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Ordföranden har ordet 

Förra året såhär dags försökte jag avgå som 

ordförande. Det lyckades inte. Men i år 

kommer det att gå bra. Vi har en medlem 

som är beredd att åta sig uppdraget som 

ordförande och föreningen är verkligen att 

gratulera. Vi har jobbat ihop ett år nu så jag 

vet.  

   Tack för de år jag fått förtroendet att leda 

föreningen. Det har varit verkligt roligt. Jag 

har lärt känna många människor, fått många 

nya vänner och lärt mig mycket nytt. 

   Det har varit stimulerande att arbeta i 

styrelsen och jag tycker att vi gjort mycket 

bra ifrån oss tack vare alla goda idéer och 

uppslag som styrelsemedlemmarna kommit 

med. Styrelsearbete är och skall vara ett 

lagarbete. Då blir det bäst.    

   Att vara ordförande innebär att man har 

en position. Detta har jag faktiskt inte känt 

tidigare. Och att representera Släktforskarna 

i Sollentuna är trevligt. Föreningen har ett 

gott anseende i kommunen. 

   Ibland kommer medlemmar till en 

mötesafton, inte för ett lyssna på föredraget 

utan för att träffa de övriga i föreningen. 

Detta är en mycket viktig aspekt.  Socialt 

nätverk är viktigt för livskvalitén. I 

synnerhet när man slutat jobba och blivit 

pensionär blir det viktigt att hitta en ny 

social gemenskap. Där har föreningen en 

viktig funktion som fylls helt automatiskt. 

Men fråga inte i första hand vad föreningen 

kan göra för Dig utan fråga vad Du kan 

göra för föreningen. 

 

 

 

Kerstin Myrehed    

 

 

 

 

 

 

c/o Kerstin Myrehed 

Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna 

Föreningens plusgiro: 712 140-3 
                     

Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 197 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök. 

KALENDARIUM 

Torsdagen den 17 februari kl 18.30 

Årsmöte med firande av föreningens 20-

årsjubileum. 

Tisdagen den 22 mars kl 19.00 

Mötesafton med föredrag av Karin Borgkvist-

Ljung: ”Bouppteckningar.” 

Tisdagen den 12 april kl 19.00 

Mötesafton med föredrag av Hans Hanner om 

"Resepass.” 

Onsdagarna 16 februari, 16 mars, 13 april 

och 11 maj kl 11.00 − 15.00 

Forskarstöd i biblioteket, bokas i pärm vid 

forskardatorn. 

Lördagen den 7 maj 

Besök på Kungliga biblioteket (KB). 

Detaljer kommer i an-tecknat nr 2-2011. 

an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra  

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Kerstin Myrehed tel 754 26 55. 

Redaktionsgruppen består av Ingemar Goliath,  

Thord Holst, Gitt Rosander och adjungerade 

Margaretha Vinterholt/Brita Ågren. Manus och  

bilder skickas till:  

Thord Holst, Officersvägen 26, 192 73 Sollentuna  

eller med e-post: homato@tele2.se. 

Nästa nummer beräknas komma ut i april 2011. 

    Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna. 
Ändrad postadress, telefonnummer 

och e-postadress anmäls till kassören! 
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Så åt vi 
Denna artikel är citerad ur Jane Fredlund: SÅ LEVDE VI. Fest och vardag i forna 
dagars Sverige. Det är en utökad upplaga med dokumentära bilder av “Stora boken 
om livet förr”. 

Ingen variation 

Mest karakteristiskt för gångna tiders 

mathållning på landsbygden var nog att 

kosten var så oerhört ensidig. Dag efter 

dag samma mat, mål efter mål. Enformig-

heten bröts bara till helgerna och vid en 

och annan fest.  

Matvanorna skilde från trakt till 
trakt  

Däremot var kosten mycket olika sam-

mansatt beroende på vad som odlades och 

vad man i övrigt hade att tillgå. Man tager 

vad man haver var den gyllene regeln. 

   I det område där fäbodväsendet domine-

rade, det vill säga i norra Svealand och 

hela Norrland, levde befolkningen främst 

av boskapsskötsel och baskosten, som vi 

skulle säga idag, bestod av mjölkprodukter 

med långmjölken som karakteristiskt in-

slag. 

   Söder om detta område dominerade 

jordbruket och kosten baserades på 

spannmålsprodukter med gröt och bröd 

som huvudsaklig kost. I kustlandet spelade 

fisken en väsentlig roll. 

   Hur olika matvanorna kunde te sig i olika 

delar av landet med olika förutsättningar 

kommer fram i de detaljerade rapporterna 

från provinsialläkarna under 1800-talet. I 

en rapport från Jämtland 1861 heter det: 

Allmogens föda utgöres förnämligast av 

kornbröd, tunt som papper, härsket smör, 

härsken sill, sur ost, surt kött och sur 

 mjölk … Under höbärgningen förtäres 

dagligen en vämjelig, av härsket fett, 

kornmjöl och vatten kokad välling. Endast 

undantagsvis begagnas färsk mat. 

Man vågar nog anta att den rapporten var 

skriven av en sörlänning som var van vid 

annan kost … 

 

 

   Hur annorlunda man åt i ett rikt 

jordbruksområde som Östergötland visas 

av denna beskrivning från 1817 av P D 

Widegren: 

Östgöten lever i allmänhet vid en kraftig 

och stark föda. Oblandat rågbröd nyttjas 

vanligen på landsbygden … Kött och fläsk, 

mjölk, smör och ost, insjöfisk, sill och 

strömming äro de vanligaste sovelvaror. 

Korndricka umbäres icke gärna till daglig 

dryck, brännvin hör ock till de vanliga 

måltider … 

   När potatisen inemot mitten av 1800-

talet blev ett vanligt inslag på bondens 

matbord över hela landet visade det fram 

mot en ny tid då olikheterna mellan skilda 

landsändar sakta utjämnades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaretha Vinterholt 

 

   

   

Margaretha Vinterholt 

Matordningen på en småländsk 
bondgård på 1800-talet: 
 

Lelle davar (klockan 4). 

Bröd, doppa, korv och någon sorts 

pannkaka samt uppvärmt enbärsöl eller 

maltöl.  

- - - 

Davar (när djuren var omskötta): 

Bröd, doppa, fläsk eller sill. 

- - -  

Medda (mitt på dagen): 

Sill och potatis, bröd och sur 

skummjölk. 

- - - 

Merafton (eftermiddagen): 

Bröd, ost och sur mjölk eller dricka. 

- - - 

Nattvar (strax före läggdags): 

Grov mjölgröt, tunn skummad mjölk 

och bröd.  

 

 

 

 
Kartor Riksarkivet har skannat in kartor från 1600-talet. Besök deras 

hemsida www.riksarkivet.se/geometriska 

 

3



 

 

 

an-tecknat nr 1- 2011 

 

Vad åt en smed i början av 1800-talet? 

Del av kontoutdrag nov 1801 - apr 1802 för mästersmeden  

Jacob Jacobsson Holst (1751 - 1837) vid Fagersta.

 

Vad åt man i en smedfamilj vid ett bruk i 

Bergslagen? Från Jacobs konto ovan kan 

utläsas att han i november och december 

1801 tar ut råg, korn och malt. I december 

tar han även ut salt och tobak. Under 

februari 1802 ingår ärter, råg, korn, malt, 

salt, en tunna sill och torrfisk. Av dessa 

och vidare uttag att döma är saltad eller 

torkad fisk samt ärter, råg, korn och malt 

de vanligaste livsmedlen som tas ut på 

kontot. Därtill kommer salt och tobak. 

Tobaken, som mättes i "russ", var en 

strimlad och sedan sammanpackad form, 

som tuggades. Malten användes för att 

brygga dricka, alltså öl eller svagdricka.  

   Smedens hårda arbete krävde ett högt 

kaloriintag. Dessutom svettades smeden 

mycket av värmen och det ansträngande 

arbetet och intog därför stora mängder 

vätska under skiften i smedjan. De stora 

saltförlusterna genom svettningen och det 

stora vätskeintaget kompenserades av att 

maten var mycket salt. Drycken var vatten 

eller hembrygd svagdricka. I smedjan 

drack man på senare tid ofta vattnet 

blandat med havremjöl. Därigenom 

tillfördes salter och näring och kroppens 

vätskeupptagning underlättades.  I smedens 

löneförmån ingick ved att hugga från 

anvisade hyggen och en bit åker eller äng 

för odling eller bete. Betet var till 

hushållets ko eller kor, vilka svarade för 

mjölkbehovet. I slutet av 1800-talet över-

gick man mera till att i löneförmån använ-

da mjölk från brukets jordbruk. Smederna 

höll naturligtvis hushållsgris, som köptes 

på våren, göddes under sommaren och 

slaktades när hösten kom. En relativt stor 

del av potatisskörden gick till grisen. 

Många höll höns. Även fiske och jakt gav 

färskmat. Jakt var väl mindre vanligt, men 

det finns många historier om smeders 

jaktiver, såväl på lovlig som på olovlig 

mark. 

     Den dominerande mjölmaten och 

ärtvällingen kunde på så sätt varieras och 

det salta fläsket och den lika salta sillen 

fick en välbehövlig omväxling med 

färskmat. Som smakförhöjare hade man en 

klick "illsura" lingon till nästan all fast 

mat. Lingonkrukan fylldes vid höstens 

bärplockning och svarade för ett avsevärt 

vitamintillskott. Kompletterande vitaminer 

fanns också lösta i sillens fett och sill åts 

nästan dagligen. Denna mathållning 

bestod, med små variationer, långt in på 

1900-talet.  

Thord Holst 
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SIN EGEN LYCKAS SMED 

Min morbror, konstsmeden CARL OLSSON, berättar om sin yrkestid i 
depressionens Amerika. Han var en duktig och livfull berättare och 
var vid intervjutillfället nära 86 år. Han valde själv rubriken! 

Morbror Calle berättar: 

I artonårsåldern fick jag ett jobb på 

Skandinaviens största ornament- och konst-

smidesverkstad. Den låg vid ”Träsket”, där 

busstationen ligger vid Jarlaplan. Det var 

inget träsk, men bara skjul och 

ogräsbevuxna tomter. Det här var omkring 

1910. Arbetsdagen var tio och en halv 

timme. Då såg jag en konstsmed som var 

där. Han fick alltid göra de finaste jobben. 

Då tänkte jag: det där skulle jag vilja göra! 

Sedan kom jag till en konstsmed i 

Huddinge. Vi gjorde arbeten till Engel-

brektskyrkans inredning. Men när det blev 

slut på världskriget upphörde jobben. 

Resan till Amerika 

Då vaknade tanken på Amerika. Man visste 

inte vad man gjorde, vilken chans man tog.  

Men jag hade fått den här idén och man 

visste ju inte när man skulle få ett jobb. Jag 

tänkte ta den här chansen och emigrera för 

gott, så jag skaffade utresetillstånd härifrån. 

Jag var ”utvandrare” och ”invandrare”! Jag 

skulle åka med en kompis som kallades 

”Böcklingen”, han försörjde sig på att cykla 

runt och sälja böcklinglådor. 

   Jag hade precis pengar så det räckte. Man 

skulle ha 90 kronor i landstigningspengar. 

Biljetten kostade 450 kronor. Vi åkte med 

Norska Linjen från Oslo − Kristiania hette 

det då. När Böcklingen och jag kom till 

Oslo skulle vi ligga en natt på hotell. Då 

visade de oss ett rum där sängarna stod 

ovanpå varandra, som i ett logement i en 

kasern. Vi skulle ligga 20 stycken i ett rum. 

Nej, sa vi, vi ligger inte här! Vi går ner till 

Norska linjen och klagar. Och det mötte 

inga hinder. Vi fick pengar för att ordna ett 

eget hotellrum. Så vi bodde på hotell 

Norway på Karl Johans Gate! Jag hade med 

mig en stor väska och lite grejor inlindade i 

en filt med remmar. Man var som en riktig 

utvandrare.     

   Resan tog tio dygn. Den 

norska båten var väldigt 

bra, befälen var så gemytliga och 

hjälpsamma. Det var omkring den 28 april 

1923. Hela resan var ju en spännande 

upplevelse. Först kom vi till Stavanger för 

att hämta folk där. Det var en tjusig resa in i 

fjorden. Vi låg en 5−6 timmar där. På 

utresan passerade vi små fiskelägen där man 

sköt med små kanoner och hälsade oss med 

flaggan. Sen gick vi upp till Bergen. Det var 

en underbar dag när vi lämnade Bergen och 

stack rätt ut mot Atlanten. Man såg bergen 

och havet och solen – det var väldigt tjusigt! 

När vi kom fram till New York  

Det var tidigt på morgonen, jag var uppe vid 

femtiden. Solen gick just upp. Det var 

dimma, och över det där dimhavet såg man 

skyskrapetopparna sticka upp. En del var 

förgyllda och glänste i solen. Det var som 

ett Fata Morgana! När dimmorna skingrades 

såg man Frihetsgudinnan stå där alldeles 

ärggrön. Fartyget låg långt ute på redden, 

för emigranterna skulle räknas. 1:a och 2:a-

klasspassagerarna blev hämtade med båt. 

Men emigranterna fick stanna. Vi föstes 

mot aktern och fick sedan gå utefter sidan 

på båten. Där stod det en tjänsteman och 

räknade oss när vi gick mot fören. Så fick 

man gå tillbaka och vi blev kollade en gång 

till, så att allting stämde. Så kom karantäns-

båten, och doktorerna kom ombord och fick 

rapport om det varit någon sjukdom 

ombord.  

   Så kom en stor färja eller pråm till far-

tyget. Alla emigranter fick gå ombord på 

den från den norska båten. Det var en 

gammal färja med galler för fönstren. Jag 

tänkte: skulle den här sjunka har man inte 

en chans att komma ut. En massa affärsmän 

kom ombord och sålde frukt och snask och 

så’nt och körde upp emigranterna. Vi la till 

vid Ellis Island och kom in i en stor sal. Det  
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var precis som i en kyrka eller teater med 

läktare runt omkring och bänkrader därnere 

på hela golvet. Och vi fick sitta där i kö 

framför tre läkare som man skulle passera. 

De sista dagarna ombord hade min kind 

svullnat upp. Jag hade ingen värk, men det 

var väl någon tand som var infekterad. När 

jag kom fram till doktorn, sa han på 

svenska: ”mycket god mat på båten” och 

pekade på kinden. Så fick jag ett 

pappmärke, som det stod ”EXIT” på. Inte 

visste jag vad det betydde! Vi kunde ingen 

engelska – yes och no visste vi ju vad det 

betydde. Jag blev visad ut i en lång korridor. 

Där gick jag timme efter timme. Jag tänkte, 

varför skulle jag ha den där pappbiten på 

mig? Jag tog av den och stoppade den i 

fickan. Men det skulle jag inte ha gjort! 

Efter en stund kom en vakt och pekade på 

rockslaget. Jag tog upp märket ur fickan, 

och han satte fast det på rocken igen. Så tog 

han mig med till färjan som skulle föra oss 

över till Manhattan.  

Vi kom iland i ett gammalt tullhus  

När vi kom in där var det en mittgång och 

järnburar på sidorna. Dom föste in oss i 

skilda burar. Där satt man och timme efter 

timme gick. Till sist började det bli lite glest 

i burarna. Då kom pastorn från Svenska 

Lutheranska Emigranthemmet. Det låg bara 

några kvarter från det här tullhuset. Man 

hade ringt till honom och sagt att ”det är 

några dumma svenskar här, som inte har 

några anhöriga”. Man måste ha en fast 

adress i Amerika, till någon som tar emot 

en. Vi hade ju bara adressen till en kamrat. 

Pastorn tog ut oss två och tog oss med till 

emigranthemmet. Adressen vi hade var i 

affärsdistriktet, i centrum av Manhattan. 

Han frågade om vi hade pengar till taxi, så 

skulle han skicka med en man. Vi hade ju 

pengar och vi kom till den där adressen. 

   Det visade sig att det var en Stock-

holmsfamilj, och mannen var ”janitor” – 

portvakt – för den där skyskrapan. Han 

körde ”truck” på dagarna. Han bodde på 

taket till skyskrapan, 30 våningar upp, så vi 

kom upp oss i världen direkt! Han tog emot 

oss, och erbjöd oss att ligga där första 

natten, så vi skulle bli fria från 

immigrationsmyndigheterna. Det var väldigt 

hyggliga personer! 

New York 

Nästa dag fick vi följa med på hans lastbil 

när han körde runt och levererade, så vi fick 

en överblick över affärsdistriktet. Jag hade 

med mig ett fotografialbum, som jag hade 

gjort pärmar till i driven koppar. Jag hade 

drivit upp en bild av filmstjärnan Norma 

Talmage på framsidan. Jag visade det för 

den här portvakten. Vi skulle gå ned och 

köpa cigarretter. Ta med det, sa portvakten, 

och så visade vi det för killen i 

cigarraffären. Han blev intresserad och sa: 

”Jag tycker du ska gå till Tiffany´s på Femte 

Avenyn.” Det är en gammal firma, den 

finaste i hela Amerika. Jag hade en annan 

kompis i New York. Vi var ute och hälsade 

på hos honom, och hans svägerska erbjöd 

sig att följa med till Tiffany´s. 
   Vi åkte dit. Hade jag varit ensam, hade jag 

aldrig vågat gå in där. Det var en så´n 

luxuös affär, med tjocka mattor på golvet. 

Man gick som i mossa. Guld och silver och 

juveler överallt. Vi blev visade in till 

chefen, en liten gråhårig herre med poli-

songer. Han såg ut som man föreställde sig 

en greve. Man stod där som ett annat tyst 

spöke! Men svägerskan språkade och vi 

visade albumet som jag tagit med mig. Han 

blev intresserad och skrev på sitt visitkort 

adressen till studion ute på Long Island. 

Nästa dag åkte jag dit ut – och fick jobb! 

Där gjorde man nästan allting i metall – 

man hade inget guldsmide därute. De gjorde 

konstfärdiga smidda möbler. Och där 

började jag jobba. Men säg den glädje som 

varar beständigt! Efter två månader blev det 

strejk där. Strejken kunde bli långvarig, och 

jag hade inga pengar. Det fanns ingen 

fackförening att vända sig till. Där stod jag 

utan någonting och visste inte vad jag skulle 

ta mig till.  

   Jag gick där och funderade. Då kom jag 

att tänka på min gamle kompis Gotthard. 

Han bodde i Massachusetts, i en stad som 

hette Worcester. Det var sex timmars 

tågresa dit. Jag åker och hälsar på honom 

och ser om jag kan få jobb på den fabriken 

där han är! Jag åkte dit och träffade honom 
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och fick bo där över natten. Han bodde hos 

sin syster och svåger. 

I Worcester 

Nästa dag följde jag honom till den där stora 

fabriken. De gjorde slipskivor och 

slipmaskiner - det jobbade väl en 5 000 man 

där! De hade en egen platsbyrå på en liten 

gata inom fabriksområdet. När vi kom dit, 

stod chefen för platsbyrån utanför och 

solade sig, det var en härlig, solig morgon. 

Jag hade tagit albumet med mig, det skadar 

ju inte tänkte jag. Min kompis började 

snacka för mig. Chefen tittade på albumet, 

och vi stod där och pratade. Då kom chefen 

för hela fabriken förbi - han var den störste 

delägaren. Han kom från garaget och skulle 

gå upp till sitt kontor. Han kom fram till oss 

och bad att få titta. Han blev väldigt 

intresserad och frågade en del saker, som 

min kompis fick svara på. Jag kunde 

fortfarande ingen engelska, jag hade ju inte 

tagit några lektioner. Han bad mig följa med 

upp på hans kontor tre trappor upp. 

 

    
 

   Higgins hette chefen, en ståtlig karl. Han 

tog fram ritningar på grindar, räcken, dörr-

beslag, lyktor och belysningar, och frågade 

om jag kunde göra så’nt. Precis, det var just 

det jag kunde göra! Han ringde ned till en 

avdelning där det var en svensk verkmästare 

och bad honom komma upp. Han kom, och 

blev informerad om vad som var på gång. 

Higgins bad honom göra i ordning en plats 

åt mig på den avdelningen. Det var i en 

byggnad som hette ”Factory service”. Där 

gjordes alla reparationer och så’nt. 

Konstsmide 
Där började jag jobba, och mitt första arbete 

var till huvudentrédörren till det hus som 

han höll på att bygga åt sig. Det var nästan 

färdigt. Han hade försökt få tag i en 

konstsmed som var kunnig i allt möjligt. 

Man kan inte drömma om en sådan tur, som 

jag hade! Att han skulle komma förbi just 

då! Det gällde ju bara halvminuten! Och 

hade han inte varit nyfiken och stannat. Han 

var den hyggligaste man jag någonsin 

jobbat för. Intresserad var han av mitt 

arbete. Han var chef för sta’ns 

konstmuseum, han var bankdirektör, han 

var järnvägsdirektör, han var kungen i den 

sta’n! Och inte nog med det! Han hade en 

broder som ägde en stor stålpress-

ningsfabrik, som gjorde leveranser till 

armén, pressade hjälmar och gjorde 

bilkarosser. Den killen samlade på gamla 

rustningar från Europa och konstsmiden av 

stor konstnärlig kvalité. Under tiden jag var 

där, byggde han ett museum för sina 

samlingar, fyra våningar högt i glas och 

betong, och inredde det. Meningen var, att 

när jag jobbat färdigt för Higgins, skulle jag 

bli anställd i museet. Då hade jag jobbat 

fem och ett halvt år. Men det blev inte så. 

Den stora depressionen kom emellan, allting 

föll ihop och det blev ingenting av. Det här 

var väl 1929/30, och depressionen skulle ju 

vara nästan tio år, ända fram till 2:a 

världskriget. Jag återvände till New York. 

Den stora depressionen 

Det fanns inga jobb i New York heller, men 

jag hade tur då också och fick ett bra jobb. 

Där jobbade jag, när den värsta depres-

sionen kom. Jag åkte dit med en hel massa 

pengar på fickan, men bankerna slog igen, 

på två år slog 2 600 banker igen, stod det i 

tidningarna. Man förlorade sina pengar! Jag 

fick ut 45 procent av mitt tillgodohavande. 

   På julaftonen 1931 stod jag i snöslask och 

snöyra på nedre delen av Manhattan vid en 

bank. Vi stod fyra i bredd runt hela 

kvarteret. Där fick jag stå för att få ut 45 

Den unge smeden 

utanför Higgins hus, 

hållande en hallykta 

 i driven koppar. 
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procent av mina pengar! Det var en jäkla 

julafton, tänkte jag. Det var hemska tider. 

Det var 17 miljoner arbetslösa i Amerika. 

På Sjätte Avenyn, där platsbyråerna fanns - 

privata rufflare - var gatan fylld så långt 

man kunde se av fattiga arbetslösa 

människor, klädda i gamla kläder, det såg 

verkligen dystert ut! Jag gick 17 månader i 

New York utan en timmes jobb. Jag levde 

på besparingar, jag hade varit klok nog att 

sätta undan. Man levde försiktigt. 

   Jag träffade svenska killar, jag tillhörde en 

klubb i Brooklyn, Stockholmskamraterna. 

De pratade om att på midsommarbåten som 

gick hem till Sverige, kunde man få jobb 

som diskvaskare om man höll sig framme.                     

            M/S KUNGSHOLM 1928 – 1941 
Och det här var just i midsommartaget. 

Kungsholm låg inne på 57:e gatan. Jag 

tänkte: Jag ska pröva det där. Det var en 

fredag middag, som jag kom ombord. Det 

var tur jag kom ombord, för tullsnokarna 

vaktade ju så man inte tog iland något. Jag 

lyckades träffa intendenten för Kungsholm 

och frågade om det fanns någon chans att få 

jobba sig hem. Kan ni diska, frågade han. 

Skulle det vara någon konst det, sa jag. 

Kom ombord med eran trunk före klockan 

sex i morgon bitti, så skriver jag in er på 

tredje klass disken. Jisses, vad glad jag 

blev! Jag hem och slängde ned mina grejor i 

kofferten och tog en taxi ned. Å, vad jag var 

glad! Jag visste, att det inte fanns en chans 

att få ett arbete − även om man betalade för 

det kunde man inte få något! 

Åter i Sverige 

   Detta var midsommaren 1932. Jag kom 

hem, och hade tjänat 11 1/2 dollar i dricks, 

pengar som de samlat ihop till personalen 

vid ”kaptensmiddagen”, den sista middagen 

ombord på båten. Resan hade kostat mig en 

symbolisk dollar − den måste man donera 

till Göteborgs sjömanshem, så den slanten 

såg jag aldrig! Dollarn stod i 4,75, så det 

blev ju några kronor. Sen hade jag ju lite 

mer än det − som tur var hade jag inte alla 

mina pengar i den banken som gick omkull, 

utan i banken uppe i Worcester. Den stod! 

   1932 jobbade jag hemma. Då fick jag ett 

brev från Higgins, att han hade mer att göra 

åt mig. Det skulle vara två års jobb. Det var 

ju bättre här hemma nu, jag hade jobb, men 

däröver var det förbaskat dåligt. Men i slutet 

av 1936 åkte jag över igen och var där i 

ungefär två år. Hade jag stannat ett år till, 

hade jag inte kommit hem för krigets skull. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Som konstsmed i Sverige 

Efter något år hemma i Sverige fick jag jobb 

hos Ingvarssons Smide på Birger Jarlsgatan. 

Ingvarsson hade kontakt med massor av 

konstnärer. Han var den mest ansedda 

konstsmeden på den tiden. Han hade ingen 

konstsmed just då, så när jag kom och sökte 

jobb, fick jag ett direkt. Han var ju lika 

fattig som en annan − kanske fattigare. 

Ibland fick man bara ett par tior i avlöning, 

och nästa gång kunde man få ett par tior till. 

Så blev jag känd genom honom, och fick 

jobba med alla våra mest framstående 

skulptörer. Jag gjorde offentliga utsmyck-

ningar på många platser i Sverige. Det sades 

om mig att jag var en av landets skickligaste 

Fasaden på Sahlgrenska i Göteborg, en 

av många offentliga utsmyckningar av 

Calles hand. 
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konstsmeder. 

   Man kan se hur ödet för en än hit och än 

dit. Det gäller att fatta de riktiga besluten. 

Man måste våga! Jag ångrar ingenting av 

åren i Amerika. Det var en upplevelse! Man 

blev säkrare på sig själv. Man visste att man 

dög till någonting. Jag ångrar inte heller att 

jag åkte hem. Att bli gammal i Amerika är 

inget vidare, efter vad jag kan förstå och har 

läst om i tidningarna. Men jag kom hem, 

gifte mig och fick en bra fru. Jag har inte 

missat mycket i mitt liv och har en del 

minnen att falla tillbaka på.  

Eva Nyberg 

 

Släktforskardagarna i Örebro 2010 

2010 års släktforskardagar ägde rum i 

Örebro den 27 – 29 augusti. Huvudarrangör 

var Örebro Släktforskare, vars ordförande 

Åsa Persson hälsade välkommen. 

   Fredagen den 27 augusti ägde konferenser 

rum för studieledare, redaktörer och före-

ningsordföranden. Sveriges Släktforskar-

förbunds årsstämma hölls under den 

följande lördagen med kommunalrådet Lars 

Molin som ordförande och förflöt i rask 

takt. Förbundets 73 000 medlemmar repre-

senterades av 156 ombud från 98 före-

ningar. 

   Släktforskardagarna invigdes av lands-

hövding Rosemarie Frebran. Även 

ordföranden i Sveriges Släktforskarförbund 

Barbro Stålheim invigningstalade. 

   Jan Mårtensson och Christoffer O´Regan 

höll de två inledande föredragen, som under 

lördagen och söndagen följdes av många 

andra med varierande innehåll.  

   Ett stort antal utställare, 100 stycken, 

deltog, vilket betecknades som rekord. Flera 

utställare erbjöd ”prova på” aktiviteter, 

försäljning av böcker, cd-skivor och abon-

nemang på ”kyrkböcker på nätet”. 

   Jan Hultberg visade Sveriges längsta 

släkttavla, 2,4 meter hög, 35 meter lång och 

innehållande 41 000 namn. Den täckte en 

hel vägg.   

   Invigningen ägde rum i Conventum 

Kongress, mässan i Conventum Arena och 

föredragen i Conventum Konferens. Det var 

ingen svårighet att hitta och att förflytta sig 

mellan de olika lokalerna. 

  Till Släktforskardagarna utkom version 

nummer fem av cd-skivan Sveriges dödbok 

1901-2009. Samtliga avlidna från 1947 och 

framåt skall ingå. Perioden 1901-1946 

täcker 70 %. Skivan finns nu till försäljning 

hos Sveriges Släktforskarförbund, bland 

andra. 

   I Örebro var allt välorganiserat. Trots ett 

stort antal utställare och besökare var det 

gott om plats. Programkatalogen var 

lätthanterlig och systematiskt upplagd. 

Heder åt Örebro Släktforskare! 

  Nästa års släktforskardagar kommer att 

äga rum i Norrköping den 26-28 augusti 

2011.  Huvudarrangör kommer att vara 

”Släktforskarna i Norrköping”. 

 Karin Henriksson 

 

ANTYDA 
En ny tidning med intressanta artiklar som 

riktar sig till släktforskare.  

http://www.antyda.se/Info/Start.aspx 

Styrelsen 

Calle, 87 år, under sin egen skylt 

vid Stallmästaregården. 
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Verksamhetsberättelse 2010 

Inför föreningens årsmöte 2011 avger 

styrelsen följande verksamhetsberättelse 

för 2010: 

Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av Kerstin 

Myrehed, ordförande, Dan Eriksson, 

kassör, Leif Eriksson, Karin Henriksson, 

sekreterare, Margareta Lagerman, 

Theresa Nyman, Margaretha Vinterholt, 

vice ordförande 

Styrelsen har under arbetsåret haft 11 

protokollförda sammanträden. 

Antal medlemmar  
Föreningen hade vid årets början 191 

medlemmar som betalt årsavgiften. Vid 

årets slut är motsvarande antal 197. 

Verksamhet under året 
Föreningen har under året haft en 

omfattande verksamhet med bl a 

mötesaftnar med föredrag, temadag, 

släktforskningens dag och forskarhjälp på 

biblioteket. 

Mötesaftnar 
Tisdag den 16 februari hölls årsmöte. 

Margareta Lagerman: ”En uppfinnare i 

skuggan av sin berömde far”, om Gabriel 

Polhem. 44 deltagare. 

Onsdag den 17 mars Barbro Nordlöf: 

”Familjerätt förr och nu”. 44 deltagare 

Tisdag den 21 april Peter Klingsell: 

”Mina arkivpärlor”. 45 deltagare. 

Tisdag 4 maj Gunnar Blom: ”Kartor i 

släktforskningen” 35 deltagare.  

Onsdag den 22 september Gull-May 

Lindström: ”Förr fanns det oäkta barn”. 48 

deltagare.  

Tisdag den 9 november Elinor Elmborg: 

”Arkiveringsguide” och ”Min släkt”.  46 

deltagare. 

Torsdag den 2 december Annika 

Holmberg: ”Sollentuna på 20-talet”.  45 

deltagare. 

Eftersom detta var sista mötet före jul bjöd 

föreningen på glögg och pepparkakor. 

Övriga aktiviteter 

Forskarstöd vid släktforskardatorn. Tre 

lördagar under våren och fyra under hösten 

har kunniga medlemmar funnits på 

biblioteket för att ge forskarstöd vid 

släktforskardatorn.  

Lördag den 20 mars genomfördes över 

hela landet Släktforskningens dag. Vi 

deltog med information om släktforskning 

och om vår förening i biblioteket i gott 

samarbete med personalen där. Ca 40 

besökare. 

Lördag den 25 september deltog vi i den 

av Sollentuna kommun anordnade 

föreningsmässa i Solletuna köpcentrum. 

Ideella föreningar gavs där möjlighet att 

visa upp sig och berätta om sin verksamhet 

för besökarna 

Lördag den 9 oktober genomfördes den 

sedvanliga temadagen i Tintomararummet 

och Amorinasalen. Årets tema var 

”Kvinnors och mäns skilda villkor genom 

tiderna”. Föredrag hölls av Helena 

Bergman. Utställare var Sällskapet 

Vallonättlingarna, Krigsarkivet, Storstock-

holms Genealogiska Förening, Genea-

logiska föreningen, Holger Släktforsk-

ningsprogram, SVAR, Genline,  DIS/ÖST, 

Riksarkivet samt Arkiv Digital. Ca 40 

besökare.  

Lördag den 13 nov arrangerade 

kommunen ”Kultur ända fram till natten”. 

Vi deltog med forskarstöd på bibliotekets 

forskardator mellan kl 11.00 och 14.00. 

Representanter från föreningen har deltagit 

i informationsträffar för ideella före-

ningar som Kultur- och fritidsnämnden 

inbjudit till.  

Arkivbesök på Landstingsarkivet tisdag 

den 20 april. 10 deltagare. 
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Ekonomi 
Den kompletta ekonomiska redovisningen 

presenteras vid årsmötet. Den ekonomiska 

ställningen är god. 

   Sollentuna kommun har beviljat före-

ningen ett bidrag på 4 000 kronor samt 

nedsatt hyra för Amorinasalen och Tinto-

mararummet. Dessutom får föreningen 

annonsera gratis i Kulturkalendern samt på 

kommunens anslagstavlor. Kommunen 

sköter distributionen.  

   För Temadagen har vi erhållit kultur-

bidrag från Sollentuna kommun. 

an-tecknat 

Föreningens medlemstidning har utkommit 

med 4 nummer under året. Tidningen sköts 

av en redaktionsgrupp bestående av Gitt 

Rosander Gerhardsson, Ingemar Goliath, 

Brita Ågren, Tom Hedström och Thord 

Holst till vilka vi härmed framför ett 

hjärtligt tack. Tom Hedström avgick med 

an-tecknat nummer 3-2010. Styrelsens 

representant i gruppen har varit Margaretha 

Vinterholt. 

Känner Du Din släkt, vår 

informationsbroschyr om släktforskning 

har uppdaterats. 

Biblioteksskåpet 

Margareta Lagerman har övertagit ansvaret 

för föreningens skåp och hyllor i 

biblioteket.  

Slutord 

Trots att medlemsutvecklingen är negativ i 

många föreningar har vi lyckats bibehålla 

medlemsantalet och till och med ökat 

antalet med några procent. 

   Det har varit något färre deltagare på 

våra aktiviteter jämfört med föregående år. 

Det som rönt stort intresse är forskarstödet 

på biblioteket. Det kommer att utvecklas 

under kommande år. Temadagens vara 

måste bli föremål för diskussion. 40 besö-

kare varav hälften medlemmar är ingen bra 

utdelning med hänsyn till den stora arbets-

insatsen av såväl styrelsen (och en del 

medlemmar) som utställarna. 

   Många medlemmar har ställt upp och 

hjälpt till i olika sammanhang. Till dessa 

riktas ett varmt tack. Styrelsen tackar för 

det gångna året och önskar föreningen 

fortsatt framgång i sitt arbete 

Sollentuna 2010 -12-31 

 

Kerstin Myrehed     Dan Eriksson 

Leif Eriksson                    Karin Henriksson 

Margareta Lagerman   Teresa Nyman 

Margaretha Vinterholt 

 
ÅRSAVGIFTEN 2011 

Glöm inte att betala årsavgiften senast  

1 februari 2011. Inbetalningskortet  

fanns bilagt an-tecknat nr 4-2010. 

Betalas till PG 712 140-3. 

Styrelsen 

Släktforskningens dag 

I samarbete med biblioteket i Sollentuna 

centrum arrangerar vi Släktforskningens 

dag lördagen den 19 mars. 

   Öppet hus på biblioteket 11.00 - 15.00. 

Styrelsen 

 

Styrelsen  

Kerstin Myrehed, ordförande 

Tel 754 26 55 

e-post: kerstin@myrehed.com  

Margaretha Vinterholt, vice ordförande  

Tel 754 24 96 

e-post: margaretha.vinterholt@tele2.se 

Karin Henriksson, sekreterare 

Tel 754 48 01 

e-post: karin.henriksson@sawast.se 

Dan Eriksson, kassör 

Tel 92 72 06 

e-post: daneriksson777@tele2.se 

Leif Eriksson  

Tel 754 41 09 

e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se 

Margareta Lagerman  

Tel 754 45 18 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Theresa Nyman  

Tel 96 34 49   

e-post: theresanyman@tele2.se  

 

Tack till föreningens brevbärare! 
Ett stort och varmt tack till alla som under året 

delat ut an-tecknat till medlemmarna. 

Genom er insats kan föreningen hålla 

portokostnaderna nere. 

Karin Henriksson 
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Avsändare: 
Sollentuna Släktforskare 

c/o Kerstin Myrehed 

Vidfares väg 7  

192 77 Sollentuna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Torsdagen den 17 februari kl 18.30 i Amorinasalen,  
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

 
 

 
Å R S M Ö T E 

De ärenden som kommer att avhandlas framgår av  

föreningens stadgar (se an-tecknat   3-2008). 

    

 

Direkt efter årsmötet firas föreningens 

20-ÅRSJUBILEUM 
i Tintomararummet 

Smörgåstårta och ett glas vin eller alkoholfritt serveras. 

Kostnad: 50 kr, betalas vid entrén. 

Anmäl dig på e-mail till  
Margaretha.Vinterholt@tele2.se eller ring 754 24 96, 

senast den 7 februari 2011. 

Anmälan är bindande. 

Välkommen! 
 

      

 

 
Tisdagen den 22 mars kl 19.00 

i Tintomararummet, Bibliotekshuset, 
Sollentuna centrum 

 

Bouppteckningar 

Föredrag av 

Karin Borgkvist-Ljung 

 
 

 

Tisdagen den 12 april kl 19.00 
i Tintomararummet, Bibliotekshuset, 

Sollentuna centrum 
 

Resepass 

Föredrag av 

Hans Hanner 

 

Kaffe serveras.  

Alla välkomna! 
 


