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c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna                    

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se 

e-post: info@sollentunaslaktforskare.se  

Plusgiro: 712 140-3 

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 226 

medlemmar. Föreningen vill öka intresset 

för släktforskning, bland annat genom 

föreläsningar och studiebesök 

 

Kalendarium 
Onsdagen den 21 januari kl. 19.00 

FÖREDRAG av Kjell Åbrink och Lars 

Hansén: ”Valloner och vallonkontrakt.” 

Torsdagen den 5 februari kl. 19.00 

FÖREDRAG av Hans Bjernevik: ”Digitala 

bilder i släktforskningen.” 

Torsdagen den 19 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE i Amorinasalen. Därefter 

jubileumsfest i Tintomararummet. 

Lördagen den 21 mars kl. 11.00-15.00 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG i 

samarbete med biblioteket, Sollentuna 

centrum, där det är Öppet hus. Norden är 

tema för dagen. Kunskap ges om hur man 

forskar i våra nordiska grannländer. 

Torsdagen den 16 april kl. 19.00 

FÖREDRAG av Kalle Bäck: ”Torp och 

gårdar.” 

Föredragen äger rum i Amorinasalen, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Släktforskarstödet äger rum onsdagarna 

18/2, 25/3, 15/4 och 20/5. Boka tid i pärmen 

vid forskardatorn, max. en timme per familj 

och termin. 

Omslag: Porträtt av Carin Ersdotter 

(Vackra dalkullan). Litografi. Okänd 

konstnär. Digitalt museum/Nordiska 

museet. (CC:by-sa 3.0) 

Ordföranden har ordet 

 God fortsättning på det nya året!  

   Jag har åter fått höra att vi är en mycket 

aktiv förening och att det är trevligt att vara 

medlem i den. Det värmer och det tar vi i 

styrelsen med oss.  

   Ja, även ute tycker jag det värmer när vi 

har passerat novembers solfattiga dagar. 

Det är kallt men vad gör det när solen skiner 

och piggar upp.  

   Välkommen till årsmötet torsdagen den 

19 februari och till 25-årsjubileet som vi 

firar direkt efter mötet. Ni har väl noterat 

datumet i almanackan?!! 

   Besök oss på biblioteket lördagen den 21 

mars när det är Släktforskningens dag. 

Intressanta utställare är inbjudna. Årets 

tema är ”Norden”. Sveriges Släktforskar-

förbund meddelar att handböcker om hur 

man forskar i våra nordiska grannländer är 

under arbete och Släkthistoriskt forum 

kommer att ha Norden som tema i sitt första 

nummer i år.  

   Ser fram emot att träffa er under året på 

våra föreningsaktiviteter.  

 

   

 

 

Margaretha Vinterholt 

 

an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra 

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt 

tel. 08-754 24 96. 

Redaktionsgruppen består av Agneta Svensson 

Birgitta Hassel, Inger Wahlstedt Franzén och 

Margaretha Vinterholt.  

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt 

Franzén: ki.franzen@telia.com 

Nästa nummer beräknas komma ut i april. 

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.  
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Sollentuna Släktforskare 
Verksamhetsberättelse 2014 

 

Inför föreningens årsmöte 2015 avger 

styrelsen följande verksamhetsberättelse 

för 2014.  

 

Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av 

Margaretha Vinterholt, ordförande, 

Margareta Lagerman, vice ordförande, 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare, Kjell 

Hassel, kassör, Agneta Berghem, Leif 

Eriksson och Jörgen Nenzén. 

   Styrelsen har under arbetsåret haft 13 

protokollförda sammanträden. Dessutom 

ett årsmöte i februari och ett extra årsmöte 

i december. 

 

Antal medlemmar 
Föreningen hade vid årets början 223 

medlemmar. Den 31 december är antalet 

226. 

 

Verksamhet under året 
Föreningen har under året haft en 

omfattande verksamhet med bland annat 

mötesaftnar med föredrag, Släktforsk-

ningens dag, Föreningsmässa, Temadag/ 

Öppet Hus, forskarhjälp på biblioteket och 

studiebesök. Årsmötet ägde rum den 19 

februari. Därefter skulle vi ha lyssnat på ett 

föredrag om ”Gamla gästgiverier och hur 

de resande tog sig fram i gamla tider”. 

Tyvärr blev föreläsaren sjuk i sista stund. 

Gitt Rosander Gerhardsson berättade kort 

om gästgiverier utifrån sin egen 

släktforskning. Vi fick höra föredraget 

senare, se nedan under rubriken Mötes-

aftnar. 60 medlemmar deltog på årsmötet.  

   Onsdagen den 3 december hade 

föreningen extra årsmöte angående stadge-

ändringar. 33 deltagare enligt deltagar-

listan. 

 

Mötesaftnar 
   Tisdagen den 21 januari Christer 

Warfvinge berättade om ”Båtsman 

Humbla. Om forna tiders båtsmansliv”. 54 

deltagare. 

   Tisdagen den 25 mars Bertil 

Oppenheimer berättade om ”Att hitta sina 

rötter. Om att finna sitt judiska påbrå och 

sin judiska familjs historia”. 35 deltagare. 

   Tisdagen den 23 april Lennart Jarn-

hammar, hotell- och restauranghistoriker, 

berättade om ”Gamla gästgiverier och hur 

de resande tog sig fram i gamla tider”. 60 

deltagare.  
   Onsdagen den 7 maj Margareta 

Lagerman ”Kungliga biblioteket. Vad 

finns, hur hittar man, hur få eget lånekonto, 

beställa hemifrån, brevsamlingar och 

mycket mera”. 32 deltagare. 

   Tisdagen den 9 september Eva 

Nyström, idéhistoriker, ”Sjukdomar och 

läkemedel i gamla tider”. 48 deltagare. 

   Torsdagen den 16 oktober Anna 

Götlind, professor i historia, ”Herrarbete – 

180 Djurabor i Stockholm och en titt i 

Rotemansarkivet”. 47 deltagare. 

   Torsdagen den 20 november Annika 

Holmberg, kommunarkivarie Sollentuna, 

berättade om ”Ofärdsår – Sollentuna under 

1:a världskriget”. 48 deltagare. 

   Onsdagen den 3 december Medlems-

träff, ”Träffa andra släktforskare och 

utbyta erfarenheter och ge varandra råd 

och tips”. Efter förra årets lyckade 

medlemsmöte anordnades det i år igen. 

Våra medlemmar Britt-Marie Sjöquist och 

Kjell Hassel berättade om sina erfarenheter 

av DNA-tester. 47 deltagare. 

 

Tidningsartiklar och Lokal-TV 
I år har två lokala tidningar i Sollentuna 

skrivit om vår förening. Den 4 mars utkom 

”Mitt i Sollentuna”. Där fanns en artikel 

om vår förening och släktforskning. 

Intervjun gjordes på Sollentunas bibliotek 

när vi hade släktforskarhjälp där. Den 22-

28 mars utkom ”Vi i Sollentuna” och där 

fanns artikeln ”Att upptäcka sina rötter”. 

Intervjun, inför denna artikel, gjordes 
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under Släktforskningens dag som 

genomfördes på Sollentuna bibliotek.  

   Sollentuna Lokal-TV har börjat sända 

igen. Våra evenemang har omnämnts där i 

deras slinga om olika event i Sollentuna. 

Uppgifterna hämtar de från kommunens 

evenemangsinformation på deras hemsida.  

 

Övriga aktiviteter 
Forskarstöd vid släktforskardatorn.        

Fem onsdagar under våren och fem under 

hösten har kunniga och engagerade 

medlemmar funnits på biblioteket för att ge 

forskarstöd vid släktforskardatorn.  

   Lördagen den 15 mars genomfördes 

Släktforskningens dag över hela landet. 

Vi deltog på biblioteket med information 

om släktforskning och om vår förening. Vi 

hade gott samarbete med bibliotekets 

personal. Över 50 personer besökte oss. 

Släktforskningens dag initieras av Sveriges 

Släktforskarförbund. 

   Onsdagen den 9 april anordnades 

studiebesök på Riksarkivet i Marieberg. Ett 

mycket informativt besök som uppskatta-

des mycket med många tips om alla de 

handlingar och arkiv som finns där.  

   Onsdagen den 14 maj anordnades 

studiebesök hos Stockholms stadsarkiv. 

Intressant besök och vi fick se och höra om 

olika handlingar som ryms där. Margareta 

Lagerman ordnade dessa båda studiebesök.  

   Släktforskardagarna i Karlstad ägde 

rum den 29-31 augusti. Föreningen 

representerades av Margaretha Vinterholt. 

Det var välbesökta dagar med Riksstämma 

samt olika föredragshållare och utställare.  

   Lördagen den 27 september genom-

fördes i år igen Temadagen/Öppet hus i 

biblioteket, Sollentuna Centrum. Ett 

uppskattat evenemang av både utställare 

och besökare.  

   Utställare var Storstockholms Genea-

logiska Förening, Arkiv Digital, DIS-Öst, 

Sällskapet Vallonättlingarna, Swedish 

American Genealogist, Föreningen för 

Smedsläktsforskning, GeneaNet, Sissi 

Saller, MATAJO Släktforskning och Ulla 

Sjöberg. Det kom drygt 100 besökare, 

vilket var några fler än förra året. Vi fick 

några nya medlemmar.   

   Lördagen den 18 oktober 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. Vi fick ett 

par nya medlemmar. 

   Representanter från föreningen har 

deltagit i informationsträffar för ideella 

föreningar som Kultur- och fritidsnämnden 

inbjudit till.  

   Brf Taljan. Vi informerade om vår 

förening och hur man kommer igång med 

släktforskning. Även vid detta tillfälle fick 

vi nya medlemmar.  

    

Hemsida 
När föreningen startade hemsidan 2012 

köpte vi tjänsten att skapa en hemsida. 

Vi fick hjälp med upplägg, uppdateringar 

och ändringar. I år har vi tagit över 

verksamheten helt och hållet och sköter 

hemsidan själva. Den fungerar bra och 

uppdateras kontinuerligt. Fler och fler 

besöker den. 

www.sollentunaslaktforskare.se 

 

Antavla 
Vi erbjuder fortfarande antavlan till 

försäljning. 

 

Roll-up 
Den roll-up som vi införskaffade 2013 gör 

att vi syns när vi är ute och presenterar 

föreningen. En bra investering.  

 

Ekonomi 
Den kompletta ekonomiska redovisningen 

presenterades vid årsmötet.  

   Kommunens Kultur- och fritidsnämnd 

har beviljat föreningen ett bidrag på 7 000 

kronor. Kultur- och fritidsnämnden har 

beviljat nedsatt hyra för Amorinasalen och 

Tintomararummet. Dessutom får före-

ningen annonsera gratis i Kulturkalendern 

samt på kommunens anslagstavlor. 

Kommunen sköter distributionen. Vidare  
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omnämns våra aktiviteter i Mitt i 

Sollentuna under Kultur- och fritidsnämn-

dens spalt och under rubriken På gång. 

Dessutom synliggörs vi i Sollentuna-

journalen, Vi i Sollentuna, Magasin 

Sollentuna samt i Rötters evenemangs-

förteckning. 

  

an-tecknat 
Föreningens medlemstidning har utkommit 

med 4 nummer under året. Tidningen sköts 

av en redaktionsgrupp bestående av Gitt 

Rosander Gerhardsson, Agneta Svensson, 

Inger Wahlstedt Franzén, Brita Ågren och 

Birgitta Hassel. Gitt och Brita har avgått 

under året och Birgitta har tillkommit. Vi 

framför härmed ett hjärtligt tack till dem.  

Styrelsens representant i gruppen har varit 

Margaretha Vinterholt.   

 

Biblioteket 
Margareta Lagerman har haft ansvar för 

föreningens släktforskarhörna på biblio-

teket. 

 

Slutord 
Det har varit ett stort antal deltagare på 

medlemsaktiviteterna. 

   Det har tillkommit många nya med-

lemmar, som gör att föreningen har kunnat 

behålla sitt medlemsantal. Detta visar att 

det är viktigt att föreningen visar upp sig 

och deltar på Släktforskningens dag, 

Föreningsmässan, och att vi anordnar 

Temadagen/Öppet Hus.  

   Forskarstödet på biblioteket är fort-

farande ett uppskattat inslag i föreningens 

verksamhet.  

   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 2014-12-31 
Margaretha Vinterholt, Agneta Berghem, Leif 

Eriksson, Kjell Hassel, Margareta Lagerman, 

Jörgen Nenzén, Britt-Marie Sjöquist 

Årets medlemsmöte i 
Tintomararummet 

Förra årets medlemsmöte blev mycket 

uppskattat och den 3 december var det 

dags för årets sammankomst. Även denna 

gång var uppslutningen stor. Samtliga 

uppställda bord fylldes snabbt. Totalt kom 

47 medlemmar denna gråmulna december-

dag till Tintomararummet. Föreningen bjöd 

på både glögg, kaffe och hembakade 

bullar.  

   Avsikten med medlemsmötet är 

möjligheten att på ett opretentiöst sätt få 

träffas för att utbyta erfarenheter och 

tankar kring sitt eget och andras 

släktforskning. Ett flertal medlemmar hade 

också uppmärksammat uppmaningen att ta 

med sig sitt eget material. En del har noga 

detaljerat källmaterial som fyller hela 

pärmar och med sökregister för att direkt 

kunna hitta en viss person. Andra har 

precis bara hunnit börja nosa i vad 

släktforskning kan innebära. 

   För drygt ett år sedan hölls ett föredrag 

om DNA i släktforskningens tjänst och en 

som då inspirerats att låta DNA-testa sig är 

föreningens kassör. Via DNA är det 

möjligt att finna släktsamband som är 

omöjliga att hitta via traditionell 

släktforskning. Kassörens påbrå har visat 

sig höra hemma i Toscana under tidig 

järnålder! Även föreningens sekreterare 

Britt-Marie Sjöquist berättar att hon 

försöker nysta i det hela och har hittat 

anfäder i både Polen och Norge. Många 

intresserade samlade sig runt kassörens 

dator för att få en liten lektion i hur man 

loggar in och vilka resultat man kan få. 

   Styrelsen tror att många medlemmar vill 

berätta om sin forskning. Vad fick dig att 

börja släktforska? På vilket sätt samlar du 

ditt material? Har du hittat släktingar du 

inte hade en aning om? Vilka nitar har du 

gått på? Vad har du upplevt som svårt i 

forskningen? Dela gärna med dig av dina 

erfarenheter nästa år på medlemsmötet 
 

Birgitta Hassel

 

5



 an-tecknat nr 1- 2015 

 

När dalfolket drog mot Stockholm  

Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet, berättade vid vår 
mötesafton den 16 oktober fängslande om sin undersökning av 180 människor som 
runt förra sekelskiftet vandrade ner från Djura och sökte sin utkomst i Stockholm när 
arbetena tröt på hemorten. De sökte så kallade herrarbeten i Stockholm, dalfolkets 
säsongsvisa arbete på annan ort hos herrskapsfolk som hade råd att betala. 

 

Mikrohistoria 
Anna inledde med att berätta om några av 

sina böcker, den ena var: Handbok i 

konsten att skriva mikrohistoria, utgiven 

av Anna tillsammans med Helena Kåks 

2004. Det är en introduktion för uppsats-

skrivande studenter. Annas professur har 

speciell inriktning mot mikrohistoria. Det 

innebär just forskning ur ett litet 

perspektiv, om till exempel en människa, 

en by, en händelse. Man drar sedan 

slutsatser ur detta för att kanske sätta in det 

man får fram i större sammanhang eller 

skede. Här påpekade Anna något tänkvärt 

som framhålls i de råd som nämns i boken, 

det etiska. Allt kanske inte bör berättas och 

publiceras bara för att man tycker att 

sanningen ska fram.  

 

Förbindelser  
Den andra boken som Anna talade om var 

Förbindelser Fem Leksandskvinnor i Gam-

la stan – plats, arbete och resande under 

200 år. Från 2013. 

Boken, som hon hade tagit med sig, 

handlade om Leksandskvinnor och deras 

öden. Anna tog fram en av dem som gjort 

sig särskilt berömd på grund av sin 

skönhet. Hennes namn var Carin Ersdotter, 

och kallades ”Vackra dalkullan” och kom 

från byn Djura i södra Leksand. Hon finns 

på en målning av konstnären Erik 

Wahlbergson utförd omkring 1834. Hon 

arbetade först som mursmäcka i ett hus-

bygge vid Brunkebergstorg. Det var det 

hus som kallades Dybeckska huset och 

som finns dokumenterat i Stockholms-

källan. Mursmäckans arbete var tungt. Man 

blandade murbruket och var hantlangare åt 

de andra murarbetarna.  

Efter ett år fick Carin arbete som 

mjölkpiga på Järla Gård i Nacka. Dagligen 

fick hon resa till Stortorget i Gamla stan 

för att sälja gårdens mjölk. Många drogs 

till Stortorget inte för att köpa mjölk, utan 

för att beskåda den vackra dalkullan. Det 

ledde till stora folksamlingar. 

 

 
Carin Ersdotter säljer mjölk på Stortorget. 

Målning: Erik Wahlbergson. Stockholms 

stadsmuseum. 

Djuraborna  
De vandrande den milslånga vägen mot 

Stockholm, ungfolket från Dalarna, i större 

eller mindre klungor, aldrig helt ensamma. 

De skulle söka så kallade herrarbeten i 

storstaden, arbete hos herrskapsfolk som 

hade råd att betala ordentligt. Man sökte 

arbete för en säsong. Men några stannade 

sedan i flera år, medan andra gifte sig och 

etablerade sig i storstaden. Det är 

emellertid först med Rotemansarkivet som 

vi har fått möjlighet att finna ut vad de 

hette och vilken by de kom ifrån. 

   Annas forskning om Djurafolket baserar 

sig helt på uppgifter från Rotemansarkivet 

som finns tillgängligt kostnadsfritt på 
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Stadsarkivets hemsida. Anna har systema-

tiskt gått igenom hela registret, gått in år 

för år och sökt på inflyttade från Djura och 

vaskat fram 180 personer som hon sedan 

följt upp och nogsamt gått igenom varje 

anteckning som hon påträffat om veder-

börande. Systemet är upplagt så att när 

man väl fått ett antal träffar beträffande en 

person kan man sedan följa denna person 

varhelst en omnämning sker i registret. 

Varje flyttning till annan fastighet, varje 

anställning med mera finns noterad i 

Rotemansarkivet. Att sedan pussla ihop 

varje bit om en person är vad som kallas 

mikrohistoria.  

   I Rotemansregistret kan man följa vilket 

yrke var och en hade och också om man 

under tiden bytte till någon annan 

inriktning. Många står som arbetare. 

Männen var ofta byggnadsarbetare, målare, 

snickare, murare och så vidare. Kvinnorna 

utförde arbeten i hemmen men var lika ofta 

sysselsatta som fabriksarbetare, bod-

biträden, och så vidare. Det som 

”dalkullorna” emellertid skulle bli särskilt 

kända för var deras syssla som roddar-

madammer och vevkullor, något som 

måste ha utgjort ett färgglatt intryck i 

vattnen runt Stockholm, iförda sina vackra 

folkdräkter.   
 

 
Stockholmsutställningen 1897. Fotograf: okänd. 

Stockholms stadsmuseum. 

 

Vad kan man då utläsa om en persons liv 

och tillvaro med utgångspunkt från 

Rotemansarkivet? Att man kan följa var 

personen bott är det första. Många som 

kom ner till Stockholm flyttade in hos 

någon anhörig som redan fanns på plats. 

Men andra bodde gärna tillsammans i 

samma fastighet. Anna hade hittat ett 

nybyggt hus där det visade sig att många 

Djurabor hade flyttat in. Huset rymde cirka 

200 lägenheter men betydligt fler var 

inhysta i varje lägenhet. Många var 

tvungna att tränga ihop sig för att kunna ha 

råd att bo i storstaden.  

   Inte nog med detta. Anna gick vidare och 

sökte i Stockholmskällan som drivs av 

Stockholms stad i samarbete med utbild-

ningsförvaltningen, Kungliga biblioteket, 

Riksarkivet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket 

och några museer i Stockholm. Stock-

holmskällan består av en databas med 

nästan 30 000 fotografier, kartor, trycksa-

ker med mera (www.stockholmskallan.se). 

Gemensamt för allt som finns i Stockholms 

källan är att det berättar om Stockholm 

genom århundradena. 

   I Stockholmskällan finns även ett 

fotografi av den fastighet där flera av 

Djuraborna var inhysta. Ytterligare en 

pusselbit som sätter färg på berättelsen. 

   Sammanfattningen av Anna Götlinds 

berättelse om Djuraborna ger en klar bild 

över hur man såg på detta folk som drog 

ner till Stockholm för att söka arbete. De 

kom också att med tiden skapa sig sitt 

alldeles egna varumärke De ansågs vara 

flitiga och arbetssamma. Kvinnorna gjorde 

sig särskilt uppmärksammade genom sina 

vackra dräkter. Man anställde dem gärna 

som dragplåster i till exempel bodar och på 

Stockholmsutställningen. Ytterligare bevis 

för detta finns dokumenterat på foton tagna 

på Stockholmsutställningen 1897, som 

visar en liten skara dalfolk iförda sina 

karaktäristiska dräkter. På så sätt kan man 

kanske säga att ungfolket som sökte sig ner 

till Stockholm skapade sig ett varumärke 

just bara genom sitt sätt att arbeta och leva 

i storstaden. 
 

Margareta Lagerman 

 

Mer om Djuraborna finns att läsa i artikeln  

”Rotemansarkivet som källa till herr-

arbetarnas liv i Stockhom” Bebyggelse-

historisk Tidskrift 68/2014.  
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Ofärdsår – Sollentuna under första världskriget 

Här följer ett referat av vad Sollentunas kommunarkivarie Annika Holmberg berättade 
vid mötesaftonen den 20 november för Sollentuna Släktforskare. 
 

 
I år är det precis hundra år sedan första 

världskriget började så valet av tema för 

föredraget föll sig naturligt, berättar An-

nika Holmberg. Kyrkklockorna i hela Sve-

rige ringde den 2 augusti 1914 till mobili-

sering. I Sollentuna kallades landstorms-

männen in för en övning och staben in-

kvarterades på Edsbergs slott medan män-

nen fick sova i Gillbo skola, vilket ledde 

till att skolstarten därför blev uppskjuten 

ett par dagar. I Sollentuna finns fortfarande 

några militära minnen från den här tiden 

bevarade. Bakom Sollentuna kyrka gick 

nämligen ”norra fronten”, en befästnings-

linje för att skydda huvudstaden mot even-

tuell fiende från norr. Annika visar foton 

på rester av både kulsprutevärn och split-

tervärn. 

   Sollentuna var när första världskriget 

bröt ut en utpräglad landsbygdskommun. 

Av den officiella folkbokföringen kan man 

se att Sollentuna år 1914 har 2 999 invå-

nare. De flesta arbetade inom lantbruket. 

   Under första världskriget rådde det brist 

på det mesta. Annika berättar att kommu-

nalstämman i Sollentuna varje år upprät-

tade en lista över personer som skulle be-

frias från mantalspenningens utgörande. 

Mantalspenningen var en skatt som ända 

sedan 1600-talet tagits ut av varje person 

av båda könen utan avseende på inkomst 

eller förmögenhet. I Sollentuna kommuns 

arkiv kan man se hur antalet personer som 

var så utblottade att de slapp denna skatt 

fördubblades från 33 personer år 1914 till 

66 personer år 1916. 

   I varje kommun inrättades nu en livsme-

delsnämnd vars uppgift var att administrera 

ransoneringen, att köpa in varor och sedan 

sälja dem till ett rimligt pris för att på så 

vis slippa fördyrande mellanhänder. Va-

rorna fördelades sedan på handlarna på 

orten. Med tiden kom en lång rad olika 

ransoneringskort för många olika varor. 

Den allra första vara som blev ransonerad 

var sockret och den 31 oktober 1916 var 

alla hushåll i landet skyldiga att deklarera 

sitt innehav av socker om det uppgick till 

mer än ett kilo. Allmänhetens inställning 

till inventeringen varierade och Annika 

säger att det berättats från Norrviken att 

medan somliga redovisade sitt sockerinne-

hav ned till minsta lilla sockerbit, så skick-

ade andra ut sina barn på en liten prome-

nad med sockret just medan fjärdingsman-

nen gjorde inventeringen så att det inte 

skulle finnas något socker att redovisa. 

   Potatis var också en bristvara. I Sollen-

tuna var problemet stort. Det framgår av ett 

enkätsvar som skickades in till livsmedels-

styrelsen i Stockholms län i februari 1918 

där kommunen på frågan om hur stor nuva-

rande tillgång på potatis beräknas vara 

svarar: ”Ingen. Vi hava 50 tunnor lagrade 

för att hava något till sättpotatis.” Potatisen 

i kosten fick ersättas av kålrötter men An-

nika har hittat ett protokoll där man kan 

läsa att Sollentuna i mars 1918 har problem 

just med ett parti kålrötter som livsmedels-

nämnden köpt in. Kålrötterna visade sig 

nämligen vara totalt odugliga som männi-

skoföda och därför gavs den istället till 

djuren. Nämnden skriver till Stockholms 

läns varuförmedling och klagar men 

nämnden är inte alls särskilt tillmötesgå-

ende utan erbjuder bara att rabattera priset 

från 15 öre per kilo till 12 öre per kilo. 

   Vintern 1917 var bristen på varor särskilt 

svår. Importen av varor till Sverige hade 

strypts, USA hade förbjudit all handel med 

neutrala länder och dessutom hade skörden 

i Sverige detta år varit katastrofalt dålig. 

”Förnödenheter stod inte att få till något 

pris men pengar var det gott om medan 

bruket av dem var högeligen inskränkt” 

läser Annika ur folkskollärare Carl Erik 

Sandbäcks anteckningar. Sandbäck, som 

arbetade på Turebergs skola, skriver vidare 
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att skolrådet i Sollentuna beslutat att inga 

examina skulle hållas år 1918 ”på det att 

föräldrar måtte slippa bekymmer för kläder 

åt barnen, blott det lagstadgade förhöret 

med den avgående fjärde klassen skulle 

försiggå i vanlig ordning”. Annika berättar 

att Sandbäck också skriver om hur den 

stora bristen på ved och kol gjorde att man 

fick värma upp skolsalarna med kottar. 
 

 
Folkskollärare Carl Erik Sandbäck. 

Foto: Sollentuna kommunarkiv. 
 

För att kunna förvara de varor som livsme-

delsnämnden köpte in hyrdes Norrvikens 

vedgård, alldeles väster om Norrvikens 

station. En gårdvar med tillhörande hund-

koja inhandlades också att vakta lagret från 

tjuvar. 

   Annika berättar om två speciella varupar-

tier: skärbönor från Holland och salt kött i 

tunnor från Danmark. Skärbönorna var 

väldigt salta. Sollentunaborna klagade men 

efter fjorton dagar var ändå hela partiet 

uppätet eftersom inget ju fick gå till spillo. 

Det salta köttet hade så hög salthalt att det 

inte gick att äta. Men nämnden fann på råd. 

Man rodde ut på Norrviken och släpade 

tunnorna i vattnet efter båten för att laka ur 

saltet, sen rökte man köttet och fick på så 

vis ett smörgåspålägg som Sollentunaborna 

klarade av att äta. 

   Det var också ont om fotogen och stea-

rinljus. De flesta hushållen i Sollentuna 

hade ännu inte elektrifierats. Den utom-

husbelysning som fanns bestod av luxlam-

por, en typ av fotogenlampa där fotogenet 

förvarades i en behållare vid lyktstolpens 

fot. Därför hände det att folk smög ut på 

kvällarna med en butelj fäst i ett snöre som 

de sänkte ned i behållaren för att på så vis 

få lite fotogen till bordslampan där hemma. 

En hel del började dock hända i Sollen-

tuna.  Annika har hittat följande ur en tid-

ningsnotis från den 30 december 1916: ”En 

ståtlig julklapp åt Turebergs samhälle be-

reddes dess medlemmar dagen före julaf-

ton då elektriskt ljus släpptes på för första 

gången till alla abonnenter som i tid anmält 

sig.” Det handlade om ett tjugotal lampor. 

Skolorna i Sollentuna elektrifierades i au-

gusti 1917 men de flesta privata hushåll 

hade fortfarande ingen ström. Inte ens 

Edsbergs slott hade el utan där använde 

man under kriget ännu de krångliga karbid-

lamporna som måste skötas varje dag.  

   För att försöka göra något åt den stora 

materialbristen satsade Edsbergs slott un-

der krigsåren på linodling. Annika har i 

tidningen Vecko-Journalen hittat ett repor-

tage från sommaren 1916 där man kan läsa 

att slottsfrun, friherrinnan Dagmar Rud-

beck, står bakom initiativet.  

   Brottsligheten i Sollentuna var under 

krigsåren hög. Annika har i arkiven hittat 

tidningsrubriker som berättar om en man i 

Rotebro som sålt obefintliga partier av 

smör och ved och totalt lurat 23 familjer i 

Sollentuna och Stockholm, om hur Norrvi-

kens järnvägsstation utsatts för ett djärvt 

inbrott, om varustöld på ålderdomshemmet 

och om en stöld i Edsberg. Tureberg var så 

utsatt att området fick extra bevakning 

nattetid. Till sin hjälp fick fjärdingsmännen 

flera turebergare som utan ersättning följde 

med på patrulleringarna. Annika uppmärk-

sammar att det känns som en tidig före-

gångare till dagens grannsamverkan och 

nattvandrare. 

   Avslutningsvis visar vår kommunarkiva-

rie en bild som talar om att livet under 

krigsåren inte bara var sorg och elände 

utan att det faktiskt gick att roa sig också. 

Bilden visar ett glatt gäng som samlats i 

Thurebo i Tureberg för att spela krocket. 

Och freden kom ju ändå till slut även om 

livsmedelsnämnderna fanns kvar ända till 

hösten 1919 då äntligen importen av varor 

öppnades, ransoneringarna hävdes och 

butikerna i Sollentuna och övriga landet på 

nytt fylldes av efterlängtade varor. 
 

Antecknat av Birgitta Hassel 
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Ett mynts historia  

Joachimsthaler – daler – dollar 

Jáchymov, Joachimsthal på tyska, är en 

stad i nordvästra Böhmen, Tjeckien, cirka 

15 kilometer norr om Karlovy Vary och 

nära den tyska gränsen. Trakten runt 

Jáchymov var rik på silver. 

   De i norra Böhmen boende grevarna 

Šlikové/Schlick präglade från 1519 lika 

stora mynt (på två lod) av silver hämtat 

från gruvorna vid Joachimsthal. Dessa 

mynt kallades därför joachimsthaler, 

förkortat till thaler.  

   Det var huvudvaluta i Böhmen från 1520 

till 1750. Det kom att bli ett internationellt  

mynt som användes främst i Europa. På 

svenska kallades det ”daler”, på 

nederländska ”daalder”, på engelska 

”dollar”. I Italien sade man ”tallero”.  

   Thalern hade sin absoluta storhetstid 

under 1700-talet då det användes mer eller 

mindre i hela Europa. När USA och 

Kanada bildades utnyttjade de det 

europeiska handelsmyntet och skapade sin 

variant av taler-/dalermyntet som blev 

dollar. År 1792 blev dollar huvudmynt i 

USA.  

Margaretha Vinterholt 

 

 

                                Thaler från 1525. 

 

Penningvärde förr och nu 

I vår släktforskning träffar vi nu och då på 

uppgifter om vad våra förfäder tjänade 

eller hur mycket saker var värda. Men vad 

motsvarar det idag? 

   Det finns olika hemsidor att gå in på för 

att få reda detta.  

   En är www.historia.se – portalen för 

historia i siffror.  

   Ett annat sätt är att gå in på Riksbankens 

hemsida www.riksbank.se/sv/Riksbanken/ 

Forskning/Historisk-monetar-statistik/  

 

   Myntkabinettet tillhandahåller också en 

omräkningstjänst för åren 1873-2010 via  

www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_ 

penningvardet  

   I boken ”Vad kostade det?” av Lars O 

Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös (LTs 

förlag 1993 ISBN 91-36-03155-0) finns 

intressanta och tänkvärda jämförelser 

mellan löner och priser från år 1170 fram 

till 1990. 
 

Agneta Svensson 
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Idyll i Flen 1914 
Bilden är fotograferad utanför Flen av min 

pappa som då var 14 år. Bilden föreställer 

hans morfar, mormor, moster, mamma, 

bror och syster. Dessutom är hans morbror 

med på bilden. Han var hemma på besök 

och hade fru och fyraårig dotter med sig. 

Han hade utbildat sig till mejeriingenjör i 

Edinburgh och därefter fått arbete på Irland 
där han hade gift sig. Sedan några år 

arbetade han i Indien för den indiska 

armén, inte den engelska enligt British 

Museum. 

   Medan han var i Flen utbröt första 

världskriget. Han fick ett telegram om att 

han skulle skaffa nytt pass och därefter 

snarast bege sig till Bergen i Norge 

varifrån han skulle hämtas till Indien. 

   Ett år senare dog han och ligger begravd 

i Kasauli cemetery nära Simla. Passet finns 

kvar hos en släkting på Irland. 

Hans Carlheim 

Skriv i an-tecknat 
Gör som Hans Carlheim i spalten ovan. 

Dela med dig av resultaten av din forsk-

ning eller artiklar du skrivit om din 

forskning genom att publicera dem i 

medlemsbladet. 

   Det kan vara intressanta släktför-

hållanden, kuriosa, skildringar av vardags-

liv och högtider, sjukdomar, hjältemod 

eller vad du vill. 

   Redaktionskommittén hjälper dig att 

redigera ditt material. 

   Medlemsbladet är beroende av era 

bidrag! 

Redaktionskommittén 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterlyses: styrelseledamöter 
Vill du ingå i en trevlig gemenskap som 

ledamot i styrelsen för en dynamisk 

förening? 

   Intesserad? Hör av dig till valbered-

ningen: 

Agneta Svensson, 070-654 22 04, e-post 

k.e.agneta.svensson@gmail.com eller    

Gun-Inger Fridholm, 070-363 99 80, e-post 

gi.fridholm@minmail.st     
 

 

Kaffekokare sökes 
Vi behöver bli fler som ordnar med den 

uppskattade kaffeserveringen i samband 

med våra föredrag. Vi brukar vara två åt 

gången som hjälps åt. Är du intresserad? 

Ta kontakt med Margareta Lagerman: 

margareta.lagerman@spray.se eller någon 

annan i styrelsen. 

  Styrelsen  
Margaretha Vinterholt, ordförande 

Tel. 08-754 24 96  

e-post: mvi11@tele2.se  

Margareta Lagerman, vice ordförande  

Tel. 073-584 70 06 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare 

Tel. 08-35 67 99. e-post: 

sekreterare@sollentunaslaktforskare.se 

Kjell Hassel, kassör 

Tel. 070-712 45 09 

e-post: kjell.hassel@ordratt.se 

Agneta Berghem 

Tel. 073-705 03 07   

e-post: agneta.berghem@glocalnet.net 

Leif Eriksson  

Tel. 08-754 41 09 

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

Jörgen Nenzén 

Tel. 070-473 77 76 

e-post: jorgen.nenzen@tele2.se 
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Årsmöte 

Torsdagen den 19 februari kl. 18.30 
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum  

 
Direkt efter årsmötet firar vi föreningens  

25-årsjubileum 

i Tintomararummet 

Smörgåstårta och ett glas vin eller alkoholfritt serveras. 
Kostnad: 100 kr, betalas vid entrén. 

Anmäl dig till Margaretha Vinterholt senast den 9 februari 
 via e-post: mvi11@tele2.se eller på telefon 08-754 24 96. 

Anmälan är bindande. 

Välkommen! 

 

Onsdagen den 21 januari kl. 19.00 

Valloner och vallonkontrakt 

Kjell Åbrink och Lars Hansén, Sällskapet Vallonättlingar 

 

Torsdagen den 5 februari kl. 19.00 

Digitala bilder i släktforskningen 

Hur redigera video, kartor, fotografier? 

Hans Bjernevik 

 
Torsdagen den 16 april kl. 19.00 

Torp och gårdar 
Kalle Bäck, professor i historia 

 

VÄLKOMNA till föredragen  

i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kaffeservering  
 Entré 50 kr. för icke-medlemmar 
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