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Ordföranden har ordet 

Nu börjar ett nytt år där mycket kommer att 

hända.  

   Hemsidan, som vi nämnt tidigare är nu på 

gång och det känns väldigt bra. Den är 

under uppbyggnad och ni hittar den under 

www.sollentunaslaktforskare.se. Material 

kommer att läggas in allteftersom. 

   Vår förening har uppmärksammats i 

Sollentuna Lokal-TV, under slingan 

Esplanaden. Inspelningen gjordes vid vår 

senaste mötesafton den 6 december. 

   Styrelsen har engagerat fyra föreläsare 

denna vår. Vi har valt ämnesområden 

utifrån önskningar som inkommit från våra 

medlemmar. Trevligt att så många 

engagerar sig. 

   I vår skall vi satsa på studiebesök i 

minigrupper till olika arkiv i vår närhet. Se 

notis längre fram i medlemsbladet.  

 

 

 

 

  

 

Margaretha Vinterholt 
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c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna 

Föreningens plusgiro: 712 140-3 
                     
Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 215 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök. 

KALENDARIUM 

Onsdagen 22 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE i Amorinasalen i Biblioteks-

huset, Sollentuna C. Efter mötet föredrag 

av Stefan Nordin ”Stora Landsvägen genom 

Sollentuna”. 

Lördagen den 17 mars kl. 11.00–15.00 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG i 

samarbete med biblioteket, Sollentuna 

centrum, där det är Öppet hus. 

Tisdagen den 20 mars kl. 19.00 

FÖREDRAG av Dan Eriksson: ”Varför 

hittar jag inte mina släktingar?” 

Råd och tips för släktforskning. 

Onsdagen den 18 april kl. 19.00 

FÖREDRAG av Anders Nordebring: 

”Enskilda arkiv”. 

Tisdagen den 22 maj kl. 19.00 
FÖREDRAG av Karin Borgkvist-Ljung: 

”Morgongåva – en livförsäkring”. 

Föredragen äger rum i Tintomararummet, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Onsdagarna 15 februari, 21 mars, 18 

april och 16 maj kl. 10.00–12.00 och 

12.30–14.30 

FORSKARSTÖD på biblioteket, bokas i 

pärm vid forskardatorn. 

24-26 augusti 

Sveriges släktforskarförbund anordnar 

släktforskardagar i Gävle. 
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HILDA MARIANA, ETT KVINNOÖDE FRÅN 
FÖRSTA HÄLFTEN AV 1800-TALET 
Fortsättning från an-tecknat nr 4-2011. 

 

I förra numret av an-tecknat började vi berättelsen om Hilda Mariana Salomonsdotter 
von Stockenström. Här följer nu slutet. När man vill ta fram en person i ljuset är det ju 
för det mesta för att vederbörande har utmärkt sig i något avseende. Kanske utfört 
stordåd eller gjort sig känd och uppskattad genom en stor talang. I vårt fall handlar 
det om en flicka som med sitt handikapp får en motig barndom. Tillfälligheterna griper 
in och gör att hennes levnadsöde tar en annan vändning. Hon tas om hand och 
uppfostras till en fin och kultiverad kvinna. Det kan noteras att det egentligen inte 
finns något direkt uttalande vare sig av eller om henne förutom anteckning i 
husförhörslängd och hastigt omnämnande i dagböcker. Trots det kan vi mellan 
raderna ta fram och skapa oss en bild av denna kvinna genom just hennes egna 
handlingar gentemot sin omvärld. Hon visar en stor generositet och överseende 
gentemot sin familj när den hamnar i trångmål, trots att man en gång i hennes 
barndom vänt henne ryggen och dragit sig för att erkänna hennes existens som barn 
och syskon. 

 

Familjen von Stockenström 
på Fagersta bruk 

I Carl Reinhold Polhems dagbok får vi en 

bild av familjen von Stockenströms liv vid 

Fagersta bruk. Förutom fadern och modern 

och den förstfödda dottern, Hilda Mariana, 

född 1813, bestod familjen av följande 

barn: Carl Reinhold Polhem, född 1818, 

Erik, född 1823, borgmästare i Härnösand, 

Charlotta, född 1824, Carolina, född 1826, 

Henrik Fredrik, född 1830, kronolänsman i 

Västmanlands län, Edvard Albrekt, född 

1833, bruksförvaltare och Gustaf Gerhard 

Rocites, född 1837, bruksförvaltare.   

   Fadern var brukspatronen på Fagersta 

bruk, Salomon von Stockenström. Han var 

i sonens Carls ögon butter, krävande och 

sträng. Äldste son förväntades ta över 

skötseln av bruket, något som han inte 

hade den minsta håg att göra. Han ville till 

och gick också ämbetsmannabanan med 

framgång. Modern syns ha förlorat sin 

ungdom (gällde väl de flesta unga kvinnor 

när de gifte sig) i och med giftermålet med 

Salomon von Stockenström. Ytterst sällan 

lämnade hon Fagersta. Endast några få 

gånger besökte hon sin far Johan Reinhold 

Steenman på Stjärnsund. Något om-

nämnande att hans syster, Hilda Mariana, 

bor där, gör Carl Reinhold Polhem inte. 

Modern syns ha varit ”driftig och hemkär” 

men ”glad, nöjd, och trevlig” endast då 

man höll kalas i goda vänners närvaro. 

Hon hjälpte maken med räkenskaperna 

och kom snart att ägna sig enbart åt 

räkenskaperna och bruksbestyren. Härmed 

upphörde allt familjeliv. Föräldrar och 

barn levde två skilda liv. Vid två tillfällen 

nämner dagboksförfattaren Carl Reinhold 

Polhem att han som belöning för att han 

lär sin katekes, får följa med till 

Stjärnsund, första gången 1823 och andra 

gången 1826. Något om att han har en 

syster nämner han inte. Livet på Fagersta 

bruk syns i Carl Reinhold Polhems ögon 

ha varit en ganska så dyster tillvaro. 

Till Husby Kungsgård 

Hilda Mariana förenas alltså efter 

morfaderns död 1833 med sin egen familj i 

Västanfors. När så den siste i syskon-

skaran, Gustaf, föds 1837, finner vi Hilda 

Marianas namn bland gudfäderna. Det 

tycks vara hon som sedan tar hand om 

brodern när modern går bort 1848. 1851 

flyttar Hilda Mariana med brodern Gustaf 

till Stjärnsund. Det blir dock inte förrän 
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runt år 1853 som hon tar sitt arv Husby 

Kungsgård i besittning. Vi kan se att 

familjen Carl Polhem finns på Husby 

Kungsgård redan 1851. I husförhörsläng-

den för Husby upptas förutom hans familj 

även Hilda Mariana, bröderna Erik och 

Gustaf och systern Carolina. Något mer 

om dessa mellanår för Hilda Marianas del 

har inte kunnat spåras. Anna Sophia 

Svedelius (värdinna på Stjärnsund) flyttar 

1834 till Västerås där hon avlider 1843. Vi 

vet dock att hela familjen von 

Stockenström haft några tumultartade år 

innan man finner ett harmoniskt liv på 

Hilda Marianas arvegods, Husby 

Kungsgård.  

   Hilda Marianas far, brukspatronen 

Salomon von Stockenström går bort 1851. 

Efter flera riskfyllda affärer lämnar han nu 

ett konkursbo efter sig till sina barn. Det 

faller på Carl Polhems lott som 

huvudarvinge att ta hand om boet och 

försöka reda ut de minst sagt trassliga och 

för honom själv pinsamma affärerna. Allt 

säljs och även Stjärnsund överges. Istället 

köper Carl Polhem fastigheter i 

Stockholm. Han bosätter sig med sin egen 

familj på Husby Kungsgård där syskonen 

äntligen får ett lugnt och angenämt liv 

tillsammans. Han betraktar själv denna tid 

som den lyckligaste i sitt liv. I dagboken 

nämner han den äldsta systern för första 

gången. Man kallar henne ”tante Gaggis”. 

Hon är glad att ha den unga familjen hos 

sig. Man kan nog lugnt säga att flera av 

barnen von Stockenström finner sin 

tillflyktsort i kungsgården efter försälj-

ningen av Fagerstabruket. 

Bouppteckningen 

Hilda Mariana har nu sent omsider 

förenats med sin familj. Hon närmar sig 

40-års åldern. Morfadern hade varit 

noggrann att tillförsäkra henne en tryggad 

tillvaro genom att ge henne Husby 

Kungsgård i arv. Men bouppteckningen 

efter henne avslöjar att hon levde med 

begränsade tillgångar. 

   Man hade förväntat sig några minnen till 

exempel i form av några värdefulla 

ägodelar i guld eller silver från 

morföräldrarna på Stjärnsund. I deras 

bouppteckningar tas åtskilliga föremål 

med högt värde upp. Men vad vi finner är 

till exempel att hennes garderob var 

mycket enkel. Inget finns av större värde. 

Inredningen på kungsgården både vad 

gäller möbler och matserviser tycks ha 

varit i ganska så dåligt skick. Delar av 

porslinet syns ha varit trasigt. Det som 

däremot klart framgår är Hilda Marianas 

kärlek till vart och ett av sina djur. Här 

visar Carl Polhem sin respekt för systern. 

Det är han som står för bouppteckningen. 

Varje djur nämns vid namn och åldern 

uppges. Hästarna har namn som Flora, 

Minerva, Freja och Grefvinnan. Även 

bland korna hittar vi Grefvinnan men 

också namn som Blomma, Fagerlind, 

Rödfager, Lejonros, Flickan och Snälla. 

Det är just alla djuren som utgör Hilda 

Marianas värdefullaste egendom. Men det 

hindrar inte att alla inventarier och redskap 

räknas upp, även de föremål som är av 

intet värde. Intressant är att notera att en så 

kallad hackelsemaskin från Furudal fanns 

på gården. Maskinen användes för 

skärning av halm till hackelse. Det var en 

gammal uppfinning av Christopher 

Polhem. 

   Hilda Marianas bouppteckning ger 

anledningen till många tankar och 

funderingar vad som hände med hennes 

arv. Inget spår finns egentligen kvar av det 

ståndsmässiga liv som förts under de 

tidigare ägarna av Stjärnsund och Husby. 

Istället framgår det att Hilda Marianas 

bröder Carl Polhem och Fredrik har lånat 

stora summor av Hilda Mariana. Hennes 

förmyndare, släktingen Erik von 

Stockenström har en stor summa som han 

förvaltar men som tillhör Hilda Mariana. 

Alla familjemedlemmarna torde ha råkat i 

ekonomisk knipa när fadern gör konkurs. 

Man har fått sälja allt. Även Stjärnsund 

har släppts. Vad vi nu klarare kan se är att 

Husby Kungsgård blev syskonen von 

Stockenströms räddning. 
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Husby Kungsgård 

 

Hilda Marianas arv bestod av den fasta 

egendomen Husby Kungsgård där även 

Husby flottbro ingick. Gården var Hilda 

Marianas på livstid. Den skulle övergå till 

modern i det fall Hilda Mariana gick bort 

före henne.  
 

Hilda Mariana som vi kan se  
henne 

Trots de knapphändiga uppgifterna som vi 

har om Hilda Mariana finns det vissa drag 

som lyser igenom och som kan ge oss en 

bild av personen Hilda Mariana. Att hon 

fick en så god uppfostran och bildning som 

det var möjligt med hennes handikapp kan 

vi utläsa från den unge Svedelius’ ord efter 

hans besök på Stjärnsund 1833. Hilda 

Mariana var en bildad och kultiverad ung 

kvinna. Vi har vidare anteckningar i 

husförhörslängden med vittnesbördet 

berömligt i kristendomskunskap. Steget är 

inte långt härifrån till att dra den slutsatsen 

att Hilda Mariana var en gudfruktig 

kvinna. Man kan avläsa detta i hennes 

förlåtande inställning gentemot sin familj 

som  hade vänt henne ryggen som liten. 

Men även det faktum att hon utan vidare 

tar hand om den yngsta brodern. Hon har 

förvisso inte många valmöjligheter efter  

 

morfaderns bortgång än att flytta till 

Västanfors. Det torde dock inte vara en 

enkel väg att följa när hon flyttar dit och 

det kan knappast ha skett med hennes goda 

vilja. 

   Hennes sista år på Husby Kungsgård 

tillsammans med Carl Polhem och hans 

familj liksom med några av de övriga 

syskonen torde dock för dem alla ha varit 

en lycklig tid. På bakvägar har vi på visst 

sätt ringat in Hilda Marianas liv och 

person. När hon går bort i lungsot på sin 

arvegård den 19 maj 1867 kan vi väl 

föreställa oss henne som nöjd med sin 

livslott trots sitt handikapp och det osäkra 

utgångsläget i barnaåren på Fagersta bruk. 

Hilda Mariana var en kultiverad, bildad 

och gudaktig kvinna, född i början av 

1800-talet. Hon var utan tillgång till 

dagens möjligheter till utbildning och 

tekniska hjälpmedel och mötte föga 

förståelse för sitt handikapp från 

omgivningens sida. 

 

Margareta Lagerman 

 

Intresserade av källhänvisningarna kan 

vända sig till författaren.
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RULLOR OCH KARTOR, RITNINGAR OCH, 
FOTOGRAFIER I SLÄKTFORSKNINGENS 
TJÄNST 

Föredrag hållet vid Sollentuna släktforskares möte den 8 november 2011. 

De flesta som släktforskar kommer någon 

gång i beröring med militärer. Det kan vara 

indelta soldater eller båtsmän, värvade 

soldater eller värnpliktiga, officerare eller 

underofficerare. Att det förhåller sig på 

detta sätt beror främst på att över hälften 

av statens budget fram till 1870-talet gick 

till krigsmakten. Att många kom att få sin 

utkomst genom det militära systemet är 

därför inte överraskande. Det var heller 

inte enbart personer boende i nuvarande 

Sverige och Finland – som ju var en del av 

Sverige till 1809 – som ingick i den 

svenska krigsmakten. Det fanns även gott 

om andra nationaliteter, främst tyskar och 

balter, men även skottar förekom. 

   Dessa omständigheter – att krigsmakten 

hade stort behov av manskap och befäl – 

gör att det finns åtskilligt att hämta för den 

släkt- och personhistoriske forskaren i 

Krigsarkivet, som i drygt 200 år har haft 

till uppgift att samla in dokument från den 

svenska krigs- och försvarsmakten. Redan 

från och med 1620-talet är det dock 

meningsfullt att överhuvudtaget börja 

släktforska i handlingarna.  

   Det material som släktforskaren främst 

kommer i kontakt med är de stora sviterna 

av rullor, där de viktigaste är general-

mönsterrullorna. Dessa rullor ingår i 

Krigskollegii arkiv, men det finns också 

exempel i regementsarkiven. General-

mönstring ägde rum ungefär vart tredje år, 

och rullorna ger ofta en mängd olika 

uppgifter kring den enskilde soldaten: 

Rotens namn, kompaninummer och 

soldatnamn, födelseort, tjänsteår och civil 

status, liksom anteckningar från den förra 

mönstringen. Alla generalmönsterrullor är 

uppställda på ett likartat sätt, vilket gör det 

jämförelsevis lätt att orientera sig i dem. 

Men det är knappast någon idé att på måfå 

leta igenom en rulla. Som så ofta när det 

gäller släktforskning måste man ha med sig 

uppgifter om namn, födelseår och när 

personen var verksam. Är det dessutom 

känt vilket regemente soldaten tillhörde 

och kanske till och med kompani 

underlättar det förstås sökningen ännu mer. 

Är däremot dessa uppgifter okända får 

personens kyrkobokföringsort som aktiv 

soldat tjänstgöra som startuppgift i 

sökandet. 

   Utöver generalmönsterrullor finns i 

Krigsarkivet en rad andra rullor som kan 

ge viktig information och fungera som 

komplement. Dit hör exempelvis 

rekryteringsrullor, kommendörrullor, sjuk-

rullor och straffrullor. Från senare delen av 

1800-talet finns stamrullor, upplagda 

kompanivis och med ungefär samma 

uppgifter som i generalmönsterrullan. Och 

precis som tidigare måste man veta i vilken 

församling personen bodde för att snabbt 

hitta honom i inskrivningslängderna. Från 

1919 ersattes stamrullorna med så kallade 

stamkort, som alltid uppdaterades fram till 

det år den värnpliktige lämnade värn-

pliktsåldern, normalt vid 47 års ålder.  

   Utöver det personalredovisande 

materialet finns även andra källor, som kan 

vara viktiga för släktforskaren. Hit hör 

exempelvis soldatkontrakt, torpsyne-

protokoll och husesynsinstrument. De två 

sistnämnda handlingstyperna är kopplade 

till soldatens respektive officerens bostad, 

det vill säga soldattorpet respektive 

officersbostället. Vid jämna mellanrum 

skulle dessa synas, där utseendet på husen 

såväl som fähusen, uthusen och ägorna 

blev föremål för inspektion. Protokollen 

skulle alltid innehålla uppgifter om vilka 

som skulle stå för kostnaden. 
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   Men för släkt- och den personhistoriske 

forskaren finns även annat material som 

kan vara värdefullt och som framför allt på 

senare tid blivit alltmer använt. Det handlar 

om kartor, ritningar och fotografier, som 

utgör ett stort och viktigt material i 

Krigsarkivet; enbart kart- och ritnings-

samlingarna uppgår till närmare en miljon 

objekt, där den mest unika delen består av 

handritade kartor från 1600- och 1700-

talen. Med hjälp av historiska kartor kan 

forskaren få en visuell uppfattning både 

om landskapet, socknen och om 

bebyggelsen i äldre tider samt var ett 

soldattorp, båtsmanstorp eller husartorp var 

beläget. Det senare kan exemplifieras 

genom de tryckta generalstabskartorna från 

1870-talet. På ett liknande sätt kan andra 

kartor fungera, såsom krigsplaner från de 

krig där Sverige deltagit och där kanske en 

ättling varit med eller också stads- och 

fästningsplaner, som bland annat. togs 

fram i samband med byggandet av 

fästningar, dit indelta soldater i fredstid 

ofta var kommenderade för att bistå i det 

praktiska arbetet. 

   Stommen i den svenska krigsmakten 

fram till slutet av 1800-talet utgjordes av 

det militära indelningsverket. Systemet 

vilade på militärens avlöning genom 

bestämda statsinkomster. Vissa krono-

hemman och skatteinkomster avdelades 

eller ”indelades” således för krigsmaktens 

ändamål. Officerarna fick – förutom en 

årlig kontantlön – som naturalön att bruka 

boställen som gavs form och status efter de 

militära graderna. Officersboställena blev 

under 1700- och 1800-talen ett viktigt 

inslag i den svenska landsbygdsmiljön. I 

Krigsarkivet förvaras en stor samling av 

typritningar till de olika officers-

kategoriernas hus. Däremot finns inga 

ritningar till soldattorp, som i praktiken 

just var torpstugor, med den skillnaden att 

en kompaniskylt i regel fanns uppsatt på 

gaveln. Genom ritningar till 

officersboställen och de husesyns-

instrument – eller protokoll – som  

kortfattat beskrevs ovan går det att få en 

bra bild hur officeren höll sin gård.  

Vicekorpral Carl Oskar Lundin med hustru 

 

De flesta har säkert i sin ägo gamla 

fotografier, antingen de nu ligger i en låda 

eller är prydligt insatta i ett album. I äldre 

tider handlar det om noggrant arrangerade 

porträttbilder, tagna i en ateljé. Fotografiet 

är också ett objekt, som helt skiljer sig från 

skriftliga dokument: den enskilda 

människan blir synlig, hon blir konkret och 

verklig. I museer och arkiv förvaras i regel 

stora samlingar av fotografier och 

Krigsarkivet är inget undantag. Här finns 

fotografier på material, verksamhet, 

miljöer och inte minst personbilder, som 

antingen kan vara renodlade porträtt eller 

gruppbilder. Men den som söker ett 

porträtt på en enskild indelt soldat, letar 

tyvärr ofta förgäves. Med några få 

undantag visar nästan samtliga person-

fotografier officerare, ofta sittande eller 

stående framför officerssalongen eller 

kanslihuset, gärna med en liggande hund 

framför. Men det finns ett undantag, som 

desto oftare brukar visas. Det är ett litet 

fotografi i ett album, som visar den indelte 

vicekorpralen Carl Oscar Lundin och hans 

hustru) framför soldattorpet nummer 89 

Gisnabo vid Norra Vedbo kompani, 

Jönköpings regemente. Det är en fridfull 

bild, som visar en gammal soldat, hans 

hustru och deras torp, en väl avläsbar 

illustration till hur vi förknippar en 

svunnen tids krigsmakt. 

 
Bo Lundström 
Fil. dr 1.arkivarie i Krigsarkivet 
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Sollentuna Släktforskare 
Verksamhetsberättelse 2011 

Inför föreningens årsmöte 2012 avger 

styrelsen följande verksamhetsberättelse 

för 2011.  

Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av 

Margaretha Vinterholt, ordförande, 

Margareta Lagerman, vice ordförande, 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare, Lars 

Ekblad, kassör, Theresa Nyman, Leif 

Eriksson och Ulf Styrenius.  

   Styrelsen har under arbetsåret haft 10 

protokollförda sammanträden. 

Antal medlemmar 
Föreningen hade vid årets början 197 

medlemmar som betalat årsavgiften. Vid 

årets slut är motsvarande antal 212. 

Verksamhet under året 
Föreningen har under året haft en 

omfattande verksamhet med bl a Mötes-

aftnar med föredrag, Temadag, Släktforsk-

ningens dag, forskarhjälp på biblioteket 

och Föreningsmässa. 

Mötesaftnar 
Torsdagen den 17 februari hölls årsmöte. 

Direkt efter årsmötet firades föreningens 

20-årsjubileum. Det var ett välbesökt 

jubileum och en lyckad tillställning med 

över 50 deltagare. Det berättades om 

”gamla tider” och om hur föreningen 

startade. 

   Tisdagen den 22 mars Karin Borgkvist-

Ljung ”Bouppteckningar”.  40-45 

deltagare. 

   Tisdagen den 12 april Hans Hanner 

”Resepass”.  40-45 deltagare. 

   Tisdagen den 20 september Johan 

Silverfred ”Forskarknep och genvägar, 

framgång och motgång” samt ”Vad finns i 

Riksarkivet i Arninge” och Thomas Heed 

Miskar ”Forskning i min egen släkt” samt 

”Att forska om adelssläkter på 

medeltiden”.  112 deltagare. 

   Tisdagen den 8 november Bo 

Lundström ”Släktforska i Krigsarkivet”. 64 

deltagare. 

   Tisdagen den 6 december Annika 

Holmberg ”Sollentuna på 1940-talet”.    

140 deltagare. 

   Eftersom detta var sista mötet före jul 

bjöd föreningen på glögg och pepparkakor. 

Övriga aktiviteter 
Forskarstöd vid släktforskardatorn.        

Fyra onsdagar under våren och tre under 

hösten har kunniga och engagerade 

medlemmar funnits på biblioteket för att ge 

forskarstöd vid släktforskardatorn. 

   Lördagen den 19 mars genomfördes 

Släktforskningens dag över hela landet. 

Vi deltog med information om 

släktforskning och om vår förening i 

biblioteket i gott samarbete med 

personalen där. Vi hade ett 50-tal besökare.  

   Lördagen den 7 maj anordnades besök 

och guidad visning av Kungliga 

Bibliotekets vackra läsesalar. 

   Lördagen den 17 september deltog vi i 

den av Sollentuna kommun anordnade 

Föreningsmässan i Stinsens köpcentrum. 

Kommunens ideella föreningar gavs där 

möjlighet att visa upp sig och berätta om 

sin verksamhet för besökarna. Vår monter 

var välbesökt. 

   Släktforskardagarna i Norrköping 

den 26-28 augusti. Förutom Riksstämman 

firades Sveriges Släktforskarförbunds 25-

års jubileum. Föreningen representerades 

av Karin Henriksson. 

   Lördagen den 22 oktober genomfördes 

den sedvanliga Temadagen i biblioteket, 

Sollentuna Centrum. Nytt koncept 

prövades i år genom att vara 1 trappa upp 

på biblioteket. Årets tema var 

”Släktforskning”. Utställare var Riks-

arkivet, Storstockholms Genealogiska 

Förening, Genealogiska Föreningen, Arkiv 

Digital, Genline/Ancestry, DIS-Öst, 
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Krigsarkivet, Sällskapet Vallonättlingarna 

och GeneaNet. Det kom ca 120 besökare 

och  vi fick många nya medlemmar.   

   Representanter från föreningen har 

deltagit i informationsträffar för ideella 

föreningar som Kultur- och fritidsnämnden 

inbjudit till.  

Hemsida 
4:e kvartalet i år startade arbetet med 

förberedelser till vår hemsida.  

An-tavla 
Vi beslöt att göra en egen an-tavla att ha 

till försäljning vid våra mötesaftnar. Leif 

Eriksson som är vår duktige tecknare i an-

tecknat har tagit fram den vackra tavlan, 

som var klar 4:e kvartalet. 

Ekonomi 
Den kompletta ekonomiska redovisningen 

presenteras vid årsmötet.  

   Sollentuna kommun har beviljat 

föreningen ett bidrag på 5 000 kronor samt 

nedsatt hyra för Amorinasalen och 

Tintomararummet. Detta är vi tacksamma 

för. Dessutom får föreningen annonsera 

gratis i Kulturkalendern samt på 

kommunens anslagstavlor. Kommunen 

sköter distributionen. Ytterligare omnämns 

våra aktiviteter i Mitt i Sollentuna under  

Kultur- och Fritidsnämndens spalt och 

under rubriken På gång. Vidare synliggörs 

vi i Sollentunajournalen, Vi i Sollentuna, 

Magasin Sollentuna samt i Rötters 

evenemangsförteckning. 

an-tecknat 
Föreningens medlemstidning har utkommit 

med 4 nummer under året. Tidningen sköts 

av en redaktionsgrupp bestående av Thord 

Holst, Gitt Rosander Gerhardsson och 

Brita Ågren. Vi framför härmed ett 

hjärtligt tack till dem.  Thord Holst avgick 

med an-tecknat nummer 4-2011. 

Styrelsens representant har varit 

Margaretha Vinterholt. Nya medlemmar 

till redaktionsgruppen har efterlysts för att 

verksamheten skall kunna  fortsätta. Till 

vår glädje har tre medlemmar anmält sitt 

intresse  och de börjar sin medverkan från 

och med an-tecknat nr 1-2012. 

Biblioteksskåpet 
Margareta Lagerman har haft ansvar för 

föreningens hyllor och skåp i biblioteket. 

Slutord 
Det har varit stort antal deltagare på 

medlemsaktiviteterna och speciellt under 

hösten har antalet stigit.  

   Medlemsantalet har ökat under året. 

Detta visar att det är viktigt att föreningen 

visar upp sig och deltar på Förenings-

mässan, Släktforskningens dag och att vi 

anordnar Temadagen.  

   Forskarstödet på biblioteket har rönt stort 

intresse och det kommer att utvecklas 

under det kommande året.  

   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 2011-12-31 

Margaretha Vinterholt  

Lars Ekblad  

Leif Eriksson 

Margareta Lagerman 

Theresa Nyman 

Britt-Marie Sjöquist 

Ulf Styrenius     
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Anor från Gästrikland – en 
berättartävling 
Sveriges Släktforskarförbund arrangerar 

tillsammans med Gefle Dagblad  en 

berättartävling inför Släktforskardagarna 

2012 i Gävle. 

   Kravet är att det skall finnas en 

förankring någonstans i Gästrikland. 

   Bidraget bör vara på cirka två A4 sidor. 

Insändes senast den 1 maj via mejl till 

tavlingen@sfd2012.se 

   Minst fem bidrag kommer att premieras 

under middagen i Gasklockorna den 25 

augusti. Alla berättelser kommer att samlas 

i ett häfte som tävlingsdeltagarna får som 

gåva. Läs mera om tävlingen på 

www.sfd2012.se 

 

Känner någon till? 
En avlägsen släkting till mig, Erland 

Jonsson föds 1852 i Edsberg i Örebro län. 

Han har arbete som statdräng i Kräcklinge, 

Örebro län. 1877 gifter han sig med 

Kristina Andersdotter född 1847 i Hovsta, 

Örebro län. 

   Sonen Karl Johan föds 1875 som oäkta 

och dottern Anna Maria föds 1877 dagen 

efter vigseln. 1879 föds sonen Ernst Emil.               

1881 flyttar familjen till Antuna gård i Ed, 

Stockholms län. Där får Erland arbete som 

stalldräng. 1883 föds Matilda Elisabet i Ed. 

   1884 flyttar de till torpet Grönan i 

Sollentuna. Erland står som torpare/ 

arrendator på Grönan. Det ligger vid 

Norrviken i nuvarande Törnskogen. Där 

föds Gustaf Emanuel 1885 och Ester 

Lovisa 1890. 

   Den 17 november 1885 omkommer tio- 

årige Karl Johan och sexårige Ernst Emil. I 

dödsboken finns skrivet olyckshändelse 

genom drunkning i Norrviken. Jag undrar 

vad som hände? Finns någon mer i 

föreningen som forskat på detta? 

Leif Bergdal 

bergdal.leif@telia.com 

 

Studiebesök  
Under våren kommer vi att ordna 

studiebesök på Stadsarkivet, Kommun-

arkivet i Sollentuna, Riksarkivet i Arninge 

samt eventuellt KB.  Om intresse finns 

bland medlemmarna räknar vi med att sex-

åtta personer kan anmäla sig till varje 

besök. Inga dagar har ännu spikats utan vi 

ber dig göra en ”intresseanmälan” till 

margareta.lagerman@spray.se.  Vi kom-

mer sedan snarast att höra av oss till dig för 

att meddela när besöket kommer att äga 

rum. 

   Studiebesöken kommer att ske under 

mars-maj. Ansvariga för dessa aktiviteter 

är Theresa Nyman och Margareta 

Lagerman. 

 

 

Eeva Kilpi stod inför sin farfars 

grav: 
--- Vi genomlevde alla ett gripande 

ögonblick och insåg än en gång att vi ville 

veta mycket mer om våra förfäder, ville 

träffa dem och ställa frågor, äntligen 

skulle vi vara intresserade av deras liv och 

kunna förstå dem.  Om vi bara kunde få 

veta hur de själva motiverade sina 

handlingar och beslut, om de kunde få 

komma samman igen, spela upp sitt liv på 

nytt inför sina avkomlingar.  Hur skulle de 

handla i dag?  Skulle de överhuvudtaget 

vara intresserade av oss … Av de 

händelsekedjor som de initierat och som 

inte kunnat styras. 

Wikipedia: Eeva Kilpi, född 1928 i Hitola, 

Karelen, är en finländsk författare och 

poet. 
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Matrikel … 
och förteckning över medlemmarnas 

geografiska forskningsområden kan 

beställas, som e-brev eller papperskopia 

(mot självkostnad), av Hans Klaar: 

hasse.klaar@bredband2.com eller 

tel. 08-754 39 16. 

Styrelsen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släktforskardator i Biblioteket, 
Sollentuna centrum 
Du vet väl att det i biblioteket finns en 

dator, som är tillgänglig under ordinarie 

öppethållande? Flera program för släkt-

forskning finns inlagda. Det kostar inget att 

använda den.  

   Boka tid i pärmen vid datorn! 

 

Släktforskarhjälp  
Under onsdagarna 18 januari, 15 

februari, 21 mars, 18 april och 16 maj är 

du välkommen att få hjälp vid släkt-

forskardatorn i Biblioteket i Sollentuna 

centrum.  

Kl. 10.00–12.00 och 12.30–14.30 finns 

en rutinerad släktforskare på plats för att 

hjälpa dig som kanske inte kommit så långt 

i din forskning. Även du som hållit på ett 

tag och vill ha hjälp att komma vidare är 

givetvis också välkommen. 

Boka tid i pärmen vid forskardatorn. 

Styrelsen 

 

                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Styrelsen  
Margaretha Vinterholt, ordförande 

Tel. 08-754 24 96  

 e-post: mvi11@tele2.se  

Margareta Lagerman, vice ordförande  

Tel. 08-754 45 18 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare 

Tel. 08-35 67 99 

e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com 

Lars Ekblad, kassör 

Tel. 08-754 08 99 

e-post: larsg.ekblad@tele2.se 

Theresa Nyman  

Tel. 08-96 34 49   

e-post: theresanyman@tele2.se  

Leif Eriksson  

Tel. 08-754 41 09 

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

Ulf Styrenius  

Tel. 08-754 21 94 

e-post: ulf.styrenius@swipnet.se 

 

Ändrad postadress, telefonnummer och   

 e-postadress anmäls till kassören  

Lars Ekblad, tel. 08-754 08 99 eller 

larsg.ekblad@tele2.se   

 

 

 

 

Tack till föreningens 
brevduvor! 

Ett stort och varmt tack till alla som 

under året delat ut an-tecknat till 

medlemmarna. 

Genom er insats kan föreningen hålla 

portokostnaderna nere. 

Britt-Marie Sjöquist 

 

 
 
En egen an-tavla 
Köp vår vackra an-tavla framtagen av 

vår Leif Eriksson. Pris 150 kr styck. 

Kontakta Leif via e-post 

leif.e.eriksson@bahnhof.se eller 

ordföranden via e-post mv11@tele2.se 

om du är intresserad. 

ÅRSAVGIFTEN 2012 
Kom ihåg att betala årsavgiften senast 1 

februari 2012. Inbetalningskortet finns 

med som bilaga i denna tidning. Betalas 

till PG 712 140-3. 

Styrelsen 
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Avsändare: 
Sollentuna Släktforskare 

c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna 

 
 
 

 

 
Onsdagen den 22 februari 2012 kl. 18.30 i Amorinasalen,  

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

   ÅRSMÖTE  

Efter årsmötet föredrag av Stefan Nordin: 

Stora Landsvägen genom Sollentuna 

VÄLKOMNA! 

 
Tisdagen den 20 mars kl. 19.00 i Tintomararummet, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum OBS! NYTT DATUM! 
 

Varför hittar jag inte mina släktingar? 
Både nybörjare och erfarna släktforskare får råd och tips. 

 
Dan Eriksson 

 
  

Onsdagen den 18 april kl. 19.00 i Tintomararummet, 
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

 

”Enskilda Arkiv” 
Anders Nordebring 

 

 

Tisdagen den 22 maj kl. 19.00 i Tintomararummet,  
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

”Morgongåva – en livförsäkring” 
Från Magnus Erikssons landslag till våra dagar. 

Karin Borgkvist-Ljung 

 
 

VÄLKOMNA till föredragen 

Kaffe och lotteri 

Entré 40 kr. för icke-medlemmar 


