 'fyrmänning' betecknas här av andra uttryck.
Är man medveten om att de här orden
kan ha delvis andra betydelser i andra delar av
landet eller i våra grannländer så bör det vara
problemfritt att använda dem, men om man
helt vill undgå risken för missförstånd bör man
förtydliga vad man menar med trjälp av
"männing"- orde n; tremcinning, fyrmcinning
OSV.

Denna artikel var första gången publicerad
i Sldkthistoriskt Forum 5/99, och hof sedan
varit med i flertalet medlemstidningar för
sl(iktforskarft)reningar. Artike ln by g gur på en
lcingre artikel publicerad i Humanistdagboken
1999, utgiven vid Göteborgs universitet. Om
någon cir intresserad eller har något att kommentera cir ni vcilkomna att höra av er på
e -p o st marika.lagervall@ gmail.c om.
Marika Lagervall
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Vinterholt Margaretha
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Mötesafton 13 mars, kl 19.00 i Tintomararummet, bibliotekshuset
Sollentuna centrum
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Universitefsle ktor

Llnder
Claös
berättar om
hur man identifierar
gamla kort
"Hur jag identifierade fotografiet av min mormors mormors mormor, en
undantagsgumma från Virserum som dog 1857, och rekonstruerade
bilden av hennes svärfar."

. Ta gärna med egna bilder för identifiering
o Kaffe serveras . Välkommen!
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