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Flädervägen 55  
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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 230 

medlemmar. Föreningen vill öka intresset 

för släktforskning, bland annat genom 

föreläsningar och studiebesök. 

 

Kalendarium   
Tisdagen den 21 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE. Därefter föredrag av Ivar 

Lundgren: ”Ansgar – vapenlös bland 

vikingar”. 

Lördagen den 18 mars kl. 11.00-15.00 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG i 

samarbete med biblioteket, Sollentuna 

centrum där det är Öppet hus. 

Tisdagen den 28 mars kl. 19.00 

FÖREDRAG av Mariia Mähler: ”SVAR”. 

Torsdagen den 6 april kl. 13.00 
STUDIEBESÖK på Charlottenburgs gård i 

Solna. Anmälan se sid. 11. 

Måndagen den 24 april kl. 19.00 

FÖREDRAG av Ulf Berggren: ”Vad står 

det? Hur man tyder den gamla handstilen”. 

Onsdagen den 3 maj kl. 13.00. 
STUDIEBESÖK på Polismuseet på 

Djurgården. Anmälan se sid. 11. 

Årsmötet och föredragen äger rum i Arena 

Satelliten, Allfarvägen 4 vid busstorget, 

Sollentuna centrum. 

Släktforskarstöd ges kl. 10.00-14.30 

följande onsdagar: 22/2, 15/3, 5/4, och 26/4. 

Boka tid i pärmen vid forskardatorn, max. 

en timme per familj och termin. Ring 

biblioteket tel. 08-579 219 00 och lämna 

återbud om du inte kan komma vid bokad 

tid.  

Ordföranden har ordet 
God fortsättning på det nya året! 

   I november fick vi ställa in studiebesöket 

på Överjärva statarmuseum på grund av 

snöovädret. Det genomfördes i stället i 

januari och var mycket uppskattat. 

   Vårens program kan ni se i kalendariet. 

   Välkommen på årsmötet den 21 februari 

och föredraget om Ansgar. Möteshand-

lingar sänds ut via e-post eller brev. Vi sak-

nar en valberedning och om ni kan tänka er 

att vara med i valberedningen så hör av er. 

   Släktforskningens dag äger rum lördag 18 

mars och vi håller till i biblioteket som 

vanligt. Årets tema är Sjöfolk. 
   Jag kan tipsa om ett porträttarkiv på nätet 

– porträttarkiv.se där har jag hittat foton 

med text på släktingar. 

   Vi tar tacksamt emot artiklar till an-

tecknat både stora och små bidrag är 

välkomna. 

 

 Marianne Ljungström 
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Röda skolan i Norrviken 100 år i år 
Vår medlem Agneta Berghem berättar här om Röda skolan och sin släkting som var 
lärare där. 

 

Elin Gustafsson med klass, Röda skolan 1929 klass 1. Foto: Sollentuna kommunarkiv

För att vara mer exakt är det skolbyggnaden 

som blir 100 år 2017 och inte skolverk-

samheten i Röda skolan eller Norrvikens 

småskola. Den upphörde redan 1939 då 

klasserna flyttades till Norrvikens nya folk-

skola.  Röda skolan innehöll två skolsalar, 

en särskild gymnastiksal i källarvåningen, 

den första i socknen, samt två lärarinne-

bostäder i övre våningen, berättar Nils 

Göransson och Magnus Svensén i 

Sollentuna skolor genom tiderna. 

Minnesskrift med anledning av folkskolans 

100-årsjubileum, 1942. 

   Att jag kommit i kontakt med Röda skolan 

i min släktforskning beror på att en av de 

första lärarinnorna där sedermera blev svär-

dotter till min farmors kusin. Lärarinnan 

hette Elin ”Ellen” Johanna Gustafsson 

(1893-1986) och anställdes 1915 som 

biträdande lärarinna i folkskolan vid kyrkan 

(1sta kl.). I protokollet från Skolrådets i 

Sollentuna sammanträde i kyrkskolan den 

25 augusti 1915 står att läsa: 

Då det stora antalet sökande gjorde det omöjligt att å 

skolrådets sammanträde den 19 innevarande augusti 

ägna de sökandes ansökningshandlingar en ingående 

granskning, uppdrog skolrådet åt 2 sina ledamöter, 

herrar Dahlman och Söderberg, att till nytt 

skolrådssammanträde, som skulle hållas idag, 

genomgå handlingarna och då framlägga resultatet af 

sin granskning. Wid fullgörandet af sitt uppdrag 

hade de funnit följande 4 lärarinnor i nedannämnda 

ordning främst böra komma i fråga till befattningen, 

näml: 

1) Elin Johanna Gustafsson – från Lekvattnet, 

Wärmlands l., 

2) Anna Viktoria Johansson – från Dufbo, 

Spånga förs., Sthlms l., 

3) Rut Johanna Matilda Torell – från 

Wallentuna förs, Sthlms l. och 

4) Deliat Rut Karolina Kristina Lindström – 

Gustaf Wasa förs i Sthlm. 

Sedan Skolrådet i sin helhet i dag tagit kännedom om 

handlingarna och på ärendet tillämpliga §§ i gällande 

folkskolestadga blifvit upplästa, företogs valet, 

hvilket utföll så, att Lärarinnan Elin Johanna 

Gustafsson erhöll alla afgifna (6) röster, hvadan hon 

förklarades vald till biträdande lärarinna i folkskolan 

vid kyrkan under ett (1) års tid.  […] 
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   Elin Gustafsson var född i Järfälla men 

hade redan 1898 flyttat till Sollentuna. År 

1914 hade hon bosatt sig i Lekvattnet i 

Värmland, troligen för att hon fått sin första 

lärarinnetjänst där. I Sollentuna Folkskolor 

och fortsättningsskolor Verksamheten 

1940-1951 anges att hennes examensår var 

1913 och att hon blev ordinarie 1918. Man 

kan lätt tänka sig att hon gärna ville få en 

tjänst här och därmed kunna flytta tillbaka 

till Sollentuna som hon vuxit upp i. Att 

kommunen växte vid denna tidpunkt vittnar 

skolrådets protokoll från den 10 maj 1916:

Då antalet elever i småskolans vid kyrkan båda 

klasser under nästa läsår beräknas bliva alltför stort, 

för att undervisningen skall kunna på önskvärt sätt 

meddelas av en lärarinna, beslöt skolrådet hemställa 

till stämman, att fr.o.m. nästa läsårs början ännu en 

lärarinna anställes vid småskolan vid kyrkan. 

   I händelse detta av stämman godkännes, beslöt 

skolrådet att därtill förordna nuvarande biträdande 

lärarinnan i folkskolan vid kyrkan Elin Johanna 

Gustafsson. Till dess den beslutade småskolan vid 

Norrviken hunnit bliva fullbordad, skulle s.k. 

dubbelläsning anordnad på samma sätt som i 

småskolan vid Gillbo, äga rum även i småskolan vid 

kyrkan.

 

Att skolan i hög grad var en kyrklig ange-

lägenhet vid denna tid framgår av schemat ovan 

för II klassen i småskolan läsåret 1917-1918. Åt 

kristendomskunskap ägnades 4 timmar, tal- och 

läsövningar 6½ timmar, skrivning och språk-

lära 4 timmar, åskådning 1½ timme, teckning 1 

timme, sång 1½ timme och gymnastik 1 timme 

per vecka av de totalt 23 timmarna. 

   Av husförhörslängderna ser jag att Ellen 

Gustafsson var bosatt i Norrvikens småskola 

(Röda skolan) från 1917 tills hon gifte sig 1932.  

   Hur hon var som person eller lärarinna har jag 

inga uppgifter om. Inte heller hur hon träffade 

sin blivande make Sture Andersson. Han var 

son till den 1916 avlidne kyrkoherden i Ed. 

Eftersom skolan hade en nära koppling till 

kyrkan är det lätt att tänka sig att deras vägar 

korsades. Ingen av dem var purung vid 

giftermålet, han var 43 år och hon 39 år, så 

några barn blev det inte. 

   Ytterligare en anknytning har jag till Röda 

skolan. Min yngsta dotter gick första och andra 

klass där läsåren 1985-1986 och 1986-1987. 

Skolan tjänade då åter en kort period som låg-

stadieskola innan det fanns någon skola i Viby. 

Nu tror jag att den används till förskoleverk-

samhet. Bortsett från mitt personliga intresse 

tycker jag det är en mycket vacker byggnad 

som jag hoppas kommer att bevaras för 

framtiden.  

Agneta Berghem 

 
Liten skolhistorik 

Här följer en liten historik över Sollentunas 

äldsta skolor. Sollentunas första skolhus 

byggdes 1804 på initiativ av baron Per 

Alexander Rudbeck och Klasroskolan var till 

1871 Sollentunas enda skola. Det gamla 

skolhuset upphörde 1881 att fungera som skola 

och är idag museum. Dessförinnan hade 1871 i 

Edsbergs slotts västra flygel en småskola 

tillkommit, som året därefter flyttade till den 

nedlagda Edsbacka krog.   
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Skolverksamheten fortsatte där till 1893 

och var sedan 1884 utvecklad till en mindre 

folkskola. 1893 flyttade skolan till 

Tureberg. Under åren 1873-1881 bedrevs 

även skolverksamhet på Ytterby gård. 

Klasroskolan och skolan vid Ytterby 

upphörde när kyrkskolan invid Sollentuna 

kyrka stod färdig 1881. Enligt skolstadgan 

1842 blev folkskolan obligatorisk och den 

växande kommunen behövde fler skolor 

och barnen kortare skolväg. Små- och 

folkskolor byggdes i Tureberg och i Gillbo 

1909. Småskolan i Norrviken tillkom 1917. 

Den kallas Röda skolan för att inte förväxlas 

med Norrvikens skola, som tillkom som 

folkskola 1927. När den stod färdig 

upphörde kyrkskolan. Samma år tillkom i 

Helenelund en småskola och några år senare 

blev där även folkskola. 

   Kommunen tog över skolfrågorna från 

kyrkan 1932 och hade då de fem skolorna 

Gillbo, Röda skolan, Norrviken, Tureberg 

och Helenelund. 

 

 
Klasroskolan, idag museum. Foto: wikipedia 

Mer att läsa om Sollentunas skolhistoria 

finns bland annat i Annika Holmbergs bok 

Mamsell Cooper, magister Göransson och 

alla de andra från 2012. 

Agneta Berghem

Skolminnen från sekelskiftet 1900 
Jonsbergs församling på Vikbolandet i Östergötland gav under några år ut en 
socken- och kyrkokrönika – Jonsbergs tidning. I numret från 1950-1951 finns 
befallningsman John Petterssons minnen från sin skoltid omkring sekelskiftet. Här 
följer hans berättelse om skolåren i Jonsberg. Vår medlem Lars Nilsson är uppväxt i 
Jonsberg och kompletterar hans berättelse. 

Då vi sutto i vår bänk … 

Mina tankar går åter till mina skolår i 

Jonsberg. Det var åren omkring sekelskiftet. 

Jag blev hastigt flyttad från stadsmiljö till 

landsbygdens då rätt enkla förhållanden i 

skolhänseende, ty i Jonsberg stod skol-

väsendet mycket lågt såväl med hänsyn till 

lokaler som undervisning. 

   Första morgonen i Jonsberg fick jag se en 

äldre, något halt man, omgiven av en flock 

barn, komma vägen över ån och styra sina 

steg mot den lilla stugan på kyrkogården. 

Inte kunde jag tro, att det var en skola, men 

så var det, och många jonsbergsbor har där 

inhämtat sina första skolkunskaper av den 

gamle småskolläraren Grentzelius. Men 

under vilka förhållanden! Jag minns den 

gamla stugan med sitt låga rum och den 

stora öppna spiseln i hörnet invid vedboden. 

Dörren där inne var anordnad som en 

skjutlucka på väggen, varifrån en trappa 

ledde upp till vinden. Där uppe förvarades 

nya likkistor, och bland allt annat gammalt 

bråte även delar av de änglakroppar, som 

numera förvaras i kyrkans kor. Inredningen 

i stugan var då ett lågt bord med bänkar 

omkring, vilka senare utbyttes mot vanliga 

skolbänkar, samtidigt som ett större fönster 

på gaveln upptogs. Då man såg denna 

interiör, kunde den ej göra någon glad. Men 

allt har sina poänger, och så var det nog 

även här, fastän allt var så primitivt som det 

kunde vara. Så pågick t.ex. skollektion i 

ytterrummet, medan den gamle käppgubben 

”Johan på Mickelsö” var i det andra, 

sågande och huggande ved. När han skulle 

vila sig, kom han in i skolrummet och åt sin 

matsäck, varefter han sedan vek samman sin 

rock till huvudgärd och lade sig på golvet 

för att sova. På kvällen efter lektionerna 

kom ”Mor Anna” och städade, men 
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eldningen fick lärare och elever själva 

ombestyra. Om det var några av barnen, 

som kom först, så kunde det hända, att den 

stora järnluckan, som var spjäll, hamnade 

ute på golvet och gjorde rummet och 

eleverna rätt mörka. 

   Detta är vad jag såg. Men själv började jag 

min skolgång i Mönnerum i Jonsberg. Ej 

heller detta var någon idealisk skollokal. 

Det var lågt i tak med ytterkläder, matsäcks-

väskor och korgar i en skön röra mellan 

dörren och kakelugnen. Något fönster 

öppnades aldrig. Här, i denna för mig nya 

skolmiljö, mottogs jag av folkskollärare J. 

A. Levin och fyra årsklasser skolbarn. Det 

var stora och manhaftiga pojkar i långbyxor 

och storstövlar samt flickor i klänningar, 

som räckte ett gott stycke nedom knäet. Att 

jag, en liten stadspojke i knäbyxor och lång-

strumpor med kängor, var som en sparv i 

tranedans, är ej mycket att undra på. Då jag 

presenterade mig med mitt betyg för 

läraren, fick jag som välkomsthälsning 

orden: ”Stadspojkar brukar vara ena rackar-

ungar”. 

   Så började då ett nytt skede i mitt skolliv 

med nya lektionsmetoder, nya lekar och 

fritidssysselsättningar. Vid den långa ladu-

gårdslängan låg en stor hög med stakar och 

grenar, som av pojkarna under vårterminen 

skulle huggas till spiselved. Fanns det is på 

hagslätterna, så åkte man under rasterna 

slängkälke där. Då det blev torrare i 

markerna var ”skytt och hare” en mycket 

omtyckt lek, som gick vida omkring i skog 

och mark. Det var sällan så noga, om man 

ej kom precis till lektionstidens början, men 

det berodde kanske på den långa lektions-

tiden, som varade från kl. 8.45 till kl. 4 på 

eftermiddagen. En annan lek, som brukades 

mycket under den vackra årstiden, var ett 

klot- eller bollspel med ett träklot och stakar 

samt en massa gropar i marken. Jag lärde 

mig aldrig att förstå utgången av det spelet, 

kanske därför att jag inte haft sinne för 

bollspel. Så skulle man övas i vapnens bruk. 

Man skulle exercera med trägevär eller 

bollstakar, om man inte hade gevär. Vi fick 

marschera på vägen och ibland utsträcktes 

marschen till Överbäcken för stenplockning 

på herr Levins täppa, vilket blev en förening 

av det nyttiga med det nöjsamma. 

   Mitt sista skolår i folkskolan var i 

Riddartorps skola, som jämte Drösstorps-

skolan var riktiga skolpalats i Jonsberg på 

den tiden. Skolsalen i Riddartorp är sig lik 

den dag som i dag är. 

   Läraren, Gustav Andersson, var nog den 

store barnavännen som i hela sitt liv 

arbetade inom skolan. Då jag kom till hans 

skola var han stämplad av sjukdom och 

lidande, vilket också satte sin prägel på hela 

skolan. Jag tänker ofta på hur mycket man 

än fick lära sig på ett år där, så var dock 

inget annat år så fattigt på glada skol-

minnen. Då man kom in inom skolans hägn 

och stör, så var det som om all ungdoms-

glädje var bortblåst och allt var så pedan-

tiskt och korrekt. Lektionerna gick efter ett 

schema, som följdes till punkt och pricka. 

Varje morgon togs det gamla psalmodi-

konet fram ur skåpet och placerades på 

bordet. Ett drag med stråken, pinnarna, som 

strängarna var fästade vid, lossades och 

spottades på samt skruvades fast, ett par 

knäppningar på strängarna och så kunde 

sången börja. Sedan blev det katekes- och 

bibelläsning, biblisk historia och andra 

ämnen samt varje fredag en provräkning 

med de fyra räknesätten i samma tal. Här 

kom man aldrig utom skolgården under 

lektionsdagarna och man bevakades även 

på hemvägen. Den enda gång man kom 

utom grindarna var, när man fick gå till 

brunnen och skura griffeltavlan. 

   Nu är de borta, alla de lärare, som då 

verkade inom Jonsberg. De var alla så olika 

till sätt och sinne och temperament, men 

besjälades nog av samma anda: att fostra de 

unga till goda medborgare. En sak som man 

bör ihågkomma är, att om lärarna aktas och 

värderas för sin lärargärning av de äldre, så 

respekteras de också mer av barnen. Vi, som 

åren vid sekelskiftet gick i Jonsbergs skolor, 

är nu gamla män och kvinnor med barn och 

barnbarn, och många har redan lämnat 

denna jorden. Av den årsklass som år 1900 

fick sina avgångsbetyg i Riddartorps skola, 

tror jag att jag är den ende som nu finns 

kvar. 
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   Då vi gör jämförelser med nu och då, ser 

vi att allt har ändrat sig till det bättre. Men 

vi önskar också att vi i den nya stor-

kommunen skall få allt i skolhänseende väl 

ordnat, till gagn för kommande släkten. 

John Pettersson (1888-1972) 

 

 
Lilla Mönnerum, tidigare skollokal i Jonsberg. 

Foto: Agneta Svensson 

Skolan i Mönnerum 

Den svenska folkskolan gjordes obliga-

torisk 1842 och det var kyrkan som fick 

ansvaret att fostra eleverna till dugliga 

medborgare. På landsbygden kunde under-

visningen länge bedrivas under mycket 

enkla förhållanden. Det dröjde innan man 

hade ändamålsenliga lokaler. Schemat var 

flexibelt och anpassades efter omständig-

heterna. Eleverna fick bära in ved och 

vatten åt lärarna och lärarinnorna och 

kanske plocka sten på åkrarna.  

   John Petterssons berättelse handlar om 

min hemsocken Jonsberg på yttre 

Vikbolandet utanför Norrköping. Skolan i 

Mönnerum låg bara ett stenkast från mitt 

föräldrahem, och en av de många elever 

som fick ta del av skollärare Levins pedago-

gik var min mormor. Lilla Mönnerum som 

gården kom att kallas var en bondgård vars 

ägare var gift och bosatt på en intilliggande 

gård, varför Lilla Mönnerum kunde an-

vändas som skollokal. Byggnaden finns 

kvar än idag och är numera sommarbostad. 

   Läraren Johan Alfred Levin var 27 år 

gammal när han 1882 flyttade till Jonsberg 

från Habo i Västergötland. Han blev med 

tiden en känd och respekterad person i 

trakten. Som folkskollärare tillhörde man i 

en socken som Jonsberg de mest 

välutbildade och förtjänsten var god. Levin 

köpte flera båtsmanstorp, bland annat det i 

texten nämnda Överbäcken, när de kom ut 

till försäljning. Han anlitades också för till 

exempel bouppteckningar och auktioner.   

   Berättaren, John Pettersson, var född 

1888 och kom till Jonsberg när han var tio 

år gammal. Pappan hade fått jobb som 

rättare på en av socknens större gårdar, 

belägen intill kyrkan. Redan 1900 flyttade 

familjen från Jonsberg. Skolgången i 

Jonsberg sträckte sig således bara över två 

år. John återvände som vuxen till Jonsberg 

vid årsskiftet 1913/14, gifte sig 1918 och 

blev rättare, även kallad befallningsman, 

vid Broxviks fideikommiss.  

   Den nya storkommun som nämns 

avslutningsvis i artikeln syftar på 1952 års 

genomgripande kommunombildning, den 

så kallade storkommunreformen. Jonsberg 

slogs då samman med sina närmsta grannar 

– Häradshammar, Rönö, Östra Husby och 

Östra Ny – till Östra Vikbolandets kom-

mun. En anledning till storkommunrefor-

men var just skolfrågan och riksdagsbeslut 

om att ersätta folkskolan med en enhets-

skola, senare kallad grundskola. 

Lars Nilsson 

 

 

 

Nya böcker 
Svenska litteratursällskapet i Finland har 

förärat vår förening en uppsättning av sin 

uppslagsbok ”Biografiskt lexikon för 

Finland”. Verket består av fyra band och tar 

upp personer med anknytning till Finlands 

historia och nutid och omfattar mer än 1 600 

biografiska artiklar om personer från 

korstågstiden till vår egen tid. Artiklarna är 

skrivna av Finlands främsta specialister och 

historiker. Förhoppningsvis kommer många 

släktforskare få nytta av innehållet. 

   Verket kommer att finnas på släkt-

forskarhyllan i Sollentuna bibliotek efter att 

bibliotekets personal har katalogiserat det. 

Styrelsen 
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Adventsmys på Edsbergs slott 

Vår medlem Margareta Lagerman rapporterar från medlemsmötet den 1 december. 

Vårt återkommande medlemsmöte i 

december månad strax innan allt julstök 

hunnit sätta fart och uppta vår tid blev detta 

år något extra. Vi hade inbjudits att hålla till 

i Sollentunas eget lilla slott, Edsbergs slott, 

vackert beläget vid Edsvikens strand.  En 

strålande vacker vinterdag, lite kall men inte 

mycket snö hade lockat över 60 medlemmar 

till mötet. Hela bottenvåningen hade 

öppnats upp och ställts till vårt förfogande, 

fyra rum på rad. 

 
Agneta Svensson och vår ordförande Marianne 

Ljungström framför en av de två sköldar från 1766 

som tillverkades för att hedra Gustav III och hans 

hustru Sofia Magdalena när de på sin smekmånad 

passerade en äroport vid Stäket. Foto: Margaretha 

Vinterholt 

De som skulle visa de olika släkt-

forskarprogrammen hade i god tid slagit sig 

ner i rummen och kopplat upp sina system 

och satt beredda att demonstrera för hugade 

intressenter. Många från föreningens sida 

hjälpte till.  

   Agneta Berghem och Kaj Höglander 

visade MinSläkt, Henrik Lundin visade 

Ancestry, Anders Berg visade My Heritage 

och Britt-Marie Sjöquist visade SVAR och 

vår hemsida.  Disgen visades av Per-Göran 

Olsson och Kjell Adle. Michael Frank från 

Genney Digit visade programmet Genney 

som han skapat.   

 

 
Kaj Höglander och Agneta Berghem funderar över 

något. Foto: Margaretha Vinterholt 

Klockan två började deltagarna infinna sig. 

Efter avprickning i entréhallen var steget 

inte långt till glögg- och kaffeserveringen. 

Försedda med förtäringen försvann var och 

en åt olika håll till de olika rummen. 

Medlemmarna var ivriga att ta del av det 

stora utbudet av släktforskarprogram. Vi 

som stod kvar vid kaffebordet kunde bara 

konstatera att snart fann vi alla upptagna på 

sina håll försjunkna runt något av släkt-

forskarprogrammen. Andra satt mysigt 

uppflugna på en fönsterbräda i förtroligt 

samspråk med likasinnade. Många hittade 

en hemtrevlig plats i det stora vardags-

rummet. Utanför fönstren sprutade fontänen 

glatt i en stråle framför ett lugnt Edsvikens 

vatten.  

 
Vimmel bland datorerna i slottets salonger. Foto: 

Margaretha Vinterholt 
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Många noterade kanske att man befann sig 

i Överståthållarens kammare, ursprung-

ligen Thure Gustaf Rudbecks paradsäng-

kammare. När undertecknad lite senare gick 

och hämtade vår slottsvärd från hans kam-

mare bortom köket, med tanke att visa 

honom hur vi alla kände oss hemtama i hans 

slott, kom han med mig och öppnade upp ett 

femte rum. Han kände att det rådde 

adventsatmosfär i hela slottet. Skymningen 

hann infinna sig när vi till slut lämnade vårt 

slott och nöjda med eftermiddagen kunde på 

allvar börja planera inför stundande julhelg. 

   Månne vågar vi hoppas på ett upprepande 

av detta möte på slottet nästa år? 

Margareta Lagerman

 

 

Bastu och te på lördag 

Vår medlem Birgitta Hassel har intervjuat sin mamma Linnéa om livet som liten flicka 
på 1910-talet i Hietaniemi, en by i Tornedalen. 

Linnéa berättar att hela familjen alltid 

badade bastu på lördagarna. Alla barnen 

från ett år och uppåt fick vara med i bastun. 

   Bastun fanns i ett litet hus för sig 20-30 

meter från bostadshuset. Pappa Oskar 

började redan vid 12-tiden på dagen med 

förberedelserna. Eftersom familjen ännu 

bara bestod av flickor var det pappa som 

själv fick bära upp allt vatten från brunnen 

till tvättgrytan i ladugården och värma upp 

det. I bastun hade pappa Oskar byggt upp en 

ugn där man eldade och värmde upp stora 

stenar så att de blev kokheta. När tvätt-

vattnet blivit varmt måste samtidigt 

stenarna i bastun ha värmts upp. Vattnet 

förvarades i stora träbyttor i bastun. Pappa 

Oskar hade en speciell skopa som han 

använde för att kasta vatten på stenarna 

med. Det var hans jobb att se till att alla 

stenarna fick vatten på sig så att det blev så 

mycket ånga som möjligt. En hink med kallt 

vatten måste alltid finnas redo ifall någon 

tyckte att det blev för varmt i bastun. 

   De minsta barnen fick stränga order att 

sitta i vattenbyttorna och de fick inte kliva 

upp för att inte riskera att ramla mot de 

kokheta stenarna. 

   När barnen var riktigt genomångade tog 

mamma Sofia hand om dem och skrubbade 

dem både fram och bak. Sedan fick man vira 

in sig i ett gammalt lakan och springa över 

till bostadshuset. På vintern fick man 

 

 
 
Vattenskopa av den typ Linnéas pappa använde.    

Bild från clasohlson.com     

springa i snön. Lakanen hängdes sedan upp 

på vinden så att de var torra till nästa lördag 

När alla hade badat klart och sprungit in 

satte sig hela familjen runt ett bord och 

mamma Sofia kokade te. Det hörde till 

ritualen att alla skulle dricka te. Man drack 

aldrig te annars utan det hörde till bastu-

badet på lördagen. Det var bara rent te, 

ingenting att doppa till. 

   Efter badet slogs de fyra flickorna om att 

få kamma mamma Sofias långa hår. Det var 

en viktig sak så Sofia såg till att flickorna 

fick göra det var sin lördag. Om det var 

vinter tände man också en brasa i den öppna 

spisen. Elden spred ett sånt härligt skimmer 

så att det kändes som en riktig fest, berättar 

Linnéa. 

Birgitta Hassel 
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Studiebesök på statarmuseet på Överjärva gård 

I september förra året höll Åsa Holmgren ett 

intressant föredrag om statarnas liv och 

historia och erbjöd oss då denna guidade 

tur. Studiebesöket snöade in! Tänka sig att 

den snömängd som kom under tre dygn 

gjorde att framkomligheten inte var lätt och 

därför sköts besöket upp. Nu äntligen blev 

studiebesöket av och vi var drygt 20-talet 

förväntansfulla personer som kom till 

statarmuseet. Statarlängan finns avbildad i 

förra numret av an-tecknat i samband med 

referatet av Åsa Holmgrens föredrag. 

   Åsa Holmgren hälsade oss välkomna och 

berättade om Överjärva gårds spännande 

historia som verkligen är lång och gedigen. 

Överjärva fanns redan på vendeltiden, det 

vill säga från 500-talet. Vi träffades vid 

Hästskostallet, ritat av arkitekt Cyrillus 

Johansson, en gammal byggnad som flyttats 

dit från Ulriksdals kapplöpningsbana, som 

legat i närheten. På slutet av 1800-talet var 

gården Solnas största jordbruk. Det var Karl 

Westerström som tog över arrendet av 

Överjärva 1886 och drev omfattande mjölk-

handel i Stockholm med mejeri och butiker 

ända in på 1930-talet när Mjölkcentralen 

köpte upp bolaget. Man hade under denna 

tid också trädgårdsodling. Ett militärt 

övningsfält kom till på norra delen av 

ägorna på 1920-talet. Det var vid den här 

tiden gårdens marker inte kunde brukas som 

tidigare. Antalet kor halverades och var 

omkring 60. Då minskade också antalet 

anställda och en familj kunde få disponera 

två lägenheter i statarlängan. År 1995 köpte 

Solna stad Överjärva och byggnaderna 

började sedan förfalla.  

   Statarlängan byggdes år 1872 med 12 

lägenheter i huset efter att en tidigare statar-

länga hade brunnit ner. Varje lägenhet 

bestod av kök med vedspis och ett rum med 

kakelugn. I ett av husets rum var en 

bagarstuga inrymd och den var gemensam 

för alla. Varje familj fick råg och korn två 

gånger per år och då bakade statar-

hustrurna. Man kan tänka sig vilken akti-

vitet och trängsel det var där. På övervå-

ningen sammanbands lägenheterna genom 

en lång korridor längs med hela huset. Det 

var således bostäder på var sida om 

korridoren. Många barnfötter måste ha 

sprungit där. Var det lyhört?  

 
 

 
Statarlängan. Kök respektive rum. Foto: Patrick 

Lönnberg 

I statarlängans bottenvåning finns en 

möblerad och utrustad statarbostad från 

1920-talet. Där fanns fotografier på person-

er som bott i huset och även olika föremål 

som visade på statarnas hårda och fattiga 

liv. Det var föremål som lämnats av de som 

bott och arbetat på gården. På övervåningen 

fick vi se att man börjat renovera alla rum-

men, men tyvärr har renoveringen stannat 

av på grund av brist på pengar. 

 
Leksaker i statarlängan. Foto: Margaretha 

Vinterholt 

10



an-tecknat nr 1 - 2017 

Statarnas arbetsdag styrdes av välling-

klockan på magasinets tak. När det var dags 

att börja dagens arbete ringde rättaren i 

klockan.  Rättaren ringde också i klockan 

när middagsrasten började och slutade samt 

när arbetet var slut för dagen. Det var långa 

arbetsdagar, särskilt på sommaren. Mjölk-

erskor och ladugårdskarlar började tidigast 

av alla på morgonen. Det kunde vara redan 

kl. 04.30. I magasinet lämnades staten ut en 

gång i kvartalet. Varje dag hämtade statarna 

några liter sötmjölk och skummjölk i 

ladugårdens mjölkrum. 

   Säsongsarbetare anställdes också. De 

arbetade för en dagslön och stannade så 

länge gården behövde extra hjälp. En av 

dessa säsongsarbetare var en man vid namn 

Karl Gunnarsson, som var pseudonym för 

Karl Gunnar Schulze från Östergötland. 

Han for runt och arbetade på olika gårdar 

och skrev om människornas hårda liv. En 

bok han skrivit heter Som dräng bland 

svenska bönder och beskriver arbetet på 

Överjärva gård.  

   Det var ett mycket intressant och givande 

besök. Kan rekommenderas som utflykt när 

våren närmar sig.   

Margaretha Vinterholt 

 

 

 

Skriv i an-tecknat 
Dela gärna med dig av din släktforskning 

eller annat som har anknytning till släkt-

forskning. Det kan vara ett intressant foto, 

kuriosa, skildringar av vardagsliv och 

högtider, sjukdomar, hjältemod eller vad du 

vill. Med medlemmarnas bidrag blir tid-

ningen ännu mer läsvärd. Både korta och 

längre bidrag är välkomna.   

Redaktionskommittén 

Ta hand om ditt forskarmaterial 
I samband med Kjell Hassels föredrag i 

november har vår hemsida kompletterats 

med bilderna från föredraget. De finns 

under rubriken Släktforskning på meny-

raden, välj sedan Eget material. 

Styrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårens studiebesök 
I vår ordnar föreningen två studiebesök. 

   Torsdagen den 6 april kl. 13.00 besöker vi 

Charlottenburgs gård i Solna. Det är en 200 

år gammal liten gustaviansk herrgård. Den 

ägs idag av Solna stad och Solna hembygds-

förening disponerar halva byggnaden. 

   Onsdagen den 3 maj kl. 13.00 besöker vi 

Polismuseet, Museivägen 7 bredvid 

Tekniska museet på Norra Djurgården.  

  Anmäl dig på föreningens e-postadress 

 info@sollentunaslaktforskare.se 

   Föreningen tar ut en avgift om 50 kronor 

per person och studiebesök. Betala per 

plusgiro 712 140-3 senast en vecka innan 

studiebesöket. Kom ihåg att ange ditt namn 

och vilket studiebesök det gäller. 

Styrelsen  

Efterlysning av forskarkontakt 
Jag har många anor i nordöstra Uppland och 

önskar komma i kontakt med andra 

släktforskare med anor i detta område. 

Karl Säterbrink  

e-post: karl.saterbrink@hotmail.com 

 Styrelsen  
Marianne Ljungström, ordförande 

Tel. 070-351 30 24  

e-post: marianne@ljungstrom.nu  

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@gmail.com 

Kaj Höglander 

Tel. 08-626 73 66 

e-post: k.hoglander@hotmail.com 

Margaretha Vinterholt 

Tel. 08-754 24 96 

e-post: marg.vinter@gmail.com 
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Välkomna till Sollentuna släktforskare 

Årsmöte 2017 

Tisdagen den 21 februari kl. 18.30 

i Arena Satelliten 

Efter årsmötet föredrag av Ivar Lundgren 

Ansgar – vapenlös bland vikingar 

 

Föredrag  

i Arena Satelliten vid busstorget, Sollentuna centrum 

Kaffe finns att köpa i serveringen. Entré 50 kr. för icke-medlemmar 

 

Tisdagen den 28 mars kl. 19.00 

SVAR 

Vad är det och hur används det? 

Mariia Mähler, SVAR, Ramsele 

 

Måndagen den 24 april kl. 19.00 

Vad står det? 

Ett föredrag om hur man tyder den gamla handstilen. 

Ulf Berggren 

 

Därutöver ordnar vi   

Släktforskningens dag 
Lördagen den 18 mars kl. 11.00–15.00 

i Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum 

Släktforskarhjälp, introduktion av släktforskning, visning av några 

släktforskarprogram t.ex. MinSläkt, Disgen, Ancestry. DNA-forskning. 

 

 

 

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 


