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I fuatal har bilarna nött på Landsnora. Foto från 1950-talet.

LANDSNORA KVARN

nönnar"LrR

Landsnora kvarn fiirfaller och bilarna har under lång tid hjälpt till ftirstöra byggnaden.
Skall Landsnoras gamla ärevördiga kvarn, en av Sollentuna köpings främsta
kulturbyggnader, röna samma öde som Rotebro gamla gästgivaregård, dvs. fiirfalla.
Den frågan har mnn rätt att ställa. I vintras körde bilar ned ena hörnet av kvarnen. Nu
ser den ännu värre ut. Stora sjok av tegelmurcn i hörnan har fallit ned på marken, taket
är illa medfaret osv.
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Ordförande har ordet.....""...

-

frågor och tankar fiirsökte vi finna svar på"
Kunde vi inte själva svara direkt, så tog vi
kontakt med lämpliga personer och återkom
med svar titl Dig vid senare tillftille'
Kom ihåg, ingen fråga är for liten att tas upp

-

vid dessa tillfrllen !
Vi i styrelsen har redan planerat en liknande
kväIl i höst, nämligen i

Varje ledare ien förening har ambitioner'
Själv har jag följande mål med mitt nya
ordförandeskaP:
Utueckla föreningen
genom att värva nYa
medlemmar
Kartlägga behovet av stöd
och hjätP bland nYa och
gamla medlemmar
Klara ut vilka medlemmar
kan svara för olika
kunskaPer inom vår
förening.
En gång Per termin göra
eller förbereda ett
studiebesök
Utveckla fdrrningen
En förening av vår storlek fordrar ständig
aktivitet för att sprida vårt budskap- Att
förlita sig på enbart en styrelse och dess
arbete är'inte tillräckligt. ALLA
medlemmar bär ett ansvar at sPrida
information om för-eningen och dess
verksamhet för att väcka intresse och
nyfikenhet hos många andra.
Trivseln i vår förening har poängterats av
de flestra. Månatliga möten med
intressanta föredragshållare inom
släktforskningen har lockat nya åhörare.
Den årtiga temadagen(den 20 oktober
2001) med represen-tanter från olika
slåktforskningsinstitutioner, som man har
nytta av isin egen forskning, har
uppskattats.
Sollentuna Släktforskare har sett ett
ständigt ökat intresse för sökande efter
sina rötter och därmed ökad' kunskap om
sin egen familiehistoria'
Om Du har idÖer om rekrYtering, tag
gärna kontakt rned någon i styrelsen!
Namn, telefon och e-postadress fi nner Du
på sid. 3.

-

-

Kartlägga behovet av stöd och hiäIp
Ett behov vi i styrelsen har, iir att få reda på"
vad Du ldrviintar Dig; att foreningen ska
hjäIpa just Dig med.. Dåifftir anordnade vi i
våras en örsta aktivitetskwälli
Tintomararummet i Sollentuna bibliotek. Dina
2

november.
Vi ses då!

Få reda på medlemmarnas specialområden
och hur dokumenterar
man sitt material
också passa på att få htira om
våra medlemmars eget arbete. Allt
släktforskningsarbete äi av storsta våirde fbr
Styretsen

vill

alla medlemmar.
I forskningsarbetet åir samarbete ett
honnörsotrd. Få idder - ge idder skapar
framgång i all vår forskning!
Tala om for oss, vad Du gör eller tåinker göra
inom Din slåiktforskning samt dessutom på
vilket sätt llu dokumenterar Ditt arbete genom
att
tala orn t.ex. vilket dataprogfarn Du använder.
Styretsen har utsett Mafika Lundgren aff
ansvara fbr detta arbete'
så till slut onskar jug Dig och llin(-a) vän (ner) trjärtligt välkomna till
vårt höstrnöte om sliiktfbrskningsarbetet.
Atla våra andra program är Du givetvis lika
välkommen till t.ex. Temadagen den 20 oktoberl

I{östens studiebesök
Höstens fbrsta rnedlernsmöte är flyttat p.gr-a.
chefsb,yte på Riksarkivet i Arninge, vilket vär
vårt planerade studiemål. Vi återkommer under
våren 2002 titl detta studiebesök.
I stältef har vi efter kontakt rned Stockhalrns
Stadsarkiv fätt en guidad visning av Dagmar
Tuttberg onsdagen den 26 september kl. 18.00.
Se separat artiketl

Väl mött!
Laffi-Olof Eklund

a

SOLLENTUh{A

StÄKTFORSKARE

26/09 Stadsarkivet

täkrforskare
cloLars-Olof Ekhmd
Matrnvägen 33, nb
Sollentuna

191

Guidad tur iArkivet

S

61 Sollentuna

Föreningen, som åir partipolitiskt obrurden, bildades
1990 och har idag ca 70 medlemmar. Vi vill öka
inftesset for slåiktforskning, bla genom ftirEltisningar
och studiebesök.

-

onsdagen den 26 september
samling kl. 18.00 utanför arkivet
Denna tur tar e:a 1,5 -2 timmar
Vår guide btir Dagrnar Tullberg

?0/10 t9:0O Aniara-fTintomara
TEMA-DAG
Ensammor / -far

Sqrrelse 2001

z0nl 19:00 Tintomararummet
Aktivitetskvält

Lars-Olof Eklund, Ordftirande
tel 08-95 89 19

a

KALENI}ARIUM

e-post : lars-o.eklund@telia.com

20111 19:00 Tintomararurnmet
Föredrag
Avslutning med GlöggkväIl

Ingemar Goliatlu Vice Ordltirande

tel 754 30

03

e-post: ingernar. goliath@swipnet. se
Peter Klingsell, sekreterare
tet 754 75 Tz

Valkomna!

'*u,i"il;;;;il;;;sedan

Hans Carlheim, kassör
tel 35 46 80
e-post: carlheim@hem. utfors. se

Maibritt

april

2001
Ingernar Skarpås

Ohl sson, medlemskontakt

Lars Franzdn

tel 35 59 44
e-post : majbritt. ohl sson@swipnet. se

/^

Marika Ltmd gren,
tel 35 4V 5V

e-post : m ari ka. I un dgre n@zeta. tel enord

f
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Catrine Norb€rg, bibliotek/skåp
tel 754 2474
e-post: catrine "norberg@s*ipn€t. se
Erja Mauritzell

tel 623 16 95
e.-post: e.mauritzel l @minmail.

se

Du hlir medl,em i Sollentun& Slåktforska

genom att scitta in årsavgifierc, som under 200 I

/25 kr, for extra fhrniljernedfem 5A kn
vårt postgirokonts 71 21 40*3. GIhm fnte s
rÅr

uppge nomn, adress och telefunnumrner,

Om du flyttar, anmäl din nya adress till
Marika Lundgren.

Medlemsbladet beräknas utkomma med tre/
fyra nununer per år och ingår i foreningens
medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
Marika Lundgren, Jakfstigen l, bv
T92 58 SOLLENTLThIA.
E-post : marikqilundgtren@Feta,telenordia. se

Redaktionskommitt6:
Lars-Olof Eklund, 96 59 69,
Lars Hanssoil, 591 159 31,
Marika Lundgren, 35 +7 57,
Peter Klingsell, 754 75 72,
Erja Mauritzelt, 673 16 95
Ann-Mari Östberg.
Manusstopp for nästa nr: 20 september 2001
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nj.ngrsforloPPet fanns noga
beskrivet, liksorn hur modern
och efter
mådde under

Itin egen historia
Eg,na

forskarerfarenheter

Varför började jag släktforska?
Mormor var född På Kungsholmen
på julaftonen 18?1. Vid åtta års
åfder stod hon och hennes tre
och
förätdraIösa
systrar

syskonskaran skingrades. Anna som
var ätdst kom tiI1 en strYkerska
i Stockholm, mi-n mormor Eva blev
antagen på Frimurarbarnhuset På
Kristinebergs slott i Stockholm'

forlossningen, hur mycket hon åt,
och att. hon hade mj ötk till den
nyf odda samt när hon ble\r utskriven men det var bara barnets
namn son stod angivet, inte
moderns ! ! Mormors mormor var
ruirnligen ogift och behovde int e
uppge sitt narnn. Punkt slut. Nu

skulle iaq inte

komma läng:re.

Trodde j ag.

inte en id6rik arkivarie
Bodde familjen
frågat:

hade

de yngre systrarna kom titl
f amil j er på landsbygden. E'örst i
vuxen åIder återsågs systrarna.
Mormor visste nästan ingenting
om sit.t ursprung. Så väcktes min

Om

Vad har jag kommit fram ti1"1?

antecknadeS även barnenst n€lmn.
Då var morrnors mor 13 år. Vilken
lycka: Där fann j ag Carolina
Teresia Engvall och hennes rnor

nyfikenhet.

Vilka problem har jag stött På?
Fadern fann jag tilthörande
Pontonj ärbatalj onen ( Sappörerna)
på Kungsholmen med födelseort
Myresj ö, Små}and, Hans ursprung
\rar tätt att karttägga.
Modern var väverska på Karl-sviks
f,abriker, också På KungsholmenHon angavs vara född i Kungsholms
församfing med födelsedaturn
angivet. Men hon fanns inte bland
f ödda i Kungsholms f örsamling
Vad göra? På hemväg med
pendettåget fick j ag en tanke:
Under hela min uPPVäxt bodde jag
i Solrlä, rnen eftersom jag var
född på Al lmänna BB i Stockholm
tiII
anges rnin födelseort
Troligen
församling
Engelbrekts
finns j ag inte i fodelseboken för
-

So1na församling.

Moder okänd, fader okänd!

Visst hade det leEat ett BB På
Kungsholrnenl Mikrokort
På
j ournalerna togs framr och där
f ann j aq mormors mor Carolina
på det angivna
Teresia
Förlcss*
f ödelseCatumet.
4
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Stockholm 1855? Stadsarkivet har
nämligen namnregister som baserar

sig på nantalsuPPgifterna i de
olika Etockholnsförsamlingarna'
men i dessa inkluderas normalt
inte barnen. Men just år 1855

Carolina Lovisä, född Hummelgren i Vaxholm och barnbarn LifI

rådman Bengt Hummelgren' Bengtn
fördubblingssorn var son tilt
båtsmannen Per Hummelgren På on
Bondekrok i Gryts skärqård ' Om
mitt, besok där har j ag berättat
i ett tidigare medlemsblad '

Carolina Teresias far är alltj ämt
okänd, och kornmer med storsta

sannolikhet att så förbli. Men,
en klok och erfaren släktforskare menade att en stYvfar Präglar
ett barn som har har i sin vård
genonft sin närhet och fostran mer
än den okände fadern genom sina
gener.

Catrine Norberg

^

Släktforskning på internet av Marika Lundgren
Det finns ånnu inga heltäckande sidor där man kan hitta allt, man får helt enkelt använda sig av cn stor
portion tålamod blandat ned fantasi.
Några tips:

gillar båst. Min favorifi http://www.eoogle.com
2. Bestäm dig fdr vad du vill söka efter, rikta in dig på en sak i taget
3. Ih dina forskningsanteckningar till hands, så att du lätt kan titta i dem.
4. Om du har udda person- eller ortsnamn i din forskning börja söka på dem.
1. Använd en bra sökningssida, ta den du

Några användbara liinkar

r-'

Anbytarforum z http://eene{Iosi.alcnd.ne{discus
Arbetarrörelsens bibliotek I http ://nttt

w.

alponeL se/- aruhf

Arbetslivsbibliotekefi httt ://www. niwL s e/bibVdefautt htm

Länknr till historien z htto://www.arkivcentrutnlse/Ihsllanksidan

htm

Rikasrkivet och landsarkiven (inkl SVAR): htts:/ ttrrl.ro-se
RSV Församlingar: hup :fi7yww. rcvselfolkb

Rötter:

h tto :/rfutww. s e

o kforin

s/fo rc amlinpur/tndex" html

nealogls e

Svensk tokathistorirk databes (H*lland): httn://www.loktlhistoria.nu/se/inds.html

Kartor:

htto ://www.sladskartanse

Svenskt biografiskt handlexikon z httn ://www.bsdon Euse/runeberil'sh h

Mer länkar: hno ://www.foarh umu sellankar.htrn

7
Utländskt:

7

Ancestry: httn:/&vww.ancesft coml
Ellis Island: httn:lÅvww-elliqislandrecords"orsldefault.*sp

Finska kyrkböcker: hfto://www-genealosir.fi/hisforiå/indexnhtm

NOTISER
OvanLiga tTamn r u&ani'ng:
Ur 1880 års födel-sebok för

google. com
En Tyckad sökn ing På Intetnet

ww.w.

av Catrine Norberg

Solna:

Vid vår forenings sista träff
före sonlmaruppehåt1et gav Marika
t.ips om och svarade På f rågor
beträffande sokning På Internet
" Har du de s sutom någo t / några
ovanliga namn att söka På så är
det lättare att f å et't lYckat
resultat." Veckan innan hade jag
varit i Arninge och fått fram
fodelseort, (Garnmalkil ) och namn
på föräl,Crarna ti11 min farfars
f ar, Carf Wilhelm Ek .
-

Det tog någon vecka innan j ag
satte rnig vid datorn, gick in På
www. google . corn och knappade in
"Gammalkil EK'. Jag trodde knappt'
mina ögon ! Den forsta träffen
stämde in ! Per-Arne Ek sökte
ättlingar till torparen Bengt Ek.
Rätt Bengt Ek? Javisst ! Per-Arne
brukar den gård där min farfars
far, såsom halvbror till Per-

Födda ,
Eugöne

L4 april:

Prins Lauritz

Föräldrar: Slaktaren Lars
Hansson och h. h. Carolina

Maria

Asp

Bland svämors urkliPP fann
jaq detta (eventuellt saxat ur
Sundsvalls tidni.g) | " En bonde
i Selånger har enligt doPboken
Nils
dopt. sina fem barn till:

Olivelöv, Bror Gulimar
Greve Fin, Syster Civia Cederplanta, Citrona Gullkrona
Itrona och Berta Gullhjärta
Silversnärta.
I Ostra härad i Småland är en
poj ke dopt tilt PIus Minus

Noak

Johans son

a

."

Arnes anfader, arbetade som dräng
innan han slutligen ftyt,tade till
Stockholm och Solna. Per-Arne har
skickat kort på släktingar sedan

-\

mitten av 1800-talet (ett av dem
kan vara på Carl Wilhelm) samt
antavl-a ända tillbaka ti11 1700talet . I ut.byte har j ag skickat
foton av Carl Wilhelrns ättlingar
och berättat om vår släktgren
SjäIv är jag brYtling till Per*
Arnes far.

1

-

Tack for tipset, I\tarika

1

!

Kråkan, St.uga N om Sollentuna Kyrka
och S om Stäketvägen.
För arbetarbostad under Sollentuna

Foto Boris

Kuno

Hur fick du ditt efternamn

-

?

När nya namnlagen korn i början på 80talet och jag skultre byta efternamn till
Elinsdoffer sade man på Patentverket:
"Men tänk om det fö'ds en liten pojke sorn
fär heta Elinsdotter." 'oI så fäl} måste ni
frrstå hur jae }idit i hela mitt liv efter som,
jag hetat Nilsson tills, ildo, säge,r en leende,
Marianne Elinsdotter

Arnerika. Uftandrarna vandrar
in på nätet.
Sverige åir det land sorn i fbrhållande till
den egna folkmiingden var en av de stotsta
emigrantnationerna årtiondena runt förra
sekelskiftet. Över mlljon€n svenskar gav
sig i väg väSterut. Dryg,f hiilften av denn
anlände ti]l den- nya vfirtdbn via Etr]is Island'

iNew,ifork.
DN fredag

90(}tl

XB

maj 2001

ättlingar kartlagda

GALAGOK? I

skaffet?ingden från

I535 stiger byn Galagök fram ur
historiens dunkel. Byn IåS i kanten av
skogarna rnot häxbränningens
Torsåker i det inre av Ångennanland,
Än stiger dsn frarn, tack vare släikten
Lindahl, vars anfuder foddes här 1685
ach så småningom blev präst i [Jmeå. I
tre blå släktböcker har Lindahlar inte
bare forskat fram och listat
barnbarnsbarnbaffl, tre'-, fltr- och
fummänningar i langa bancr,
sammanlagt nästan 900S ättling&r, utan
också tryckt upp Björn-Olle Lindahls
sonsons son Olov H:sons detalirika
släktkronika med episoder från tre
sekler, Knappt någon i Åttgerrnanland
ffidd kan undgå att hitta bekanta eller
rentav anhöriga i "Slåikten Lindahl frful

Galagök".
NYTT I StÄKTFORSKARHÖNT+AN

Sedan, fsrr-.a* veckan kan verfi,sofil helst med

dator söka efter släkt och anhöriga som
passerade igenom immigratiorlsmyndigheten på &n lil'la ön strax söder orrt'
hdanhattan. Databasen kan nås via
www. e I lis islanclre cards.org
Listarna innehåller knapphändig&, men icke
desto mindre kåinsloladdade fakta:
invandrarens kön, ras, åIder och hemorl Av
de tjugotvå miljoner resenärer som kom till
Ellis Island åren 1892 tiltr 1924 var sjutton
miljoner invandtrare.
Tolv tusen raorrnoner har under åtta år
arbetat ideellt med att överftira uppgifterna
från mikrofilm till databaserr. Kvalitdn på
den sextio år gamla filmen var dålig, inte
sällan svåffydbar. Till råga på altt fanns det
inga originaldokument aff dubbelkonffollera
emot, då dessa fbr länge sedan salts till
pappersåtervinning.
Nätsökningar forsvåras av att namnen på
invandraraa och deras hernorter giirna
stavas fel eftersofil f,artrygspersonalen skrev
dem fonetiskt. Man ffir ffireställa sig och
Ieta efter altemativa stavningar, vilket kan
ta timmar i anspråk. Men när man väl hittar
rätt får man också veta vilket fartyg
slåiktingen resta med, avrese- osh
ankomstdafum liksom namnen på
rnedresenärer och evenfueltr kontaktperson i
USA. Det går också att beställa fotografier
(i de fall det finns). Ytterligare anledning
titl tålmodighet är att sajten på grund av det
enonna intresset varit blockerad sedan den
öppnade.

I hyllan på biblioteket finns nutnera en finsk
sliiktfbrskartidning fbr den sonn åir intresserad"
SUKIJVIESTI är nalnnet på fidningen"

Peter Borgström

Föreningspost

Sollentuna
vägen 33, nb

rFiNsHÅI,L I DETTA nruMMER
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Ordförandet har ordet .....
Föreningsinformation - Kalendarium -Nyamedlemmar - OM an-tecknat
Min egen historia - CatrineNorberg
Släktforskning på internet
Notiser:www-google.com,Ovanliganarrln
Hur fick du diu efternamn - 9000 ättlinpr - Utvandrarna
ImrehåIlsfiirteckning - ForskarForteckning m m

(Bilagor medfoljer)

FORSKARTÖRTECKNING

Våra uppgifter om medlernmarnas
fbrskaronnråden biirjar bti tite gamla så

det

fbrskning ange vilket program du anvåinder
dig av (genom att vi tar med detta kan man
lätt hitta någon som använder samma

ärdåirftrdagsattsanrlaihopnyinformation! program som man själv om man får
Eftersomfdrhåltandenakanftiråindrassnabb't problern!).
skulle vi nu vilja ha heh nya friischa uppgrfter

om er forskning.

Skriv och skicka per post eller ernaitr till
Marika Lundgren, eller låimna det till någon
i styrelsen vid ett medlernsmöte,

Här ett viktigt meddelandet
som forskar orn Flekinge:

De uppgifter vi är intresserade av är:

Naniln, sdress och telef,onnurnrner
(fullständiga uppgifter så att vi kan
kontrollera medlemsregistet samtidigt ! )
Eventuell epost-ad ress.
Områden du forskar i med gård/byr socken/
stad, län och tidsperiod.
Sträkter du fbrskar i med sliiktnamn, socken/
stad, län, Iand och tidsperiod.

titrI oss

Torhamn Församling- Östra Härad: Eget
pastorat" 2002-01 -01 komrner

enligt frUat beslut forsamlingarne Jiimjö,
Kristianopel, Torhalnfi ,
Ramdala och Sturke iogå ett nytt pastoret
med namnet Jämjö.

Eventuell speciatrforskning (

Källa: Blekingerotter (länk ftån Rötter)

upprättande

:*tw;S,,

av

tex
regis,ter, särskilda

yrkesgr,upper o dyl)

Orn du använder dator
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