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Ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året!
Hoppas ni alla haft en skön tid och njutit av
vintern och snön. Barnen älskar att åka
skidor och pulka. Vilken glädje man ser hos
dem. Det smittar av sig. Härligt med fyra
årstider.
Det blir spännande att se vad det nya året
för med sig. Sedan i höstas har vi vetat att
Släktforskardagarna 2013 kommer att äga
rum i Köping den 23-25 augusti, arrangör
Västra Mälardalens Släktforskare. Intresset
för släktforskning är stort och Värmlands
Släktforskarförening har redan ansökt, och
fått positivt svar, att få stå för arrangemanget 2014.
Väl mött på årsmötet den 13 mars!

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 219
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 5 februari kl. 19.00
FÖREDRAG av Lillemor Björkman:
”Rotemansarkivet. Släktforska i Stockholm
åren 1878-1926.”
Onsdagen den 13 mars kl. 18.30 Obs tiden!
ÅRSMÖTE. Efter mötet underhåller
Hersby spelmän.

Margaretha Vinterholt

Lördagen den 16 mars kl. 11.00-15.00
SLÄKTFORSKNINGENS DAG i
samarbete med biblioteket, Sollentuna
centrum, där det är Öppet hus.

Forskarstöd
Onsdagarna 20 februari, 20 mars och 8 maj
kl. 10.00-14.30 samt lördagen den 20 april
kl. 11.00-15.00 på biblioteket.

Tisdagen den 9 april kl. 19.00
FÖREDRAG av Ing-Marie Froman:
”Släktens berättelser och vad arkiven
verkligen säger.”
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Onsdagen den 10 april kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Riksarkivet i Arninge

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
Tel. 754 24 96.

Tisdagen den 7 maj kl. 19.00
FÖREDRAG av Annette Torensjö:
”Ortnamnen berättar.”

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander
Gerhardsson, Agneta Svensson, Margaretha
Vinterholt, Inger Wahlstedt Franzén och Brita
Ågren.

Onsdagen den 15 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK hos Genealogiska
Föreningen i Solna

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i april.

Årsmötet och föredragen äger rum i
Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna
centrum

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna
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Sollentuna Släktforskare
Verksamhetsberättelse 2012
Inför föreningens årsmöte 2013 avger
styrelsen följande verksamhetsberättelse
för 2012.

Tisdagen den 9 oktober Kjell Åbrink
”Fotsoldat i sjökrig. En berättelse om en
soldat i Bro på Gustav III:s tid”. 45
deltagare.
Onsdagen den 7 november Jan Brunius
”Vasatidens samhälle. En vägledning till
arkiven 1520-1620 i Riksarkivet”. 56
deltagare.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av
Margaretha
Vinterholt,
ordförande,
Margareta Lagerman, vice ordförande,
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare, Lars
Ekblad, kassör, Leif Eriksson, Theresa
Nyman och Ulf Styrenius
Styrelsen har under arbetsåret haft 10
protokollförda sammanträden.

Övriga aktiviteter
Forskarstöd vid släktforskardatorn.
Fyra onsdagar under våren och fem under
hösten har kunniga och engagerade
medlemmar funnits på biblioteket för att ge
forskarstöd vid släktforskardatorn.
Torsdagen den 1 mars anordnades
studiebesök i Riksarkivet i Arninge. Ett
besök som uppskattades mycket med
många tips om olika sökvägar och källor.
Lördagen den 17 mars genomfördes
Släktforskningens dag över hela landet.
Vi
deltog
med
information
om
släktforskning och om vår förening i
biblioteket i gott samarbete med dess
personal. Det var ca 45 personer som
besökte oss.
Onsdagen den 4 april anordnades
studiebesök på Stockholms stadsarkiv. Ett
mycket informativt besök som uppskattades mycket med många tips om alla
de handlingar och arkiv som ryms där.
Lördagen den 5 maj anordnades
studiebesök på Kungliga Biblioteket. Vår
kunniga Margareta Lagerman visade
biblioteket och dess skatter.
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 Gävle den 24-26
augusti. Föreningen representerades av
Margaretha Vinterholt. Det var välbesökta
dagar med Riksstämma samt olika
föredragshållare.

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets början 215
medlemmar som betalat årsavgiften. Den
31 december är antalet 219.

Verksamhet under året
Föreningen har under året haft en
omfattande verksamhet med bland annat
Mötesaftnar med föredrag, Temadag,
Släktforskningens dag, forskarhjälp på
biblioteket och Föreningsmässa.
Den 10 januari hade vi extra föreningsmöte
med anledning av revidering av stadgarna.
Årsmötet ägde rum den 22 februari. De
nya stadgarna antogs enhälligt. Därefter
höll Stefan Nordin ett föredrag om ”Stora
Landsvägen genom Sollentuna”.
52
medlemmar deltog.

Mötesaftnar
Tisdagen den 20 mars Dan Eriksson
”Varför hittar jag inte mina släktingar?
Både nybörjare och erfarna släktforskare
får råd och tips”. 56 deltagare.
Onsdagen den 18 april Anders
Nordebring ”Enskilda Arkiv”. Ca 55
deltagare.
Tisdagen den 22 maj Karin Borgkvist
Ljung ”Morgongåva – en livförsäkring.
Från Magnus Erikssons landslag till våra
dagar.” 50 deltagare.
Tisdagen den 4 september Jorge Lintrup
”Hur invandrare söker sina rötter” 34
deltagare.
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Lördagen den 20 oktober genomfördes
den sedvanliga Temadagen/Öppet hus i
biblioteket, Sollentuna Centrum. I år fick
vi större utrymme på biblioteket en trappa
upp. Årets tema var Emigranter.
Utställare var Riksarkivet, Storstockholms Genealogiska Förening, Genealogiska Föreningen, Arkiv Digital, SVAR,
Genline/Ancestry, DIS-Öst, Krigsarkivet,
Sällskapet Vallonättlingarna, Holger/FFS
Smedsläkter, Svenska Genealogiska Samfundet, GeneaNet och G-gruppen. Det kom
drygt 125 besökare och vi fick några nya
medlemmar.
Efter själva utställningen höll Elisabeth
Thorsell, från Svenska Genealogiska
Samfundet, ett föredrag om emigrantforskning, varför man emigrerade, var de
slog sig ner och hur man kanske hittar dem
eller deras ättlingar. Vi fick reda på bra
sökvägar och tips på litteratur. Ungefär 35
personer lyssnade på detta föredrag.
Representanter från föreningen har
deltagit i informationsträffar för ideella
föreningar som Kultur- och fritidsnämnden
inbjudit till.
Den 12 november informerade vi
SeniorNet om släktforskning i allmänhet
samt om vår förening och verksamhet.
Antal deltagare var ca 50.

beviljat nedsatt hyra för Amorinasalen och
Tintomararummet. Dessutom får föreningen annonsera gratis i Kulturkalendern
samt på kommunens anslagstavlor. Kommunen sköter distributionen. Detta är vi
tacksamma för. Vidare omnämns våra aktiviteter i Mitt i Sollentuna under Kulturoch Fritidsnämndens spalt och under
rubriken På gång. Vidare synliggörs vi i
Sollentunajournalen, Vi i Sollentuna,
Magasin Sollentuna samt i Rötters
evenemangsförteckning.
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Föreningens medlemstidning har utkommit
med 4 nummer under året. Tidningen sköts
av en redaktionsgrupp bestående av Gitt
Rosander Gerhardsson, Agneta Svensson,
Inger Wahlstedt Franzén och Brita Ågren.
Vi framför härmed ett hjärtligt tack till
dem. Styrelsens representant i gruppen har
varit Margaretha Vinterholt.

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 ökade med drygt 2 %
under året. Detta visar att det är viktigt att
föreningen visar upp sig och deltar på
Släktforskningens dag, Föreningsmässan,
och att vi anordnar Temadagen.
Forskarstödet på biblioteket har rönt stort
intresse och synpunkter har framkommit
att man önskar få hjälp med sin forskning
på kvällstid.
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.

Hemsida
Hemsidan är nu tagen i bruk och fungerar
bra. www.sollentunaslaktforskare.se

Egen e-mail adress
Föreningen har nu också skaffat en e-mail
adress för den som önskar nå oss.
info@sollentunaslaktforskare.se

Känner Du Din släkt?
Denna folder har uppdaterats under året.

Antavla
Vi har fortfarande antavlor kvar till
försäljning.

Ekonomi

Sollentuna 2012-12-31

Den kompletta ekonomiska redovisningen
presenterades vid årsmötet.
Kommunens Vård- och omsorgsnämnd
har beviljat föreningen ett bidrag på 15 000
kronor. Kultur- och Fritidsnämnden har

Margaretha Vinterholt, Lars Ekblad
Leif Eriksson, Margareta Lagerman
Theresa Nyman, Britt-Marie Sjöquist,
Ulf Styrenius
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Nordens genom tiderna största
dokumentförfalskare prästen Nils Rabenius
Fortsättning från antecknat nr 4-2012.
yngre (universitetsbibliotekarie i Uppsala)
där Rabenius talar om andra stifts
biskopskrönikor. Rabenius anser det vara
en stor brist att en sådan inte finns i
Västerås stift och lägger sedan i flera brev
till Benzelius fram sina forskningsresultat
beträffande de olika Västeråsbiskoparna.
Han håller på att arbeta fram en hel
krönika. Ahnlund framhåller i sin
argumentation om Rabenius inblandning
bland annat en handskrift med latinska rim
som utan tvivel är skriven av Rabenius
hand. Vidare finns en anteckningsbok som
har tillhört honom med presentation av alla
de olika biskoparna. Uppgifterna i både
brevväxlingen och Rabenius efterlämnade,
otryckta, handlingar stämmer väl överens
med dem i Stiernmans publicerade
krönika. Ahnlund anser sig nu ha säkra
bevis för att våga och kunna dra paralleller
mellan Rabenius anteckningar och
Stiernmans funna ”traktat” innehållande
biskopskrönikan i Västerås. Peder Svarts
biskopskrönika är enligt Ahnlund ett
falsarium, fantasifullt uppdiktat av Nils
Rabenius.

Västerås biskopskrönika
Ahnlunds bok, Nils Rabenius, Stockholm
1927, är omfattande och ytterst detaljerad.
Vi nöjer oss därför med att återge bara
ytterligare ett berömt falsarium, den om
Västerås biskopskrönika. 1744 ger Anders
Anton von Stiernman ut en ”handskreven
traktat” vilken innehöll en krönika om
biskoparna i Västerås under katolsk tid.
Skriften hade påträffats inhäftad i ett
exemplar av Brevarium Arosiense från
1513 och i titeln uppgavs Petrus Andreae
Niger (Peder Svart) ha sammanställt den.
Han å sin tur skulle ha baserat sitt verk på
en ”gammal pergamentsmunkebok” som
fanns i domkapitlet och där Västeråsbiskoparna presenterades på latinska rim.
Denna pergamentsbok uppgavs vara
författad av en dekan, kallad Ragvaldus.
Stiernmans skrift väckte stort intresse
bland tidens ledande historiker och efter
vissa diskussioner och efterforskningar
godtog man skriften som äkta. Det är först
i en artikel av Emil Hildebrand, publicerad
1881 i Historisk tidskrift som Stiernmans
skrift ånyo granskas. Hildebrand gör en
grundligare genomgång av innehållet i
skriften och jämför uppgifter ur olika
källor. Han framhåller att ”De svåra
genealogiska och andra misstag, som
krönikans författare gör sig skyldig till …
kunna varken tänkas begångna av någon
dekan Ragvald eller av biskop Peder”.
Hildebrand ger flera exempel för sin teori.
Att biskopskrönikan är ett falsarium hyser
han emellertid inget tvivel om (Ahnlund,
sid. 55). Och även om han kanske finner
tecken på att Rabenius möjligen kan ha
varit inblandad, dristar han sig inte till att
peka ut honom som förfalskare. Ahnlund
å sin sida tycker i sin avhandling att det är
dags att gå till botten med denna historia.
Han utgår från Hildebrands artikel. Han
lyfter bland annat fram en brevväxling
mellan Rabenius och Erik Benzelius den

Många övriga förfalskningar
Innan vi går in på själva avslöjandet kan vi
konstatera att dessa falsarier var bara några
få av alla de ingrepp som Rabenius gjorde
sig skyldig till. Hans tillvägagångssätt var
alltså dels raderingar av tidigare uppgifter,
där han fyllde i efter sitt syfte, dels
interpolationer, ifyllande av rader med
uppgifter, ävenledes efter sin egen fantasi.
Han fabricerade även vid behov nya
medeltida dokument, där han hävdade att
originaldokumentet hade försvunnit. De
flesta av hans handlingar kan återfinnas i
Skoklosters arkiv. Men eftersom vi har sett
att han haft tillgång till praktiskt taget
vilken samling han önskat, både hos
privatpersoner och bibliotek och arkiv,
torde det kunna finnas spår än i dag av
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hans verksamhet utan att det ännu kommit
i ljuset. Denna osäkerhetsfaktor torde
kunna göra studiet av medeltida dokument
verkligen spännande även för dagens
historiker.

lägret. Drar vi några slutsatser från detta
kan vi lättare se hans verksamhet med att
”göra förändringar” i de medeltida
dokument som kom under hans ögon,
dokument som han endera samlat själv
eller hade haft välvillig tillgång till hos
andra lärda i sin omgivning. En nära till
hands gissning skulle därför kunna vara att
det helt enkelt erbjöd honom en stor
utmaning och spänning i tillvaron att utföra
dessa ingrepp. Han måste levt under
ständig fruktan och oro för att någon skulle
komma på honom. Han gav sig ju på just
de medeltida dokument som de lärda
personerna, historikerna, i bekantskapskretsen arbetade med och intresserade sig
för. Risken var alltså ytterst stor att han
skulle kunna bli avslöjad men det blev han
alltså inte under sin livstid. Ingen hyste den
minsta misstanke mot Rabenius och hans
falsarier. Det skulle alltså dröja till andra
delen av 1800-talet innan falsariet med
först det omsorgsfullt uppbyggda släktträdet och sedan de övriga förfalskade
dokumenten skulle komma i dagern.

Avslöjandet
Det verkliga avslöjandet av Rabenius
genealogiska falsarier kommer betydligt
senare. En magister Bellander gjorde 1834
en noggrann inventering av medeltidshandlingarna i Skoklosters arkiv. En
stor del av denna samling stammar från
Rabenius. Bellanders misstankar om
Rabbebrevens äkthet stegrades under
arbetets gång till att komma till full klarhet
om att det var fråga om falsarier. Men
felaktigheterna kom att hänga med till dess
det avgörande avslöjandet gjordes av Emil
Hildebrand när han redigerade ett häfte i
Diplomatarium Suecanum. Varken Rabbenamnen eller dateringarna stämde. Först
1865 kom i denna publikation en
redogörelse för hela sammanhanget. Och
andra avslöjanden följde, bland annat
måste historien med sockenbudstyget ha
kommit i dagern vid detta tillfälle.

Men varför denna
verksamhet?

Domen och omdömena
Domen över och omdömena om Rabenius
är ju hårda och ganska så oförsonliga.
Denna berättelse om honom har ju inte alls
för avsikt att ta ställning på något sätt utan
bara att, så här fyrahundra år senare, ta
fram denne udda person i ljuset och
försöka se vad som fick honom att över
huvud taget bli en urkundsförfalskare av
stor mått. Historien om Nils Rabenius är
onekligen fantasieggande och har givit
artikelförfattaren tillfälle till mången road
eftertanke. Förhoppningsvis har den även
gett läsaren en stunds förströelse inför
denna oförskräckte prästs verksamhet för
flera århundraden sedan.

förfalskar-

Avslutningsvis ställer jag mig ofelbart
frågan: varför denna febrila förfalskarverksamhet? Vi har kunnat se att det
genealogiska falsariet på intet sätt gagnade
Rabenius själv. Han var väl medveten om
att han som präst aldrig skulle kunna bli
adlad. Men han hade sina efterkommande i
åtanke. I en (anonym) artikel på nätet talar
man om ”Ett heraldiskt lurendrejeri”. Nog
var det ett ”lurendrejeri” men å andra
sidan, om man ser till begreppet ”lurendrejare” så torde det snarast beteckna en
person som uppsåtligt och av egen snöd
vinning lurar sina medmänniskor. Och då
passar det inte in på Rabenius.
Redan från ett tidigt skede i hans liv hade
det nämligen berättats åtskilliga historier
om honom som stor upptågsmakare och
skämtare. Han sägs ha utsatt sina kamrater
under fälttåget med Karl XII för ”practical
jokes”, något som inte alltid uppskattades i

Margareta Lagerman
En uppmärksam läsare har påpekat att det
Tortuna som avses ligger i Västmanland, inte i
Värmland, något som varit uppgiften i den
källa författaren har haft tillgång till.
Beträffande att Rabenius omnämns som
kommunister skall det naturligtvis vara
komminister.
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Fotsoldat i sjökrig – men så var det inte han
Vid ett möte i oktober höll Kjell Åbrink ett föredrag om fotsoldaten Jan Jansson Alm.
Berättelsen om soldaten Jan Jansson Alm
från Bro fick vi nu efter några år höra i en
välkommen repris. Denna gång hade Kjell
Åbrink – vår soldatforskande medlem –
lagt källkritiken som undertema. Man kan
läsa mycket skrivet om soldater, men
precis som vanligt skall man gärna ställa
sig de grundläggande frågorna: När har
vem skrivit för vem – och varför?
Å ena sidan kanske soldaten är den
välbärgade samhällsmedlemmen under
eget tak på egen täppa, som inte lider nöd
och är känd förebild för sin sedlighet,
pålitlighet och hållning (C Grill, 1855). Å
andra sidan är han kanske den brottslige,
som borde sakfällas och näpsas för sin
liderlighet och vanartighet (Dombok Bro
härad, 1784). Men i det Landet Lagom vi
lever i finns väl sanningen om inte mitt i så
i alla fall någonstans däremellan.
Berättelsen om krigshändelserna långt
bort – även krigsfångarnas öden ännu
längre bort kom med – framställdes
färgstarkt. Tidsperspektivet med de 20
veckornas fotvandring från fånglägret vid
Svarta havets kust till Ekenäs utanför
Helsingfors och de 20 dagarnas båtfärd
hem till Stockholm ställdes mot vår tids
dryga 20 timmars färjeresa samma sträcka
över havet med Mariella och hennes
systrar. De politiskt motiverade referaten
om ordning i affärerna och den goda
krigarandan ställdes mot berättelserna om
trasiga eller obefintliga skor och ett fåtal
kappor per kompani att skyla sig med
under krigsvintrarna. Effekterna av det från
historieboken kända Anjalaförbundets
motarbetande av krigföringen för de
enskilda soldaterna fanns också med.
Likaså beskrev och demonstrerade Kjell
soldaternas verklighet under de 20
dagarnas båtfärd med en smal bänk för fem
roddare som enda utrymme att sitta på vid
rodd samt sova på eller under.
Några nya delar presenterades också,
bland annat ett par mycket intressanta

kartbilder över Björkösund och Svensksund ur den fantastiska samling, som finns
på Krigsarkivet. I detalj kunde vi se
fartygens relation till varandra både vid det
berömda ”Viborgska gatloppet” och det så
avgörande svenska segerslaget i juli 1790.
Och så ”nyheten” – den sortens
erfarenhet, som vi släktforskare ibland får
men kanske inte alltid önskar oss. Vid
genomgång av domböckerna för Bro härad
den senaste sommaren gjorde Kjell ett
fynd. Vid vintertinget 1757 noterades att
den lille oäkte sonen till pigan Anna
Ersdotter, född i mars 1756, hade ”med
döden avgått”. Den lille Johan – med den
namngivne fadern, gardeskarlen Johan
Råberg, är således inte identisk med
soldaten Jan Jansson Alm (Johan
Johansson Alm i några rullor).
Forskarkollegans kommentar vid fyndet
är träffande: ”Det var väl bra!? Då vet Du
ju i alla fall att det inte var han!!” Ett
referat av föredraget vid föregående träff
2003 med en lite utförligare berättelse
finns i ”an-tecknat” nr 4, 2003.
Referat av redaktionsgruppen
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Gravmysteriet
bemälde Konsul Bertil Sederholm som
försäkras om bibehållandet af de i OrdningsStadgan för Malmö Nyaste Begrafningsplats
den 23 Maj 1890 utfäste förmåner, emot
iakttagande af de deri stadgade skyldigheter,
som det dock förbehålles Församlingarna att
framdeles få utvidga.
Malmö den 13 april 1897 På Kyrkorådens
vägnar; J.A. Olin / ? Ekenstam”
Ordningsstadgan anger bland annat att
kyrkoinspektoren skall emottaga alla anmälningar om begravningar. En formulering är
intressant: ”dock må grafegarna ega rätt att
upplåta plats i sin inköpta graf för såväl för
anhöriga som för aflidna utom familjen”.
Ytterligare en fotostatkopia fanns bland
handlingarna. Detta var ett protokoll fört
vid Malmö stads församlingars sammansatta
kyrkoråds sammanträde å S:t Pauli pastorsexpedition den 12 februari 1915 där i §3
rådet godkänner överlåtelsen till disponenten
Axel Edvin Bergström och sysslomannen
(motsvarande sjukhusdirektör) Albin Adrian
Lindblad.
På utdraget hade Bertil Sederholm skrivit
önskemål om sin begravning som skulle ske i
två andra alternativa församlingar i Malmö.
Han hade också angivit vem som skulle göra
bouppteckningen.
Till sist hade jag ett intressant samtal med
en historiskt intresserad kvinna på kyrkogårdsförvaltningen. Hon berättade bland
annat att vid den aktuella tiden var en
begravning en mycket enskild handling som
kyrkans förvaltning inte var direkt inblandad
i. Det fanns godkända gravgrävare och man
kunde överenskomma med dem och med en
präst om förrättningen. Visserligen skulle
”kyrkoinspektoren” underrättas men hur
dokumentationen gjordes visste hon inte. Det
var alltså fullt möjligt att Bertil Sederholm
och familjerna Bergström och Lindblad var
vänner och att han enligt ordningsstadgan
kunde låta begrava även icke familjemedlemmar på sin egen gravplats Gravmysteriet var löst.

Min mammas enda syskon, lilla Gunnel
Bergström, dog 3 år gammal och begravdes
den 18 januari 1911 i Malmö på S:t Pauli
mellersta kyrkogård 7 kvarteret nr 4. Där
vilar nu också hennes föräldrar, mina
morföräldrar. Graven nr 3 bredvid innehades
av familjen Lindblad som jag förstått var
goda vänner till morföräldrarna. En ättling
till familjen Lindblad ringde mig för några år
sedan och berättade att de nu återlämnat sin
grav nr 3 till kyrkogårdsförvaltningen och
skickade gravbrev med flera handlingar till
mig.
Av de översända handlingarna framgick
av ett kortfattat kvitto att en Bertil Sederholm
först i januari 1915 hade överlåtit platserna 3
och 4 till familjerna Lindblad och Bergström
för 300 kr. Det var alltså hela fyra år efter
Gunnels begravning som gravplatsen köptes!
Även ett litet barn Lindblad hade begravts
där redan 1910.
Jag skrev till kyrkogårdsförvaltningen och
undrade var lilla Gunnel vilat mellan 1911
och 1915, det vill säga innan graven nr 4
kom i hennes föräldrars ägo. Det kom inget
svar. Ett nytt brev sändes och svar anlände:
”Enligt uppgifter i vårt gravregister är
rubricerad gravplats (anm. i rubriken står
endast nr 4) upplåten till Axel Edvin
Bergström och Albin Adrian Lindblad 191101-18. Finns inga uppgifter hos oss om att
Gunnel Bergström varit begravd någon
annanstans mellan år 1911 – år 1915.
Bifogar utdrag ur vårt gravregister där jag
kompletterat födelse- och dödsår för Gunnel
Bergström enligt uppgifter från Er”.
Förvaltningen har alltså angivit Gunnels
begravningsdag som upplåtelsedatum.
Bland handlingarna jag fått fanns en
fotostatkopia: ”Undertecknade Malmö Stads
Församlingars Sammansatta Kyrkoråd Göra
veterligt, att som Konsuln och Riddaren
Bertil Sederholm inköpt Grafställena N:o Tre
och Fyra å 1:sta raden inuti 7:de Qvarteret å
denna Stadens Begrafningsplats, samt
derföre i städja erlagt Ett Hundra Femtio
/150/ kronor, hvilka härmed qvitteras, alltså
upplåtes berörde Grafställen N:o 3 o 4

Gunilla Norström, systerdotter till lilla Gunnel
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Sollentunabonde på 1600-talet
Tecknaren och författaren Åke Eriksson skrev 1976 boken Sollentuna, Norstedts förlag. Han
ger där bland annat en bild av hur livet kunde te sig för en bonde i Sollentuna på 1600-talet.
”Nu, thu, Karl Eriksson, hafver thu för
sijsta gången upp emot mijgh stuckit! Teth
är mijgh en stor glädje att metthela thet thu
till knecht uthskrijfven est!” Så kunde en
skadeglad befallningsman på sextonhundratalet överbringa ett ödesdigert
budskap, som ofta innebar en indirekt
dödsdom, till en honom förhatlig bonde.
Vi återkommer till detta men först några
ord om åkerbruk och skatter.
Sollentuna var en utpräglad bondebygd
fram till nittonhundratalet och självhushåll
rådde. Förändringar i redskap och metoder
skedde långsamt. Lien hade kommit i bruk
på sextonhundratalet och utgjorde det enda
nya i åkerbruket sedan medeltiden.
Skördemaskinen kom omkring 1870,
självbindaren 1900. Från medeltiden och
fram till dess att tröskverken började
komma vid mitten av artonhundratalet
tröskade man med likadana slagor.
Säterierna frodades nu som mest. I och
med deras uppkomst kommer en del
bönder som tidigare lytt under kronan i
skattehänseende att lyda under adeln. Fick
de då en betydligt försämrad ställning? I
det stora hela fick de faktiskt inte det.
Ovan nämnde Karl Eriksson hade som
kronobonde ingen rätt till sin egendom.
Men hade han haft det, kallades han
skattebonde. Som Sollentunabo var det
högst troligt att han betalade skatt till något
av de stora säterierna Edsbacka, senare
Edsberg, Viby eller Sollentunaholm.
Han kan antingen ha varit utan
egendomsrätt, kallad arvegodsbonde, eller
också före detta skattebonde med
kvarstående egendomsrätt, kallad skattefrälsebonde. En tidigare teori har varit att
adeln tvingade skattefrälsebönderna att
lämna över sin bördsrätt genom att öka
skattepålagorna till det orimliga. Forskning
visar att detta var mycket mer sällsynt än
man trott. Skattepålagorna var nog så

påtagliga ändå. Bestämmelser om Årliga
räntan kom från Gustav Vasa. Den bestod
i första hand av naturapersedlar. Ovissa
räntor var tidigare extra skatter som
”kommit att bli fasta”. De extra ordinarie
hjälperna var ännu inte fasta, men
beviljades av riksdagen för viss tid.
Lagmans- och landshövdingeräntorna
utgick efter röketal, det vill säga per familj
eller hushåll. Tionde var en inkomstskatt
som i regel var beroende av skördeutfallet.
Tillkom så extra pålagor vid bröllop vid
hovet. Dessutom hade man dagsverksskyldighet, skjutsfärder och gästningar och
mycket annat. Gästningar var ett gissel
som uppmärksammades redan av Magnus
Ladulås och lagar stiftades, dock utan
större effekt. Ytterligare en stor pålaga var
utskrivningarna till krigstjänst. Skatterna
betalades i första hand med naturaprodukter: spannmål, ved, får, gäss, höns,
ägg, kol, ”årliga hästar” och dagsverken.
Under det krigiska århundradets ”mellankrigsperiod” 1658-1675 hade adelns
bönder den fördelen att de löpte mindre
risk för direkta utskrivningar. I och med
att kriget sedan kom att föras innanför
landets gränser försvann detta privilegium.

Svenska 1600-tals bönder. Teckningen är från
Smålands historia, Historiska Media Riga.
Bilden är publicerad tidigare i författarens artikel
om bönder i nr 1-2010.
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Adeln kunde godtyckligt bestämma vem
som skulle skrivas ut och lät då givetvis
bonden själv komma i sista hand och i allra
sista hand bonden på de större gårdarna.
Det vill säga, om inte den adlige
godsägaren hyste agg till någon. Han
kunde också överlåta utskrivningen till en
befallningsman och då låg godtycket nära.
Som sammanfattning kan man säga att
Sollentunas bönder hörde till dem som
hade det allra värst – i landet, skulle jag tro
att författaren menar. Deras skatter var
bland de högsta i Uppland. De bodde
utefter de stora allfarvägarna och drabba-

des hårt av skjutsfärder (transporter för
krigsmakten) och säkert också gästningar.
Att få en hop legoknektar på halsen var
säkerligen inte något nöje, speciellt inte för
den kvinnliga delen av hushållet. Ännu
värre än böndernas ställning var
bondhustrurnas.
Värre än deras var
drängarnas, som var de som i första hand
blev utskrivna. Därnäst kom pigornas lott
och allra värst hade de egendomslösa,
legohjonen och tiggarna.
Gitt Rosander, tacksam att leva på
tjugohundratalet

Arkiven från 1500-talet
Jan Brunius, höll detta föredrag den 7 november. Han är förste arkivarie på Avdelningen för
statliga arkiv, Riksarkivet.
Många släktforskare har kommit långt
bakåt i jakten på sina förfäder. Kyrkböckerna är till stor del digitaliserade och
tillgängliga på Internet. Det gör att många
också kommit att intressera sig för de
äldsta arkiven vi har från 1600- och 1500talen.
Jag fick därför i uppdrag av
Riksarkivet att skriva en arkivguide till
arkiven 1520-1620 kallad Vasatidens
samhälle. En vägledning till arkiven 15201620 i Riksarkivet, utgiven 2010, och det
är denna vägledning som presenteras här.
De viktigaste arkiven är Landskapshandlingar, fogderäkenskaper från tiden
1530-1630, ordnade efter landskap, till
exempel Smålands handlingar. De innehåller jordeböcker, längder över alla gårdar
inom fogdens distrikt, och tiondelängder
som prästen lokalt gjorde upp över alla
sina sockenbor. Olika speciella skattelängder finns också, som Älvsborgs lösen
1571 och Älvsborgs lösen 1613, som i båda

fallen var krigsskadestånd för att återlösa
Älvsborgs fästning, nära nuvarande
Göteborg, från danskarna som intagit
fästningen i krigen. De ger uppgifter om
boskap och förmögenheter hos bönderna
över hela Sverige.
Från 1642 kommer också mantalslängder, årliga skattelängder för hela
Sverige, som sedan fördes varje år ända
fram till 1990-talet. Mantalslängderna är
ett bra komplement för de områden där
kyrkböckerna brunnit upp.
Alla dessa arkiv finns i RiksarkivetMarieberg men är numera tillgängliga på
internet via SVARs hemsida. Boken tar
också upp en rad andra källor till 1500talets historia, till exempel domböcker och
tullängder. Flera exempel ges på olika
dokument och förklaringar ges på frågor
om mynt, mått och vikt.
Jan Brunius
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Dop

Styrelsen

Sammandrag av artikel i Släkt och hävd
1/2012 ”Avsäger du djävulen?” av Markus
Gunshaga
År 1686 fastställde kung Karl XI den
svenska kyrkolagen, som i princip behölls
oförändrad till långt in på 1800-talet.
Tredje kapitlet innehöll tretton paragrafer
om hur dopet skulle utföras enligt gammal
god kristen sed. Redan i första paragrafen
poängterades hur viktigt dopet var och att
det måste gå rätt till. Alla barn som föddes
levande skulle befordras till det heliga
dopet inom åtta dagar och dopet skulle ske
i kyrkan. I annat fall dömdes till kyrkoplikt
eller böter. Dopet skulle alltså ske i kyrkan
och förrättas rätteligen och fullkomligen
med alla de vanliga böner och ceremonier,
helst på en söndag eller helg.
Faddrarna hade en viktig funktion och på
dem ställdes krav: De måste tillhöra den
lutherska trosbekännelsen, ha nått laga
ålder och vara i katekismi lära väl kunniga.
De som uppvisade tydliga tecken på laster
eller begångna brott måste först visa att de
hade bättrat sig innan det var tal om
fadderskap. I god tid före dopet måste
föräldern meddela prästen vilka som skulle
vara faddrar.
Gitt R-der

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:
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Lars Ekblad, kassör
Tel. 08-754 08 99
e-post: larsg.ekblad@tele2.se
Theresa Nyman
Tel. 08-96 34 49
e-post: theresanyman@comhem.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

Släktforskarstöd
I vår under onsdagarna 20
februari, 20 mars och 8 maj
kl. 10.00-14.30 samt lördagen 20 april kl.
11.00-15.00 är du välkommen till
Biblioteket i Sollentuna centrum för att få
hjälp
att
komma
igång
med
släktforskningen.
Under denna tid finns en rutinerad
medlem i Sollentuna släktforskare på plats
vid släktforskardatorn för att hjälpa dig
som kanske inte kommit så långt i din
forskning. Du som hållit på ett tag och vill
ha hjälp att komma vidare är givetvis också
välkommen.
Boka tid i pärmen vid forskardatorn,
max. en timme per familj.

Studiebesök
I vår gör föreningen två studiebesök,
onsdagen den 10 april på Riksarkivet i
Arninge och onsdagen den 15 maj hos
Genealogiska Föreningen i Solna.
Om
intresse finns bland medlemmarna räknar
vi med att ca åtta personer kan anmäla sig
till varje besök. Anmäl dig till Margareta
Lagerman: margareta.lagerman@spray.se.

an-tecknat rättar
I förra numrets artikel om utvandrarforskning fick Elisabeth Thorsell fel
föreningstillhörighet. Hon kommer från
Svenska Genealogiska Samfundet där hon
sitter i styrelsen.
Margaretha Vinterholt

Årsavgiften 2013
Kom ihåg att betala årsavgiften nu eller
senast den 28 februari. Inbetalningskortet
fanns med som bilaga i förra numret.
Betalas till PG 712 140-3.
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna

Onsdagen den 13 mars kl. 18.30
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Årsmöte
Motioner ska vara inlämnade senast den 31 januari till ordföranden, via brev eller e-post.
Efter årsmötet underhållning av Hersby spelmän

VÄLKOMNA!
Tisdagen den 5 februari kl. 19.00

Rotemansarkivet
Släktforska i Stockholm åren 1878-1926
Lillemor Björkman, Stockholms stadsarkiv

Tisdagen den 9 april kl. 19.00

Släktens berättelser och vad arkiven verkligen säger
Hur mycket kan och ska vi lita på släktens berättelser?
Ing-Marie Froman, journalist

Tisdagen den 7 maj kl.19.00

Ortnamnen berättar
Annette Torensjö, Lantmäteriet, Gävle

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering
Entré 40 kr för icke-medlemmar

