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Svedjebränning under 1600-talet
Läs om den skogsfinska kolonisationen

Vinterns föredrag

Kalendarium

Ragnar Fornö kommer till vår
mötesafton och berättar om
sökande efter "Fader okänd".
!

Skogsfinnarna
Forskarhjälp
Säregna dopnamn
Nya medlemmar
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Efterlysning

12 mars

Moster Mimmi och

Per Clason kommer till vår
mötesafton och berättar om
"lndelningsverket och den
indelte soldaten".
Se annonsen pa sista sidan

Sverige pa sidan 3.

Ordförandens spalt

17 februari

Se annonsen på sista sidan

i

drottning Sofia

sid 6

Min mans morfar och
dennes
!

föräldrar

sid

I

Verksarnhetsberättelse sid 10

Ordföranden har ordet
Nu skriver vi 2009.

I styrelsen

har vi
avslutat 2008. Verksamhetsberättelsen finns i detta nummer av antecknat, bokslutet dr klart och har
lämnats till revisorerna. Sedan ar det
bara for oss att vänta på examen. Blir
det G, VG eller månne MVG?
Det rir många som tycker att det dr
imponerande att vi har en egen släktforskarförening i Sollentuna. Och det
med ratta, tycker jag. Men det förutsätter aktiva medlemmar, annars blir
det ingen verksamhet och ingen förening. Och vi har aktiva medlenmlar.
Det är många som kommer på våra
mötesaftnar och andra aktiviteter. Det
känns fint, både för oss i styrelsen och
for föredragshållarna och de som tar
emot oss på studiebesök.

Man kan vara aktiv på flera

sitta i styrelsen.

Tack alla medlenlmar för

givande.

clo Kerstin Myrehed
Vidfares vä g 7 , L92 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som cir partipolitiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 184
medlemmar.

Föreningen vill öka intresset fö, slctktforskning,
bl a annat genom förekisningar och studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 17 februari kl 19.00
Föredrag av Ragnar Fornö om sökandet efter
okända fzider. Efter föredraget hålls ordinarie
årsmöte.
Torsdagen den 12 mars kl 19.00
Föredrag av Per Clason om indelningsverket
och den indelte soldaten.

sätt.

Många år de som ställer upp på våra
träffar med "handräckning" av olika
slag t ex kaffet på mötesaftnar, möbleringen i Tintomararummet (borden
dr inte latta att hantera), rycker in på
Temadagen, Släktforskningens dag
osv. En del kommer med forslag på
föredragshållare och tema på våra
temadagar. Detta dr guld värt. 200
personer (vi tfu snart så många) kan
komma på fler idder än vi sju i styrelsen. Vi har många kunniga medlemmar som generöst delar med sig av sitt
vetande genom t ex forskarstöd, artiklar i an-tecknat och även föredrag på
våra mötesaftnar. Då är det roligt att

gångna verksamhetsåret. Hoppas
nästa år blir lika

fiollbntuns
,Jf*fitforsäsre

Lördagen den 2l mars kl 11.00 - 15.00
Släktforskningens dag. Öppet hus på biblioteket i Sollentuna Centrum"

Onsdagen den 25 mars kl 18.00
Studiebesök på Stockholms Borgargille.
Tisdagen den 2l april kl 19.00
Föredrug av Eva Brylla om namn och
namnlagen.
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Kerstin Myrehed
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Den skogsfinska kolonisationen i Sverige
Utflyttning
Alltsedan medeltiden har förekommit
utbyte mellan de västliga och östliga
delarna av det svenska riket. De finska
utflyttarna kom då i huvudsak från
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kustområdena och de västliga delarna av
Finland och fick arbete som hantverkare,
fiskare, gruvarbetare, landbor etc. De var i
allt väsentligt en del av den gemensamma
kulturen på båda sidor om Bottenviken.
Den skogsfinska utflyttningen utgick
främst från de östra delarna av Finland,
som SavoläX, Karelefl, Tavastland
(Rautalampi) och södra Österbotten. I)e
förde också med sig en annan kultur; i viss
utsträckning präglad av östliga/slaviska
företeelser. Anledningarna till flyttningen
var flera, bl.a. ökat befolkningstryck, brist
på svedjemarker, krig och borgläger i östra
Finland samt kronans positiva kolonisationspolitik och tillgängliga marker i den

över Atlanten

till kolonin Nya Svetige.

Etablering av torp
Finnarna etablerade sig på olika sätt:
genom mark- eller hemmansköp, nyupptagning på allmänningar etc. I ett första
skede, när svedjebruket med den s.k.
finnrågen var det viktiga näringsfånget,
slog de sig ofta ner i närheten av sjöar.
Men senare när man övergått till
åkerodling av spannmåI, flyttade man upp
på höjderna för frostens skull. Nedsättning
och skattläggning av torpen skedde efter
samma principer som för andra svenskar;
nedsättningsbrev eller liknande finns i flera
fall bevarade. I senare skeden förtätades
bosättningarna genom upptagning av torp
på befintliga hemmans ägor.

svenska delen. Utvandringen pågick i
huvudsak under perioden 1580- 1 650.

Flyttningsvägar
Inflyttningen gick via hamnar på östkusten

som StockholmNyköping, Gävle

;

och
Härnösand. Ett mycket stort antal socknar i
mellersta och noffa Sverige har berörts av
*ogrfinsk kolonisation. I vissa områden i

Angermanland, Södermanland och i
Karlskogaområdet tog finska nybyg gare
upp torp redan i början av 1580-talet. De
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finska kolonisterna bredde efter hand ut sig

över stora områden. En sydlig flyttningsväg sträckte sig från Sörmland,
genom Tivedenornrådet, över Bergslagen
och vidare in i Värmland. En annan,
nordli garc ström utgick från Åttg.tmanland mot noff samt mot Hälsingland
och Gästrikland genom l)alarna och in i
Värmland.
Kolonisationen gick sedan vidare över
landsgränsen, in i de delar av Norge som
låg närmast Värmland. Ett hundratal finnar
från finnmarkerna i såväl mellersta som
noffa Sverige flyttade vid 1600-talets mitt

Svedjebrcinning i Norden enl Olaus Magnus I550.

Byggnadsskick

De

skogsfinska karaktärsbyggnaderna
består av rökstuga (även kallad pörte),
bastu och ria (torkhus) uppförda med
timringsteknik. Samtliga var för uppvärmningen beroende av en särskild
rökugn, men med olika utformning allt
efter behovet. Rökugnsteknologin kom att

påverka ufformning av byggnader,
levnadsvillkor och bomiljö. Rökstuge-

ugnen skulle således avge en jämn värme
under lång tid, medan bastuugnen snabbt
skulle lämna en hög värme. I övrigt fanns
på finngårdarna samma slags byggnader
som i svenskbygden, som lador, fiihus och
bodar. Med tiden påverkades den finska
byggnadstraditionen av omgivningen. Och
man byggde ofta till en s.k. svenskstuga

intill den ursprungliga

moderns släktnamn kunde antas. Släkter
kan följas genom namnskicket i skilda
arkivmaterial. Ett arbete pågår med insamling och tolkning av flnska släktnamn.

rökstugan. De

finska gärdarnas storlek och utformning
irnder den första kolonisationsfasen har vi
liten kunskap offi, men utgrävningar pågår
i bl.a. Grannäs.
Närmare 300 av de typiska byggnaderna
finns kvar än idag i de olika finnmarkerna i
Skandinavien. De flesta rökstugorna ligger
i Våirmland, uppförda under i huvudsak
1800-talet. trtt stort antal bastur och rior
finns i många finnmarker i såväl nolra som
mellersta Sverige. En intressant kombinationsbyggnad finns i Oyeren i Norge.

Ortnamn
De stora bergen, sjöarna och vattendragen
hade i regel svenska namn innan den
skogsfinska inflyttningen. Men finnarna
satte sin prägel på det nära landskapet
genorn sin egen namnsättning. Mindre
tjärn fick heta något med efterleden -lampi,
de små kullarna och åsarna betecknades
med efterleden -mäki. Slogar, myrar och
liknande hade -suo i efterled. En vanlig
efterled är -aho som betyder igenväxande
svedja. Många ortnarnn finns kvar än idag,
men med förvanskade namnformer, alltefter påverkan från omgivande svenska
dialekter. Ortnamnslistor har publicerats i
olika sammanhang.

Näringsfång
Den skogsfinska kolonisationen, i varje fall
initialt, byggde på fem huvudsakliga nä-

ringsfång: svedjebruk, åkerbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Det extensiva
svedjebruket, en process på upp till fyra år,
krävde stora arealer men gav mångfaldigt
tillbaka i skörd. Betydande arbetsinsatser
krävdes från lös- och inhysesfinnar vid
torpen. Sen are fick svedjebruket mindre
betydelse p.g.a. restriktioner från kronan.
De s.k. skogsordningarna under 1600-talet
kom således att kraftigt begränsa svedjandet. Många finnar hade redan några är
efter etableringen stora kreatursstockar,
ofta större än svenskböndernas.
Senare tillkom andra mojligheter till
försörjning som timmer- och vedhuggnittg.
I bruksbygder som Bergslagen med flera
kunde finnar på egen hand i s.k, finnehyttor eller tillsammans med andra deldgarc driva hyttor. Många söner till finnar
skrevs ut som knektar.
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Litteratur
IJnder de senaste dryga hundra åren har
getts ut en mängd artiklar, böcker etc.
rörande skogsfinnar och finnskogar. Kvaliteten dr minst sagt varierande; ofta förs
gamla felaktiga uppfattningar om den
finska kolonisationen och kulturen vidare
även i senare litteratur. Intresserade läsare
kan ta närmare del av skogsfinsk kultur i
nyare högkvalitativa standardverk såsom
"Det skogsfinska kulturalet", utgiven
200I av FINI\SAM och "Den skogsfinska
kolonisationen i Norrland", en doktorsavhandling skriven och utgiven av Maud
Wedin 2007. I övrigt finns en hel del
speciallitteratur rörande olika regioner,
byggnader, släktnamn, ortnamll nlm.

Släktnamn
Dessa var mycket typiska for de finska
inflyttarna. Men namnen förvanskades av
de svenska dänstemännen på olika sätt.
Släktnamnen i östra Finland slutade i regel
på inen, exempelvis Honkainen, Kauttoinen, Laulainen och Pasainen. Men de kom
ofta att uppfattas som Hånken, Katan,
Laland och Pasan. Släktnamnen användes
sinsemellan, men i regel inte vid kontakter
med svenskbygdens folk. Oftast ärvdes
släktnamnen på fädernet, men även

Jan-Erik Björk

Vinnare av antavlan, som lottades ut på
temadagen, blev Anita Sundell från
Södermalm.
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Bggravda i sverige
kömfien tillr, sl--mstäioätörn på Biblioteket i Sollentuna Centrllm.
:Kl.,, 1,i.00 : t14.00 är en rutineiäO itäktfoiskaie ,.på plats för ati.. ,.hiaipu dig söfi
,$änske ,intö ko. it.så:.,l'åh$ti,i din forsking.
Aven du som hållit på ett tag er givetvis
,,,,

,

lTai med di$,,väd du hittitts:: foiskat,
sä tär vi se om vi kan komma vidare.
,

of.o!

fiam,

Ingen foranmälan.
9
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S$"*Kvun Begravda i Sverige har nu kommtt ut.

skivan omfattar register från 559 kyrkogårdsforvaltningar med 2 250 kyrkogårdar
och innehåller mer än 5,3 milj begravda
personer. Tyngdpunkten ligger givetvis på
1900-tal men även tidigare århundraden är
representerade i viss mån.
skivan kan beställas hos sveriges släktforskarförbund på www.genealogi.se eller
per telefon 08-440 7 5 50. Pris 595 kr/st
eller för medlem 495 kr/st.
Styrelsen

Säregna dopnamn

Forskarhiälp pä Arninge

Severin Severus Servatius
Hilarius Hegesippus Hippolitus
Abdon Antipas Aristarkus
Egidius Eusebius Eucharius

Eva Nyberg råkade på söderskivan få syn
på familjen Jan Petrer Hasselqvist/Hedvig
Josefina Garbom, som hade givit sina fyra

söner ovanstående något

uppseende-

väckande och sirliga dopnamn. uppgiften
är från 1878.
Helt unika iir dock inte namnen" Enligt
CD-skivan "Sveriges Befolkning 1890"
hade vi i hela sverige 362 severus, 252
Hilarius, 193 Abdon och I57 Egidius.

.V'i äi.,' ,iälkomna tt,,..v*a , öd,på ,SSGF:s
(storstockholms Genealogiska Förening)
foTkurkväll ar pä Riksarkivet i Arninge.
',kän, män:::,,]få ,hjälp med
,,,
,,i,,I),äf
ätt hittä rafi
källa, läsa gammal handstil, tolka innebörden och komma vidare i forskningen.
VIan,,., får ,tips: , odhll,idöei, :ba- t,
,inte minst,
;Väiännän,onsdää kl 16.00 - i9.30 unde,
våren med börj an 2l janu art, däreft er 4 och

,1,,,

äpril,,..,Sämt 6, -UJ,,.
,innan,'kl,,,:12.00,

keistin;

tilt

Anmal,'.dig senäst dagen
Koisrtin, Myrenedr tel 0g-

yrehed@ swipnet.:Ss,

r
,

.Pris.]P-erlgån$.40onor.

Tom Hedström

Kontakta SL för information
busiffafitienii1r.*ninge..':
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Efterlysning
Marie Testorf, som har haft ansvar för
kaffeserveringen vid våra mötesaftnar, har
nu avsagt sig uppdraget.
Kan du tänka dig trjälpa till någon eller
några gånger under året eller t o m ansvara
för verksamheten? Hör i så fall av dig till
någon

i

styrelsen

Kerstin Myrehed

!

Våra nya medlemmar hälsas

varmt välkomna!
Lennart Borggrefl, Sollentuna
Anita Källås, Sollentuna
Curt Larnhed, Sollentuna
Birgitta Magnusson, Kista

om
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Moster Mimmi och drottning Sofia
På vår mötesafton den 5

november
gäst
vi
hade som
och föredragshallare
lngmarie Froman. Hon berättade om
sina svårigheter att leta i arkiven efter
två märkliga kvinnoöden i Stockholm
omkring seketskiftet 1 900.
Föredraget blev något alldeles extra.
lngmarie visade hur langt man kan nå
med envishet och kreativitet (och tur)
och vi som hade möjlighet att komma
till kvällens mote blev fullkomligt tagna
av hennes framställning. En lektion i
forskning av högsta klass,
Här nedan följer föredraget, som
lngmarie sammanställt åt oss i något
nedkortad form.
När min far dog för tre år sedan bestrimde
jag mig for att göra ett sliiktträd över mina
föräldrar, och jag började med min pappas
släkt. Jag sökte först i rotemansarkivet för
Södermalm på Söderskivan for att se om
någon av min farmors släktingar kunde
finnas där. Farmor var född i Stora Tuna i
Dalarna och hon kom till Stockholm under
åren före första världskriget. Jag tänkte att
det säkert fanns andra i släkten som giort
safirma resa.

Först letade jag på hennes flicknamn
Fagerell Elsa Maria Fromän, f Fagerell,
den 26 februari 1894 i Stora Tuna men
fann ingenting. Jag fortsatte då med att
söka på hennes mors flicknamn Meddn och

fick

genast napp: Wilhelmina Fredrika
Meddn, f den 29 mars 1864 i Stora Tuna,
moster till min farmor Maria. Hon kallades
for Mimmi, och enligt Söderskivan var hon
skriven på Högbergsgatan 39A fr.o.m. den
4 juli 1894 t.o.m. den 3 november 1896.
Två noteringar i rotemansarkivet förbryllade mig, dels en kriminaluppgift om "mff
i 2 är från den 13 juni 1894", dels uppgiften att hushållsföreståndaren var
"Hemmet för frigifna qvinnor".
Var moster Mimmi som farmor i min
barndom talat om som sjuksköterska
egentligen en gammal f?ingelsekund? Det
var lätt att kontrollera, och snabbt hittade

jag via Centralfängelsets på Norrmalm
kyrkoarkiv en bekräftelse. Den 30 september 1893 hade hon dömts av Stockholms
rådstufvurätt till 11 månaders straffarbete
för stöld och förfalskning och fmf två år.
Jag frågade mina äldre släktin gar, som
träffat Mimmi ndr hon levde, offi de kände
till att hon suttit i ftingelse. Men alla var
som levande frågetecken. Jag hade
tydligen kommit

en djupt

forborgad

hemlighet på spåren.
På Stockholms stadsarkiv beställde jag
fram domen och fick via domstols-

protokoll och polisförhör en fyllig
beskrivning av vad hon glort. Hon kom till

Stockholm i slutet av 1880-talet, och efter
arbete på ett barnhem hade hon från 1892
fram till augusti 1893 dänst hos handlaren
Janne Andersson på Malmskillnadsgatan 5
som jungfru mot "viss månadsaflöning,
mat och husrum". I juni tog hon vid två
skilda tillfällen ett par silverkannor från

^
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Anderssons bostad och gick till
pantbanken. Hon fick sarnmanlagt II2,80
kr för kannorna (5990 kr i dagens

penningvärde). I polisforhöret uppger hon
att hon använt pengarna bl. a. till att återbetala en del skulder.
Handlare Andersson misstänkte genast
att det var Mimmi som tagit kannorna. Han
frågade henne, och hon svarade undvikande. Han giorde en polisanmälan och
kastade ut henne.
Enligt domstolsprotokollet försökte hon

sedan försörja sig genom hemsömnad.
Men det gick dåligt, och den 5 september
1893 vandrade hon in på Riksbankens
kontor på Brunkebergstorg och lyckades,
via förfalskade namnunderskrifter på två
borgensmän, få ut ett lån på 500 kr
(ungefar 30 000 kr idag). För dessa pengar
köpte hon kläder, möbler, "löständer för 35
kr" och sprit för 4,5A kr, gav sin mor 10 kr,
löste fler skulder, bl. a. 100 kr till kronofjärdingsmannen Lunddn. Hon sa också att
hon skänkt sin f,dstman Sigfrid, lärling på
ett apotek i en Norrlandsstad, 50 kr.

{-

{-

Hon erkände både stölder och förfalskning utan vidare och dömdes alltså rill 11
månaders straffarbete och två års förlust av
medborgerligt förtroende (på Söderskivan
"-nf?' i domstolsprotokollet "fmf' förlust
av vissa medborgerliga rättigheter, ett slags
tilläggsstraff vid grövre brott). Efter ett par
veckor på Norrmalmsfringelset flyttades
hon till Uppsala länsfängelse. Efter
avtjänat straff kom hon på sommaren 1894
in på "Hemmet för frigifna qvinnor" på
Högbergsg atan 39A på Södermalm, som
hon lämnade i november 1896 for att flytta
till Kocksgatan och ett arbete som
husjungfru hos grosshandlare Svedelius.

Det ar lätt att följa Mimmis väg i

fram till inflyttningen

Stockholm

Hemmet 1894, eftersom

alla

på

dessa

uppgifter finns i offentliga arkiv. Och det
är tack vare de offentliga arkiven som jag
ser henne växa fram tänk bara på
fångrullans beskrivning: "längd l,6I m,

ovalt ansikte, hårfärg brun,

ögonfärg
blå. ..". Men det
när hon flyttar in på
Hemmet som problemen tornar upp sig.
'år

Skyddshemmet
"Hemmet för frigifna qvinnor" startades i

december

.>

>

1

861 av Sofia,

dåvarande

hertiginnan av Östergötland som I8l3 blev
Sveriges drottnitrg (gift med Oscar II).
Hemmets syfte var att hjälpa frisläppta
kvinnliga fångar att anpassa sig till
samhället och att fä arbete. På nätet hittade
jag en kortfattad information på Runeberg
(www.runeberg.org). Där fick jag också

veta att Hemmet kallades for "Drottningens skyddshem" efter 1873. Ett par
(gamla) böcker om drottning Sofia gav

klen utdelnitrg. Jag tittade i olika årgån gar
av Stockholms adresskalender och där

fanns många matnyttiga uppgifter om
styrelsens sammansättring, taxeringsvzirde
på fastigheten illm. Dåir såg jag att Hemmet
fortfarande existerade när drottning Sofia
dog l9l3 och att hon fram till sin död var
ordforande i styrelsen. trtt räddningshem
som grundades av en (blivande) drottning,
och som existerat i minst 52 är, borde ju ha
ett arkiv? Och visst borde det vara
omskrivet? Någon har väl forskat i Hern-

mets historia? Och säkert fanns det någon
festskrift?
Men det visade sig vara svårt att tå tag på
mer handfast information om en svensk

drottnings livsverk. Hemmets

existens

verkade vara en stor hemlighet. Varken
Riksarkivet eller Stadsarkivet kände till
Hemmet på Högbergsg atan. Stadsarkivet
hade visserligen ett par tryckta (och
informativa) verksamhetsredovisningar,

men personalen hade ingen

annan
man på

information att ge. Kanske att
Sophiahemmet visste något? Det var ju
också grundat av drottning Sofia. Nej,
samma svar där, ingen hade hört talas om

för frigifna qvinnor. Kriminalvården, då? Där borde man väl känna till
verksamheten? Nej, Hemmet var okänt.
Maria församling vet förstås? Högbergsgatan ligger ju i församlingen och Hemmet
drevs som så många andra skyddshem
vid den här tiden efter kristna principer.
Många i styrelsen, inklusive drottning
Sofia, var engagerade i väckelserörelsen
och en präst var alltid knuten till Hemmet
Hemmet

för

i

kristendom. Men på
pastorsexpeditionen visste man ingenting

att undervisa

och det giorde inte heller ett par

av

riktigt i

församlingens pensionerade kyrkoherdar
som jagringde upp.

stampar, och vet inte
riktning jag ska gä.

Fortsatt forskning

Moster Mimmis vidare öde

På Stadsarkivet sa man att arkivet kanske
var bränt "det händer så ofta att privata
arkiv förstörs och eldas upp". Detta var
inte uppmuntrande att höra.
Iag kontaktade då Bernadottearkivets
föreståndare Ingmar Carlssoll. Han skrev
ett ytterst vänligt svar och sa att iag måste
ansöka om kungens tillstånd att få forska i

Det gick bra för Moster Mimmi, åtminstone tills hon blev gammal och orkeslös.

drottning Sofias arkiv. Han skulle till-

Här har jag stött på två svårigheter: att
följa hennes flytt mellan olika adresser i
Stora Tuna/Borlänge, och försöken att
lokalisera henne på de olika sjukhusen.
Sjukhusvärlden är ju väldigt komplex och

styrka, lovade han. Drottning Sofia bedrev
ju ett omfattande välgörenhetsarbete, och
några delar av hennes arkiv handlade om
detta. Men något "Drottningens skyddshem" eller "Hemmet för frigifna qvinnor"
kände han inte till! Tillbaka på ruta nollSå småningom fann iag Hemmets arkiv
av en ren slump. I ett helt annat samman-

hang började iag titta på

5O-talets

rättsskandaler, och det var ndr iag läste om
Keijneaffdren som iag snubblade över
Drottningens skyddshem. Pastor Keijne var
ju knuten till Stadsmissionen i Stockholm,
som har skrivit lite om affären på sin
hemsida. Jag läste och bläddrade, och kom
så småningom fram till Stadsmissionens

årsredovisning 2006. Och vad ser iag i
redogörelsen för Stadsmissionens bidragsgivare? Jo, "stiftelsen drottning Sophias
skyddshem" ! Skulle Hemmet alltså finnas
kvar?

Nej, men pengarna finns kvar, sa man på
Stadsmissionen och hänvisade till Nordea.
Det visade sig att Nordea förvaltar flera av
de gamla välgörenhetsstiftelserna från
1800- och 1900-talen. Där talade jag
äntligen med en man som väl kände till

hemmet. Hemmet

var nerlagt,

hand-

lingarna hade länge förvarats på Nordea
men förts över till Bernadottearkivet.
Ny kontakt med Ingmar Carlssorl. Han
letade mer och återkom den här gången
hade han hittat arkivet!
Jag har nu gått igenom dokumenten. Men

märkligt nog finns där ingenting

t=

styrelsens ordförande, inte ett enda ord av
drottning Sofia själv. Hur det kommer sig,
vet jag inte: Där står iag just nu och

av

vilken

Efter några år hos grosshandlare Svedelius,
började hon arbeta på Serafimerlasarettet.

Sedan

var hon på

trPidemisjukhuset
(Roslagstulls sjukhus), innan hon flyttade
tillbaka till Stora Tuna/Borlänge 1904, där
hon forts atte att arb eta som sjuksköterska.

s

f

huvudmännen är många.

Efter åtskilliga timmar pä Landsarkivet i
IJppsala har jag lyckats teckna ner hennes
olika adresser, men iag har ännu inte
hunnit gä igenom mantalslängderna. Jag
vet att hon tog hand om sin mor under
nägra år. När modern dog I9Il , bosatte
Mimmi sig i Småland. 1932 flyttade hon
från Vissefjärda till Dagsb erg i Ostergötland. Där dog hon på ålderdomshemmet
1941, 83 är gammal. Hon gifte sig aldrig
och hade inga (kända) barn. Ingen tog hand
om henne, och därför tvingades hon leva
på fattigvården de sista åren av sitt liv.
Efter alla år som sjuksköterska uppgick
hennes pension till 318 l<rlär, en tredjedel
av vad en plats på ålderdomshemmet
kostade, enligt fattigvårdens protokoll.
Knappt hann iag börja forska om min

egen släkt förrän iag ramlade

in i

en

dramatisk period av Sveriges historia, med
massinflyttning till Stockholm, välgörenhet
och väckelserörelse. Inte anade iag att jag
skulle få följa en släktings 'öden via
Bernadoffearkivet!
Men något släktträd har det ännu inte

blivit.
Ingmarie Froman
( in gmarie .froman @ c omhem.

se

)
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Hur iag fann min mans morfar och dennes
föräl drar
I förra

IF

av an-tecknat (42448)
jag
berättade
om hur vi började forska på
min mans släkt. Här följer nästa steg och
nu gäller det min mans morfar och dennes
foräldrar.
Min mans mor hade ju berdttat en del och
också skrivit ned blandade minnen och en
del namn. Morfar hette Per Persson och
skulle vara född i Malmö 1877. Pers far
hette Mårten Persson och mor Bengta
Ljung. De skulle vara födda i Torup och
döda i Malmö. Att det var Skåne det var
fräga om var jag ganska säker på eftersom
min svärmor var genuin skånska.
Jag startade med att leta efter morfar Pers
fodelsenotis i Malmös olika församlingar
på födelseåret 1877 men gav snart upp.
Materialet var alltför omfattande och
uppgifterna vi hade alltför osäkra. Jag
tittade också efter Torup i olika skånska
numret

socknar, rnen utan resultat.

Kunde CD-skivan Sveriges Befolkning

1890 vara

till frjälp? Den finns på

Sollentuna Bibliotek. Per var ju barn 1890
och CD-skivan har en funktion "sök bam".
Efter diverse kombinationer med
födels eär, födelseort och föräldrarnas
namn, provade jag att söka endast på
förnamn
fat, mor och barn Mårten,
.
Bengta och Per. Och nu fick jag träff.
Bland de utvalda som redovisades kunde
jae lätt välja ut familjen och fick därmed
uppgifter om var och när de var fodda och
deras adress 1890. Mycket elegant.
Det visade sig att Per var född I87 6 (inte
1877) i Malmö Caroli och föräldrarna i
Hyby respektive Skabersjö socknar. Torup
som vi hade uppgift om var helt fel. Nu var
det en lätt sak att stämma av uppgifterna på
CD-skivan mot forsamlingarnas födelseböcker.
Med stöd av familjens adress på CD-

skivan kunde jag också gä till

i Malmö Caroli där året
1890 fanns med. Ingen lätt uppgift
materialet var mycket stort och årtalen
husförhörslängden

delvis överlappande - men jag lyckades till
slut. Där fanns födelsetider och fodelseförsamlingar som stämde överens både för
Per och för hans foräldrar.
Lärdom: Ta väl vara på information från
gamla släktin gar men vara noga med att
kontrollera mot arkivens primäruppgifter
om du kan.

Brita Ågrnn

Styrelsen
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 154 26 55
e-pöSti kerstin myfehed@SWiPnet

se,

BritaAgren,viceoidtöiände....;
Tel 35 74 20
e-post', bfita.agren @ swipnet. se
Karin Henriksson, sekreterare
Tel 75,4 4:,8" 0I

,
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åPfrrfitforsfisre
Verksam hetsbe rättelse 2008
samarbete med personalen där. Drygt 100
besökare.
Torsdag den 27 mars besökte vi Nordiska Museets arkiv. 12 deltagare.
Tisdag den 15 aPril höll Berndt
Tallerud, IJppsala, föredrag om "Koppor,
kolera och annat kusligt om farsoternas
härjningar i Sverige 1750-1950". 54 delta-

Inför föreningens årsmöte 2009 avger
styrelsen följande verksamhetsberättelse
för 2008.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Kerstin
Myrehed, ordförande , Brita Ågrrn, vice
ordförande, Karin Henriksson, sekretetate,
Marie Testorf, kassör, Hans Carlheim,
Brita Orre och Eva I'{cislund.
Styrelsen har under arbetsåret haft 9
protokollförda s ammanträden-

-t

gate.

Tisdag den 15 april,

i

anslutning till

mötesaftonen, hölls ett extra medlemsmöte
då den vid årsmötet föreslagna stadgeändringen antogs.

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets början 16l
medlefirmar som betalt årsavgiften. Vid

t

Onsdag den 2l mai besökte vi
Sollentuna härads avrättningsplats i
Kallhäll under ledning av Göran Lager,

årets slut är motsvarande antal 184.

Verksamhet under året
Föreningen har under året haft en
välbesökt verksamhet med mötesaftnar

Sollentuna. 25 deltagarc.

Måndag den 15 september berättade
Donald Monvall, Stockholm, om sin kartläggning av alla som bott i Kall sedan
folkbokföringen infördes fram till I99I
under rubriken "Kall under fyra sekel - en
fjällförsamling i Jämtland". 55 deltagare.
Lördag den 27 sePtember deltog vi i
den av Sollentuna kommun anordnade
Föreningsmässan i köpcentret Stinsen.
Ideella föreningar gavs där möjlighet att

med föredr äg, öppet-hus-d agffi och studiebesök. Vi har haft 6 mötesaftnar med föredrag eller annan aktivitet: 13 februari
(årsmötet), 13 mars, 15 april, 15 september, 5 november och 4 december- Dessa
kvällar har varit öppna för allmänheten.
Därutöver har vi haft ett extra medlemsmöte.
Onsdag den 13 februari hö|ls årsmöte.
Vid detta årsmöte lade styrelsen fram ett
förslag på stadgeändring vilken antogs
efter viss justering. Efter årsmötesförhandlingarna delade deltagarna upp sig i
geografiska grupper där man utbytte erfarenheter kring sin släktforskning. 3l delta-

visa upp sig och berätta om sin verksamhet
för besökarna.
Lördag den 18 oktober genomfördes
den sedvanliga temadagen i Tintomararummet och Amorinasalen. Årets tema var
"Migration över Ostersjön". Föredrag hölls
av Otfried Czarka, Stockholm, över ämnet
"Migration och kulturella kontakter över
Östersjön 1650-1850" och av Jan-Erik
Björk, Källby, över ämnet "Den skogsfinska kolonisationen". IJtställare var Sveriges Släktforskarförbund, Sällskapet Vallonättlingarnä, Krigsarkivet, Storstockholms Genealogiska Förening, Genealogiska föreningen/Släktforskarnas Arkiv,
Stockholms Stadsarkiv, Genlioe, Min släkt,

gare.

Torsdag den 13 mars föreläste Claes
Linder, Uppsala, om hur man kan identifiera gamla kort och om hur han själv
kunnat identifiera sin moffnors mormors
moffnor, död 1857 , 54 deltagareLördag den 15 mars genomfördes över
hela landet Släktforskningens Dag. Vi
deltog med information om släktforskning
och om vår förening i biblioteket i gott
10
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DIS/OST, Riksarkivet samt Arkiv Digital"

Blblioteksskåpet
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 foreningens hela

Ca 90 besökare.

Torsdag den 5 november höll Ingmarie

Fromän, Stockholm, ett foredrag om
"Moster Mimmi och drottning Sofia - om
svårigheter att leta efter två märkliga kvinnoöden". 53 deltagare.

samling har publicerats t an-tecknat.

Slutord
Det har varit stort deltagarantal på medlemsaktiviteterna och antalet medlefilmar
har ökat under äret. Detta ser vi i styrelsen

Tisdag den 18 november besökte vi
Sollentuna Kommunarkiv. 1 9 deltagare.

Torsdag den 4 december höll Ingemar
Goliath, Sollentuna, ett föredrag med
rubrik "De sålde sina hemman och drog till
Pommern" om 1690-talets utvandring från
Siljans-socknar i Dalarna. 62 deltag are.
Eftersom detta var sista mötet före jul bjöd

som en bekräftelse pä att föreningens verksamhet i sin nuvarande form är uppskattad.
Många medlemmar har ställt upp och

Representanter från föreningen har
deltagit i informationsträffar som kommunen inbjudit till. Syftet har varit att
informera ideella föreningar om vad som
åir på gång inom kultur- och fritidsområdet.
Vi har kunnat delta i de forskarkvällar

arbete.

Sollentuna 2008- I2-3I

Karin

regi vissa fredagar och lördagar då medlemmar i vår förenittg stått till förfogande.
Ekonomi

Eva Ncislund

Brita Orre

Valberedningen föreslår att årsmötet väl-

jer Kerstin Myrehed (omval) till ordförande på ett är samt att Karin Henriksson
(omval), Dan Eriksson (nyval) och Leif
Eriksson (nyval) väljs till styrelseledamöter på två år. Vidare föreslås att Arne
Borgert (omval) och Gunnar Jeppsson
(omval) väljs till ordinarie revisorer och
Gunilla Norström (omval) till revisors-

sköter di stributionen.

an-tecknat
Föreningens medlemstidning har utkommit
med 4 nummer under året. Tidningen sköts
av en redaktionsgrupp bestående av Gitt
Rosander-Gerhardsson, Tom Hedström,
Thord Holst och Ingemar Goliath till vilka
vi härmed framfor ett hjiirtligt tack.

om

Henriksson Marie Testorf

Hans Carlheim

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 for Amorinasalen och Tintomararummet. Dessutom får foreningen
annonsera gratis i Kulturkalendern samt på
kommunens anslagstavlor. Kommunen

broschyren

Brita Ågrm

Kerstin Myrehed

på Arninge som SSGF' arrangerat.
Dessutom har vi haft forskarstöd i egen

Känner du din släkt?,

dessa

riktas ett varmt tack.
Styrelsen tackar for det gångna året och
önskar föreningen fortsatt framgång i sitt

föreningen på glögg och pepparkakor.

.-

till i olika sammanhang. Till

hjälpt

suppleant

- samtliga tre på ett år.

Åtstttötet äger rum tisdagen den

kl

i
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Tintomararummet i
Bibliotekshuset i Sollentuna Centrum. Se
vidare kallelsen i an-tecknat 4-2008.
De ärenden som kommer att avhandlas
framgår av föreningens stadgar (se an-

februari

informations-

släktforskning, som vi

utarbetade föregående år, har uppdaterats.

19.00

tecknat 3-2008).

l1

\ri nterholt Margaretha
Engelbrekts väg 75 B 1 tr
191 62 Sollentuna

Avsändare:
S ollentuna S läktforskare
clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
I92 77 Sollentuna

I

nffsntfins
ficifitforsfimre
Tisdagen den 17 tebruari kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentu na centrum

Fader okänd
Föredrag av Ragnar Fornö

Tips om hur man letar i olika källor när man inte vet sitt ursprung.

Arsmötet
foljer efter föredraget.
Fri entrö. Kaffe serveras.
Välkommen!

Torsdagen den 12 mars kl 19.00 iTintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

lndelningsverket och den indelte
soldaten
Föredrag av Per Clason
Hur verket skapades. Hur soldaten hade det hemma och i fält.
Hur det gick för familjen.

Fri entrö. Kaffe serueras.
Välkommen!

