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Missa inte kommun arkiven
- en guldgruva för släktforskarna
Glöm inte kommunarkiven i din släktforskning.
- Yi har måssor med personuppgifter, säger Sollentunas kommunarkivarieAnnika Holmberg.
Men det är få släktforskare som utnyttjar våra källor.

I

ollentunas arkiv finns uppgifter om
Sollentunabor. Men man kan lika väl gä in i
S

män) hunsade olyckliga och drabbade kvinnor och
barn. Men ibland lyser det också igenom - och då

(Fortsättning sid

kommunarkiv över hela landet, där man har sitt
ursprung. Där i protokollen kan man fä fram

'i,'/@

mängder med intress arfiauppgifter.

Det var 1863 som kommunerna bildades. Från
det året finns handlingar i kommunarkiven. Arkiven
ligger så gott som undantagslöst i kommunhusen
landet över. Man når dem enklast genomatttittga
till kornmunens växel och frägaefter arkivet. Det
är bäst att göra upp oln tid i forväg, Så det finns
någon på plats som kan hjälpa till attta fram de
handlingar man efterfr ägat.

I kommunarkiven finns främst handlingar som
rör fatti gvård och skola, berättar Annika Hohnb erg.
Förr togs allt upp i kommunalnämnden och det
protokollfördes noga där. Så det är de
protokollen som de flesta personuppgifterna finns.
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Fattigvården 1åg fram till i börJ ar7 ay 1900-talet
inom kommunalnämndens ansvarsområde. (Först
omkring 1920 infordes fattigvårdsstyrelser.) I
kommunalnämndens protokoll hittar man till
exempel upp gi ft er om b arn s om blivit foräl dralö sa
och placerats ut, om ensamma rnödrar och deras
kamp for att klara uppehälle för sig och for sina
barn, om personer som av en eller annan orsak är
på obestånd, eller som blivit sjuka och fätt hjälp
till läkarvfud, offi gamla och orkeslösa.
Ibland är protokollen detaljerade. Man kan fä
1

äs

a o m hur komrnu nerna/ s o ckn arnatvi st ade me d

vatandra och hur de försökte kasta ansvaret for
de fattrga el1er olyckliga på varandra. Man kan
läsa om hur kommunalmän (for det var nästan bara

i Stockholm öppnades som
Då och då anhöll
1752.
fattigsjukhus
komntunalncimnden i Sollentuna onl att gubben
Alntströnt skulle få vård på sjukhuset. Det
Serafimerlasarettet

framgår av ovanstående skrivelse från oktober
I 87I
1

BTBLToTEKSSTÅpET

Vice ordföranden har ordet .....
I,den hiirliga vårsolens glans sitterjag och skriver
dessa rader i vice ordforande-spalten.

Under hemresan från Sundsvall kan jag - trots
X2000-tågets framfart-notera att såväl älg som
rådjur betar i skogen och storspoven vandrar över
fiilten i sitt sokande efter foda. Tyvänkanmanju
inte uppfatta spovens ljuvliga spel genom fonster
och farfvind.
Våra sliikforskarcirklar i Sollentuna och Upplands
Väsby har slutforts i god ordning. Vi behandlade
fre teman - soldater, dornböcker,/bouppteckningar
och modemahjälpmedel. Till varje träffhann vi
också övanågotpå att läsa gammal handstil, en
chans som vi alla bör ta när den dyker upp. Stort
tack vill jag såinda till alladeltagare lor hjälp med
lördagstidema. Det sparade manga 38-mila T o R
resor.

Infor höstens verksamhet har vi nu bög'at tänka
på och planera detaljerna till Tema- dagen.
Vik redannu ett hörn i Din kalender for lördagen
den 16 oktober.
Vi tåinker oss två foredragkring att komma igang
med släktforskning (riktat mest till nybörjare)

respektive hur jag gör när jag kört fast och
"kyrkböckema inte räcker till". Dessutom kommer
tadifionella utstälare / forsäijare med inrikkring på
material kring foredragens tema.

Som vi har skrivit om i tidigare an-tecknat så
har Sollentuna Släktforskare ett eget litet
"bibliotek", bestående av åftta böcker, sex
CD-skivor och ett antal kassetter med inlästa
ftireläsningar. Allt dett a gär att låna och

studera hemma.

Böcker:
Inte barakyrkböcker: Sveriges
Släktforskärforbunds årsbof, I 990
))
Arkivskatter:

))

ärsbok 1991
Nils Göransson: I skolan och utanfor
Minnen från en lång levnad

01

H ökstrand- Åkerl in d : Jakten p å skräddarmästare

C.F. Molander
Henrik Anderö: Läsebok for släktforskare
Christina Hö gm a'"Ir-B ergman : Fäderneg är darna
(Grästorp och Tengene i Västergötland)
Göran Fnborg : Brasiliensvensk arna
Clemenssson- Andersson: Släktforska vidare

i1

CD-skivor:
Paleografi . Läsnin g av ganlahandskrifter
Sveriges Befolkning 1 890. Systemkrav: Windows
98 eller senare
Sveriges B efolkning I97 0 . Systemlrav: Windows
95 eller senare
Sveriges Dödbok 1950- 1 999. Systemkrav:
Windows 95 eller senare
Svenska Orfnarnn. Systemkrav: Windows 3.1 eller
senare

Väl mött!

KleUÅUrint

Smedskivan, version 3. Holger eller Smedskivan}
måste finnas

{a

Kassetter:
Nyamedlemmar:

Klas Linder: Gamla foton 1999-05 -27 (video)
Urban Sikeborg: Temadagen T998- I 0-17
))
Carl Szabad:
Elisabeth Thorsell
Barbro Nordlöf Ensam mor - okänd far
Johan Currnan: Egen forskning
Claes Linder: Foto grafier
Claes Linder: Vem var min farfars farfar

M hälsar loljande nya medlemmar varmt vlilkomna
ivårforening:
LeifBengtsson, Porsväg en344, L92 48 Sollentuna
Eva Berggren, Brynjevägen9, I9I 45 Sollentuna
Hans Klaar, Porsvägen 348,I92 48 Sollentuna
Sten-Äke Nilsson, Porsvägen 248, lg2 48

Dessutom har foreningen foljande artiklar

Sollentuna

örsäljning:

Göran Ramström, Vikingavägen 30, 191 33

Arkivbeständigafotofickor storlek A4: 8 krist
Kyrkobokslatin: utg. av Norrtälje
slähforskarflorening. 5 krihäfte

Sollenhma

Per-Olav Sandeberg, Mäster Henriks alle 5 A, 192
74 Sollentuna

Jan Sundström, Curmans väg 29, 192 7 4
Sollentuna

Curt Sahlgren, Drabantstigen 9, 192 78
Sollentuna
2

cc

till

Ordforkl arin gar ti 11 Tegel srnora ting sprotoko I
1

1613- 1727

. 5l<rlhäfte

Den som vill låna eller köpa något av ovanstående
kan vända sig till
Berit Jeppsson, tel: 7 54 26 95

F O R E, I\ I N G S I I\ F O RM A T I O I\
S

OLLE I\TUI\A SL/iKTF ORS KARE

Sollentuna Släktforskare
clo Christina Högmark Bergman
Alldvägen 12 G
192 7 6 Sollentuna
Föreningen, som är partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca I00 medlemmar.
Vi vill öka intresset for släktforskning, bla genom
foreläsningar och studiebesök.

Ordforande; vakant
Kjell Äbrink, vice ordforande
590 919 93
e-po st : k3 . abrink @telia. com
Christina Högmark Bergman, vice ordforande
tel 7 51 45 01

g^ark. b ergman@c omhem. s e

Catrine Norberg, sekreterare

Lördag den 16 oktober TEMADAGI ÖPPETHUS
"Hur komm a tgäng med släktforskningen?" 8. "När

Tisdag den 7 december - "Anor till Nya Sverige
och Delaware"
Separat inbjudan kommer att utskickas senare.
Väl mött på årets släktforskningsdagar ! !
!

tel 751 2474

oaooooooooooaaoaaaooooooooaoo

e-po st : catrine. norb er g@swipnet. se

Evenemangstips på Rötter
Många släktforskarföreningar i Sverige

Hans Carlheim, kassör, medlemsregister

tel 35 46 80
e-post: carlh eim@hem.utfors. se
Berit Jeppssor, vice sekreterade & bibliotelCskåp
tel 7 54 26 95
e. -post: berit j eppsso n@telia. com

Dorothy Glantz

tel 96 76 83
ntz@swipnet. s e

dml.

g la

EU a

Mauri tzeIl, an-tecknat
623 16 95

tel
-p

o st

: e.mau

OM an-tecknot:

.

t'Gamla loggantt vann
qt å['#,:rT

t{r

ru{r

t{$[itf*rsfiffr*
Vid årsmötet i februari hålls omröstning vilken
logoffpe (logga) foreningen skall använda sig av.
Alternativ var dels den "gamla loggan" ovan, dels
ett tiotalnyaflorslag.
Resultatet blev en överväldigande seger for gamla
loggan . (Tjugotre röster for den mot tretton for
de övriga

lägger ut sina
evenemangstips på Rötter. Så även Sollentuna Släktforskare.
Så här hittar du tipsen:
Gå in på Rötters kalendarium:
http : //g ene al o gi. al an d. n et/kal end arium
Välj Evenemang eller Alla kommande.
Evenemang visar vad som händer en månad framåt och Alla
kommandevisar allt som ar inlagt för tillfiillet. Evenemangen
står i tidsfolj d.
oaaaooaoaoaoaoooooooooa

ritzell@minmail st
Majbritt Ohlsson
adj ungerad for medl emsmöten
tel 35 59 44
e-po st : majbritt. ohlsson@swipnet. se
e.

r

Onsdag den 22 september - Släktforskning - än
sen dä? - Hurj agkanpresenteraoch bevara resultatet
avmin forslcring

Tisdag den 16 november - ej faställt

Tel

e-post : ho

Höstens medlemsmöten:

kyrkböckerna inte räcker till. ...."

Styrelse 2004

tf

KALEI\DARII.IM

tio.)

Vi behåller den gamla logan.

Medlemsbladet beräknas utkornma med fyra
nurnmerper år och ingår i foreningens medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
EU a Mauri tze\I, Slqrttevägen 18, 4 tr
19258 SOLLENTLTNA.
E-post : e.mauritzell@minmail. st

Redaktionskommitt6:
Olle Vävare, tel 35 71 92
Christina Högmark Bergm&n, tel 7 5445 0 1
EUa Maurrtzell, tel 623 16 95
Manusstopp for nästa nr: 3 0 augu sti 2004

Du blir medlem i Sollentuna Släktforskare genom
att s(itta in årsavgrftnn, sotn under 2004 ar 125 kr,
"fö, extra fo*ilj emedlem 5 0 ka på vårt postgirokonto
71 21 40-3. Glöm inte att uppge nemn, adress och
telefonnunxmer.

Missa inte kommunarkiven ... ( fortsättning från

och andra rörelser så också där gär att finna

sidl)

mycket intres s ant

inlägg som ger utlryck for att de kunde
ha en medkännande syn på de drabbade. Har man i

,vårms man

-

sin släkt personer som var fortroendemän i en
kommun kan man alltså fä en bild också av dem
genom protokollen!

pers

oninformation.

Fråga också efter andra arkiv
Annika Holmberg ger ett råd:
När ni besöker ett kommunalt arkiv ute i landet
- fräga dä också efter om man i arkivet forvarar
mer inbarakommunala protokoll. Hiir i Sollentuna

Sekretess i 70 år
- Det är sekretess i70 är pähandlingar som rör det
sociala området, säger Anmka Holmberg. Men fram
till i bö{an av 1930-talet kan man alltså ffi tillgång tilI
alLahandli rrgaL O ch hon forts ätter

:

Ett anrtatområde där det finns mycket uppgifter är
skolan. Där finns t ex betygskataloger, där finns
uppgrfter om niir examina avlades, där finns uppgifter
om skolans personal. Därutöver finns det också
mycket annat i de gamla kommunprotokollen,
benittarhon. Fön lade kommunen sig i väldigt mycket,
man skulle i stor utsträckning ha tillstånd for att göra
olika saker, t ex aff starta verksamheter som kafeer
-

har vi

ju t

ex Edsbergsarkivet med mycket

personinformation. Bland annat finns listoröver aLIa
anställda på godset under olika tider. Kommuner

kan ha arkiv av många olika slag forvarade hos
sig - for släktforskare bör det gä att" göra fynd lite
varstans ! Bara man frägat

å kommuner har levererat in handlingar till
landsarkiven. Handlingarn a är kvar i kommunen.
Så tag chansen på semesterres anr sornmar - gör
ett besök i kommunarkivet och skaffa mer
information om förfåderna! Tänk också päatti de
F

r-

rT

flesta kommuner finns mikrokort över
kyrkoböckerna

-

fräga efter det också.

Ekorrpigga bruna ögotr, men
stämmoprotokollen ger livsödet
Hon hade ekorrpigga bruna ögon och hon var
väldigt kort. Så mindes min pappa sin farmor

Johanna Magnusdotter i Tengene i
Västergötlatrd, född 1847 och död 1913. Min
farfar, Johannas son Carl Bergmäil, var född
utom äktenskapet den L7 mars 1873. I många
är levde Johanna som ensamförälder. Hur
klarade hon sig?
För att fasvarpå frågan uppsöktejag komnlrnarkivet
i Grästorp, där Tengene sosken numera ingår. Av
handlingarna i det arkivet fickjag foljande bilder ur
hennes liv.
Johanna Magnusdotter hade bott och arbetat som
piga i grannsocknen Bj ärby,nar hon blev med barn.
Av kommunalnåmndens protokoll 1873 framgär att.
Bjärby socken hemskickat Johanna till hennes
foräldrar i Anders Jonsgården i Tengene. Johanna
hade 1873 fätt tre riksdaler i fattigstöd av Tengene

socken, vilket Bj ärby efter diverse brevväxling
slutligen ersaffe Tengene för.
Den 23 lurri 1873 kom det upp i kommunalnämnden
i Tengene , attJohanna Magnusdotter anhållit hos
4

kommunalordforanden om understöd flor sig och
sitt "oäkta barn såväl ti1l uppehälle som även till

behovet av bostad emedan jordegaren Johan
Svensson i Anders Jonsgården forbjudit henne aff
längre bo hos herures foräl drar å Johan Svenssons
ägor". Kommunalnämnden erbjöd i juni 1873 att.

"som bostad till Johafina och hennes oäktabarn
upplåta det fattighus som lcfkvaktareänkan Stina

Johansson bebott samt att där lämna henne
vedbränsle samt något understöd till uppehälle".
För att göra en lång historia kort , pä något sätt
hankade Johannasig fram genom livet. Johanna
gifte sig senare, 1890, med en 30 år äldre man
och flyttade till torpet Bergsmaden. Den oäkta
sonen gay sig ut i livet och fick klara sig på egen
hand. Johanna och maken fick en son 1893, som
levde i Stockholm till 1979. 1901 dog Johannas
make. Året efter och framöver utgick fattigluälp
till henne och sonen som fotts i giftet.
Av kommunalnämndens protokoll 1 901 framgår
att JohanruaMagnusdotter blev sjuk. Hon fick då
lUälp av kommunen till att betala doktor och
me di c in, b i drag for att" etr"p ar gummor (namngvna)

n
n

1910 var det äter ersättnittg bland arutat for resa

ffiäffi&å&,
:,&

lasarettet i Lidköping men också for maltextrakt som
hon ordinerats och for vård.
1 9 1 1 utbjöd, enligt protokollen, kommunen Johannas
stuga till forsäljning. Den inbringade 130 ka till

t.

ff ti &*w,täs[.€p* #'hn"ffiu Kommunen
llm* fr*rfierrr*ri$"!r
;!

r

--1-

I

hade tagit allt
Johannas
bib el v ar det
enda som blev

kommunen. Det året utgick åter ersättning for
maltextrakt, for vård och for fvå sfycken tröjor som
kommunen köpt åt henne. (Johanna fick dock bo

ar. Tillhor

kvar i stugan tillsammans med nägraandra orkeslösa

kv

idag Christina

gummor)

Högnl ark
{.i

7

r

1913 fick Johanna fattigunderstöd och ersätlning for

Bergman

rlr. ri r i t,} Ir: t:i t r'{,

skötte henne under 40 dagar, utl äggtill en bonde
som skjutsat henne till en doktor.

maltexffakt. Den 2 i;urrl I9I3 avled hon. Begravningen
bekostades uppenbarligen av "oäkta" sonen men i
ko mmunnämn dspro toko I et fr amg är alt" " 2 I<r utgi ck
1

till Anders Jonsson i

Stubbemaden for resa

till

Sjukdomen forv ärrades. 1908 framgår av

Grästorp efrer en likkrsta till Johanna i Bergsmaden".

protokollen bland annat att en granne fick ersätlning
med 1.50 kr för "en resa till Lidköpings lasarett

Hennes son? som avled i Stockholm I9l9,beräffade
flera gånger atr"kommunen tagrt allt for den fattighSälp

for Johanna Magnusdotter". Senare utgick

som modern och han fatt Det fanns vid moderns
död inget att äwa. Han hade dock på något sätt fatJ..
moderns bibel. Jag fick den senare av honom. Att
bläddra i den bibeln väcker mycket känslor, når jag,

ersättning for ytterli gare en res aframoch tillbaka
till lasarettet i Lidköping och till någrapersoner som
vårdade Joh anrta en tid.
1909 slog socknen till. Då sålde, enligt protokollen,
kommunen hennes ladu gärdfor 251<r for att fä in
pengar for utlagda kostnader for henne.

efter besöket i kommunarkivet, vet hur Johannas

R#IVTHRSKÅ SilFFRfrIR
SkulJr-' fri Lrf,ilt i'it!;,rri. g;rn;l t;t

Christina Högmark Bergmätr, sonsons dotter till
Johanna.
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Doptj uss take töste mysteriet
med Yandrande gesäIl
skråarkivet men kunde inte finna honom. Efter ett
långt uppehåll for iaeöver till Åbo for att fortsåtta

Gamla stan i Stockholm,
slaktforskarproblent son't lange tyckts

Den har ljustaken, köpt

löste ett

i

olösligt.
Ett problem som iag stött på någta gänger är att
söka anorna genorn en vandrande gesäll. Vissa
forsarnlurgar hade en vanlig redovisning i inflyttrungso ch utfl yttning s I ängd s amt hus forhörs ängd. Andra
nöj de sig med husforhörslängd medan det finns
forsamlingar som inte har någon redovisning alls. En
viss hjälp kan man fä genom skråarkiven' som t.ex.
Sto ckholms B orgargilles skräs amlingar och Nordiska
Museets skräarkiv, men inte heller dessa är
1

firllstiindiga.

Jag s ökte

fö dels

eort för en P eter

B

ok-

bindarmästare, som innan han blev mästare varit ute
pä vidlyftiga gesällvandringar. Men jagvar fvungen
att ge upp pä grund av att han saknades i flera
kyrkolängder.

Men ibland skal1 man ha tur. När min dotter skulle
döpas fick hon i doppresent av min syster en
tennljusstake. Denna hade min syster hittat i
Antikföreningen Stjärnans butik i Gamla stan.
Ljusstaken var tillverkad av en Daniel Risin g.Jagvisste
inte vem denne Daniel var rnen butikschefen angav

att Daniel var tenngiutarrnästare vid Stockholms
Skräämbete och att han se,Can flyttat tiil Äbo.
Jagblev nyfiken pä denne Daniel och tittade i
6

mitt sökande vid Landsarkivet dat och detta blev
en positiv upplevelse. En kvinnlig arkivarie tog
emot mig och iagredog orde för mitt problem.
Efter en stunds funderande tyckte hon atr"jag skulle
chansa pä några kvarter i gamla ÄUo och hämtade
de böcker där jagtroligtvis skulle kunna finna
Daniel. Efter en god stunds letande fannjaghonom
och kunde fastställa hans familj.
Arkrvarien släppte mrg inte utan kom tillbaka for
att höra hur jaghade lyckats. Hon letade sedan
på egen hand och kom tillbaka med
boupptecknittg och andra magistratshandlin gat
rörande Daniel och hans familj. En enastäende fin
service. Daniel var född i Arboga och närjag sökte
där så hittade iagockså Peter Bokbindare. Daniel
och Peter var bröder.
Åt<e

n
fi

Rising

"lJtlevadir
gammil kärring"
födde tre barn
G
släktforskningen kan bjuda pä stora
överraskning ar. Jagsökte ättlingar till en domprost
Wallerstadius i Linköping. Jagkom inte vidare i

kyrkohandli ngarna och försökte då med
domkapitlets arkiv. Iagfann inte vadjag sökte rnen
däremot en hel del rörande en annan anforv ant,
en kyrkoherde i Hellestad, Botvid Rising, 1636-

1681.

Den forsta akten var en ansokan från Botvid
om prästtj änst inom Linköpings stift. Vad
dornkapitlet svarade finns inte bevarat men
däremot Botvids svarsbrev. Han skriver: Han
tackar för domkapitlets erbjudande om en
komministertjänst i Hellestad, "men då bemälda
prästänka visade sig vata en utlevadir gammil
kärring, ho allenast med Guds hj älp lärer barn
kunna avl ä" , så bet ackat han sig men
rekommenderar sig alltfort til1 annan Uänst.

$

Medlemsmötets tema
" Frarngång

2

5 mars 2 004 var

och motgång, knep och genvagar

"

.

Tr"e ntedlemmar i vår förening, Åke Rising,
Gunnar Jeppssotx och Utta Lindetl-Ohrström
berattade otn problem de stött på i sin
slrikforskning och hur de lyckats lösa problemen.
Drygt femtio av foreningen medlemmar hade
mött upp. Många uttrltckte efteråt sin belåtenhet
med de olika affirandena. Vi publicerar ddrfor
har sammandrag av två av berattelserna. Den
tredj e, LIlla Lindell-Öhrströms, publiceras i
nasta nutnmer av an-tecknat.

l

Domkapitlets svar framgår ej rnen fydligen ökade
man på erbjudandet och Botvid blev kyrkoherde i
Hellestad 1636. Han var då endast2T år gammal.
Prästänkan, som Botvid skulle konservera, hette
MargaretaPrffzoch hade varit gift lvå gånger forut
med präster. Hon yar dock inte så utlevad som
Botvid befarade. Paret fick tre barn, först en son
och s edan tvillingfl ickor.

Tydligen sök1e Bofvid kompensation på arvnthåll
ty nästa aktjag fann var ett straff-foreläggande med
en utredning i fallet. Händelsen utspelades på ett

bröllop hos en bergsman i Hellestad. När

de

formodligen var beskänkta en bit in på festen, så
kom bergsmannen rned en fiol, som han gav till

prästen och sa: "Nu ska du spelapräst." Prästen
svarade: "Inte &inker jagspela fornågon sombetalar
tionde som du gör." Bergsmannen svarade:
"Men annors hustrurkan duvara spilone for gratis."
Prästen blev nu rasande och slog fiolen i huvudet på
bergsmannen så att flisorna rök.
Domkapitlet dömde prästen att betala 15 daler
så dåligt

kopparrnynt for fiolen och 5 daler koppannynt till
bergsmannen for sveda och värk.
Ibland kan man finna guldkorn även i ganrla luntor.
Som grädde på moset kom så Svenska Antavlor nr

3 är 2001. Där redovisas domprosten Magnus
Wallerstadius anor till mitten av 1500-talet.
Åt<e

Rising

H eller R.
resultatet
blir olika
Jagsökte en Olof Rising i Skinnskatteberg och
trodde att jag fann honom .Iagföljde sedan anorna
bakåt via en Petrus i Hed, Per i Avesta och en Carl
och en Olofi Fellingsbro. Alla varprästerutom den
forste Olof. När jagdiskuterade resultatetmed en

annan forskare t Lands-arkivet i lJppsala så
rekomlxenderade han fortsatt forsknittg vid
stiftsbiblioteket i Västerås. Där skulle det säkert

å

finnas herdaminnen över stiftets präster, somkunde
ge mera kött på benen.
I Västerås hittade jagmycket riktigt ett herdaminne

l

men dåjag såg namnet i tryckstil forstodj agattiag
foljt släkten Hisurg istället for Rising. Bokståverna

H och R i versaler kan i kyrkoboksstil från 1600talet vara nära nog identiska. Ett blindspår som
kostade rnig ett par månader. Jag kollade sedan
tillbaka i hftoböckerna. I Skinnskatteberg ochHed
var skriften så ofydlig att man lätr kunde forväxla eff
H mot ett Rmen iAvesta och Fellingsbro var det ett
klart skrivet H, somj agändå hade läst som R.
Som forskare har man kanske en tendens att i det
undermedvefira tolka str<riften så att det stämmer med

ens förväntnin gar. E,xemplet visar att det är
nödvändigt aff dubbelkolla lveksamma data.
Åtre Aising, Sollentuna, berattade med inlevelse
på mers rnötet otn sin slc)ktforskning.

Åt<e

Rising
7

En oäktings anor ledde
ända bort tilt 15(}0 -talet
Barn födda av föräldrar som inte var gifta
antecknades i kyrkans fodelsebok som "oäkt a" I
vaqe fall t o m 1800-ta1et. Moderns nanm ärnormalt
antecknat. Däremot är det "oäkta" barnets fader

ofta okänd eller ofullständigt angivet i
kyrkoböckerna. Det kan då vara svårt eller ibland
omojligt att klarläggaett sådant barns anor. Jagskall
här relatera eltfall därjag så småningom lyckades.
En släkting till mig bosatt i Anzona,LISA, hade
med hjälp av rnorrnonernas kopior av svenska
kyrkoböcker, som finns i Salt Lake Cify, forsökt ta
reda på sina svenska anor. Hennes farfarsfar, Nils
Bengtsson, emigrerade från Fryksände socken i
Värmland är 1866. Enligt socknens kyrkobok
foddes Nils år 183 8 som "oäkta" barn till änkan
Karin Larsdotter. Som fader till Nils angavs
fältj ägare Bengt Fryk. Min amerikanska släktit-rg
kunde inte komrna vidare, efters om uppgrfr saknades
om Bengt Fryks hemvist. På hennes forfräganåtog

jagmig att forska vidare på Bengt Fryk och hans

Först kontrollerade j ag kyrkoböckerna hos
Rksarkivet i Arninge och fann attuppgifterna från

IJSA stämde. Nils ' moder bodde enligt
husforhörslängden i Fryksände socken, men fadern

kunde jaginte finna där. Det man visste om det
"oäkta" barnet Nils' fader var således att han var
Fältjägare Bengt Fryk
Nästa steg blev att uppsöka Krigsarkivet. Vid

fi

den aktuella tiden fanns ett Värmlands
fä1tj agarresemente. Vrd genomgång av 1837 års

for detta re gemente hittade j ag
flera Fryk, men baraen med fornamnet Bengt:
generalmönstemrll

a

^t\

Fältj ägare nr 90 Bengt Fryk,
5 kompaniet, ålder 29 ärrvarmlänning
Vår man var alltså från Värmland och född
omkring 1808. Krigsarkivet hade också bland 5:e
kotnpaniets handlin gar en s k be sknrmingsj ournal,
som lämnade bl a floljande upplysning:

anor.
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Gunnar Jeppsson, Lynnette Love fr USA och Görgeru Axelsson vid besök på forskningscentret Emigration & Historia i Örtermark i nord vastra Varmland
B

I,r
Hör i Fiibacken nöra griinsen mot Ngrge föddes fiirtjägaren Bengt Fryk

Arizona oss. Vi åkte då bl a till de traher i Värmland
där hennes farfarsfar och hans forfiider hade bott.

Nr 90 Bengt Jönsson Fryk
född i juli 1808 i Värmland
Födelsetiden var nu preciserad till juli 1808 och
fadern hade troligen fornamnet Jöns .Iagåtergick

till kyrkobockerrrahos Riksarkivet. Där sökte
jagigenorn fodelseböckerna for 1808 och böqade
med socknaffra runt Fryksände i nora Värmland.
Bengt var ett ganska ovanligt namn vid denna tid.
nu

Efter genomgång av 6 ä 7 socknar fann jag
foljande:

Östmarks socken
Bengt

Fader: Jöns I\ilsson i Fäbacken

forskningscentrum, Emigration & Historia, i östmark
0w om Torsby) som sysslar med sliiktforskning och

lokalhistoria. Av de databaser man där har visade
det sig aff Bengt rryk och hans forftider var av finsk
härkomst. De var således äfflin gartill de skogs- eller
svedjefinnar som kom till Sverige på 1500- och
1600-talen. Deras efternamn var ursprungligen
Sikainen, Nikkarainen, Orainen i stället for persson,
Andersson, Nilsson.
Som ett led i deras försvenskning hade de liksom
andra svedjefinnar for länge sedan måst övergå till
svenska narnnseder.

Moder: Gertrud Andersdotter
Härefter följ de jae farnilj en

Ijnder nägra timmar besökte vi ett litet

i

husforhörslängderna från 1808 och framåt i tiden.

Som en bonus på det tidsödande arbete, som vi
tidigareLagt ned på Bengt Fryk, fick vi nu oväntat
anornapä flera grenar klarl agdatillbaka till 1500talet. D etta tack vare databaserna i Ostrnark och

På 183O-talet befanns sonen Bengt ha blivit

tillmötesgående ay forskarna där. En av dem

fältJägaren Bengt Jönsson Fryk. Denne Bengt var

konstaterade atr"hangenom de finska anorna var släkt
med vår gäst från Anzona.

alltså den eftersökte personen och fadern till
ernigranten Nils Bengtsson. Anorna kunde sedan
utan problem återfinnas i kyrkoböckelxa tillbaka

till

1700-ta1et.

sommaren 20a3 besökte min släkting från

Gunnar Jeppsson

Projektet "Namn åt de döda"
Komplement

till Sveriges dödbok

är nu
Den del av detta projekt, som Föreningen Sollentuna Släktforskare åtagit sig att svara fiir,
fick
i alla väsentliga delar f?irdigbearbetat. Förbundets projektsamordnare Anna-Lena Ilultman
poster
i ,'laga tid', d v s före då utsatt sluttid den 31 mars 2004, en sammanställning av de 3 702
somlngick i vårt åtagande (ptus 106 extraposter). Därefter har sluttiden framflyttats till den 31
maj 2004. Mera om detta längre fram i denna text. Här ftiljer en sammanfattning av bakgrunden
till projektet och hur vår fiirenings medlemmar arbetat med det.
CD-skivan "sveriges Dödbok I950- 1999" utgavs
2000 av Sveriges Släktforskarforbund.
Den innehåller uppgtfter om ca 4,2mi1j oner personer
som under tiden 1950 1999 avlidit

-

i Sverige. Källmatertal for perioden 1950

- 1967

utgörs av hålkort, som överforts på databand. För
penoden 1 968 - I97 }har som uppgiftskälla använts

i arbetspass for genom gtngav frrävolymer av dödoch begrarmingsboken for de akfuella åren. Arbetet
kom snabbt i gång men komplicerades och måste
till viss del forceras på grund av den forestäende
inlämningen av kyrkböcker frän forsamlingens eget
arkiv till Stockholms Stadsarkiv (med Svenska
Kyrkans ftigörelse från staten som bakgrund).

$

.n

ett regLster från Statistiska Centralbyrån.

Personnummer, dödsdatum och dödsforsamling
redovi s as for alla avlidna.
Men for nedanstående tidsperioder saknas andra
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- okt I97 0 för- och efternamn
1950 - okt 1970 bostadsadress
1950 - okt 1970 fodelseforsamling
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1952- 1960 tid for civilståndsforändring
För attfadessa luckor fyllda startades av Sveriges
Släklforskarforbund proj ektet' Namn åt de döda".
Tänkenvar aff engagerusäväl lokala öreningffi som
enskilda släktforskare i arbetet med att i resp
fors amlings dö d-

o

ch

b

e

gravningsb

ö

cker manuellt

ta fram de felande personuppgifterna. Efter åtskilh ga

förhandskontakter med förbundets

proj ekts amordnare och med

S

ollentuna fors amlings

kansli (kyrkoherden och kyrkoskrivaren) togs i
september 2002 forvår forenings del sfyrelsebeslut
om "adoption" av den egna församlingen, d v s
foreningen åtog sig att med gernensalnma krafter
söka ta frarn felande uppgifter for inom Sollentuna
avlidna personer.

med genom gängat i oktober och
november 2002 anrnalde sig 18 medlemmar ti1l

I samband

arbetet och organiserades i nio grupper. Varje grupp

fick det uppgiftsunderlag som erhållits frän
förbundets proj ektsamordn are, dels som
papperskopior, dels på en diskett. E,fter samråd
med fors amlingens Lyrko skrivare skedde indelnurg
10

Tt&*'

.
Detta omöjligglorde

en

tilltänkt komplettering med

uppgifter från forsamlingsboken
födelseförsamling.

I

betr
februari 2003 hade aIIa

tillgängliga uppgifter noterats. Därefter kunde vissa
kompletterin gar ske vid genomgång av"dödsavier"
på Riksarkivet i Arninge.IJnder återstående del av
2A03 var arbetet i stort sett vilande. Efter kontakt i
februari 2004med Stockholms Stadsarkiv träffades

överenskommelse

om tillgång där

ti11

forsamlurgsboken;

fornotering av fodelseforsamling betr avlidna under
tiden juli 196l - 1972.
Sedan denna slutkomplettering skett, vidtog arbete
me,C sammanforing av resp gruppers resultat till Wå
datafiler; varav en "Sollentuna" med 3 7}zposter,
samt en "Extra" med 106 poster (från florsamlingens
dödbok hämtade noterlngat, ej återfunna i
uppgiftsunderlage| . I detta redigeringsarb ete ingick

{

viss rensning av uppgifter, som noterats enligt
ti di g are instrukti oner, b as erade p å loruts äthrt rugat,
som förändrats under tiden. I detta redigerade

skick översändes materialet till

proj ekts amordnarefl

,

s

genom ordet "Klar" pä raden för Sollentuna i
re dovi snin gen p å "Rotter" : http I home swipnet. s e/
hossnaldb_ab.htm (tabell över aktuell status for
Stockholms

med

personligafakta i kommande nyaversion 3.

om"kvitte t at" mottagandet
:

Här visarj agett"exempel på hur en anonym "post"
(från version} av "sveriges Dödbok)
genom vårt arbete i projektet skulle kunna forses

.

Exemplet avser min faster Emma., arkaefter min
fars äldste bror.

1än).

18880406-0880
På "Rötter" kan man också

1äsa detta:

(Inga nalnn- e1ler adressuppgifter)

;

"Det ar nu klart att vifår loss åren 2000-2003
for den nya Sveriges dödbok. Dar kommer dock
att saknas födelseförsatnling och
dödsförsatnling, något sotn vi hoppas kunna
kontpletteraf, ån andra databaser Detta arbete
komnxer att ta sin tid och utgivningen av
Sveriges dödbok 3 måste datför skiutas fram
titt november 2 004. Detta ger då också
proj ektet I'{arnn åt de döda en liten respit och
sista inlamningsdag blirfi'anrskiuten till 3l mai
2004.

A

Kyrkobokford i Sollenfuna, Sollentunä h,
Stockholms län.
(Ingen uppgift om fodelseort)
Änt<a (1911)

Källor: DOR 65,I-JTD 6l-67

"

För vär del ger detta oss en mojlighet att finputsa
på slutresultatet - d v s om någon skulle kunna
och vilj a,frändödsavierna i Arninge, komplettefa

18880406-0880

med:

Andersson, Emma Elisabeth,

KolumnN, Civilståndsdatum (åt, månad,dag) for
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 , 195 8.
Kolumn N, Civilståndsdatum (månad, dag) fot
196r, 1962, 1963, 1964.

Sollentunavägen 85 B

Kontakta mig b etr underlagsmaterial !
Somj ag forut har skrivit ti1l alla proj ektdel tagare

r

vår forening:

F

Död 30/8 1965.

Vi har alla stor anledning att känna

f Norstedt

191 40 Sollentuna

Död 30/8 1965.
Kyrkobokford i Sollentuna, Sollenfuna kn,
Stockholms län.

oss belåtna

med denna gemensalnma insats som kommet alt

f ödd 6111888

i Boda (Dalarnas 1än).

nyttiggöras i den kommande nyaCD-skivan.

Med tack för samarbetet och för trevlig a frya
bekantskaper till följd därav
Ingemar Goliath

Änka (313 1 91 1).
Kyrkob okforingsforsamling(ar)
S ollentuna, S ollentuna kn,
Stockholms län

II

I 200 0

:

Födelseörsamling i källan:
BODA (Kopparbergs län)

Källor: DOR 65, UTD 6l-67, DB, AK.

11

ollentuna

S1ä

/o Christina

lövägen I
611entuna
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Stadsarkivet öppnar
åter den 28 juni

BehöYer du

mikrokortsläsare?

Stadsarkivet har varit stängt en längre tid for
reparation. Men den 28 juni öppnar arkivet äter
på Kungsklippan 6 och hälsar då släktforskarna
välkorrlna. Öpp.ttiderna i sommar (28 juni - 29
augusti) är måndag-torsdag 09.00- 16.00 samt
fredag 09.00- 15.30. Lörda g ar det stängt.
12 juni-26j uni är Stads arkivets forskarexp e diti on
helt stångd.

Arninges
öppettider
Arninge har öppet i sommar l juni till 1 september
måndag-fredag 09.00- 16.00. Övrig tid på äret är
Arninge öppet mån dag09.00- 19.30, tisdag-fredag
09.00- 1 6.00 samt 1ördag 09.00- 1 3 .3 0.

Riksarkivets
öppettider
Riksarkivet har öppet i forskarsalarna i sommar
(1 juni - 3 1 augusti) måndag-fredag 08.15- 16. 15,
stängt på 1ör dag. Ovrig del av äret öppet mån dag
onsdag 08. 1 5- 1 8. 45 , torsdag-fredag 08. 1 51 6. 1 5, lördag 09.00- 1 3. 1 5.
T2

Sollentuna Släktforskare förfogffi över en

mikrokortsläsare. Den är placerad hos
Studi eforbundet Vuxensko lan i

So

llentuna cenffum

(sammatngäng som Fonus). O* du villtamed
egla kort och sitta hos Vuxenskolan och läsa måste
du ringa forst, tel 96 36 96.
På biblioteket finns också tillgang til1 en liisapp ffiil,
placerad i eff eget litet rum. Även där måste du ta
med egnamikrokort. Tinga plats i lånedisken i
biblioteket for attvara säker på att läs apparaten
är ledi gnar du kommer.
Har du dina anor i Sollentuna kommun finns
mikrokort, som omfattar Sollentufrä, på
kommunarkivet. Där finns också kortläsare. Ring
tel 5 7 92 16 45 eller 57 92 16 51 for att komma
överens om tid.

,\

