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Släktforsknlngens dag
17 mars 2007 kl , 11-1 5
0ppet hus iSollentuna bibliotek
Vi visar litteratur, hjälpmedel och dataprogram
för släktforskare, ger tips för nybörjare och

informerar om vår verksamhet. Välkommen!
FÖREN I NG E N SoLLE NTU NA 5 IAKTFoRSKARE

Ordföranden har ordet
Nu har vi firat nyår i foreningen! Det vill
säga

vi har haft årsmöte och vi har

gätt

in i ett

nytt verksamhetsår.
Jag hoppas det nya året ska bli ett bra år for
foreningen och for medlemmarna, att vi har
intressanta och stimulerande mötesaftnar och
givande studiebesök och andra arrangemang.
' Den enkät som årsmötesdeltagarna svarade
på gav ett gott resultat. Det är många som är
villiga att ställa upp och bidra med en arbetsinsats vid olika arrangemang. Det var även
de som kan tänka sig ta en plats i styrelsen.
Det är underbart! Föreningen blir vad vi tillsammans gör den till. Om många hjälper till
blir det ett bättre resultat och det blir framfor
allt roligare. Det där med att ju fler kockar
gäller inte i denhär situationen.
. Redaktören for an-tecknat klagar ibland
över att det ar svårt fä in material till tidningen. Här bör alla medlemmar bli bättre. Du har
säkert något intressant du kan skriva om som
det kan vara trevligt for oss andra att fä läsa.
Detta är betydelsefullt ur flera aspekter: det är
positivt att se aIt forskningen gär framåt, det
kan ge läsarna tips på hur man kan hitta olika
uppgifter och det kan faktiskt vara lite spännande också.

| år kommer vi afr' i samarbete med biblioteket, arrang era "Släktforskningens dag" (vilket framgår av omslaget). Förra året genomfordes den for forsta gången så nu är det en
tradition! Syftet är att stimulera människor att
börja släktforska så vi kommer att i ftirsta
hand vända oss till nybörjare. Men säkert har
även Du, som hållit på ett tug, frågor som Du
kan fä svar på. Dorothy Glantz kommer att
demonstrera släktforskarprogrammet Genline,
vi kommer att visa den utrustning som biblioteket tillhandahåller och vi kommer att informera om vår förening. Det vore trevligt att fä
se Dig där i biblioteket
mellan klockan 1l och
o

15 på lördag den

17

mars.

Väl mött!
Kerstin Myrehed
Ordforande

5rffiffi*

Föreningen
Sollentuna
Släktforskare

clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7 , 192 77 Sollentuna
Föreningens postgiro: 712 140-3

Föreningen, som är partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca 145 medlemmar. vi vill oka intressef för släktforskningen,
bland annat genom föreläsningar och studiebesök.

Styrelse 2007
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 7 54 26 55
e-po st : kerstin.myrehed@swipnet.

se

Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20
e-po st : brit a.agren@swipnet. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 7 54 48 01
e-post : karin.henriksson @sawast. se

Marie Testorf, vice sekreterare
Tel 7 54 22 87
e-post : marie.testorf@swipnet. se

Erik Westin, kassör
Tel 35 72 9l
e-post: erwes@telia.com
Hans Carlheim, vice kassör
Tel 35 46 80
e -po st : carlheim@hem. utfors . se

Olle Vävare, ansvarig for an-tecknat
Tel 35 74 92
e-po st : vav are@telia. com

Andrad postadress eller e-postadress anmäls
till Hans Carlheim.

d/r/-M
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i årsavgiften. Manus
och skrivelser skickas till:
Olle Vävare, Valhallavägen 2 B,
191 49 Sollentuna; tel 35 74 92
e-post : vav ar e@telia. com.
Manusstopp for nästa nummer: l5 augusti..

En liten bercittelsc om

Johanna Johannesdotter Roos (1 7 B2-1 85 B)
min mormor Annas frrfrrsmor
JoHawxa, vARS levnad jag ska berätta om i
korthet, foddes den 2 november 1782 i Harestads socken i södra Bohusläns inland. Där rådde
stor fattigdom ett citat ur boken "Bohuslän"
(IJtbildningsforlaget Brevskolan, 199 6) :
Bohuslcin var fottigt och så var bohuslcinningarna. De ansågs lAnge tillhöra Sveriges mest
lågtstående skikt, liksom deras landscinda ansågs vara ett koncentrat av det svenska armodet.

a

Dock tror jag denna lilla berättelse kan vara
av allmänt intresse även om man inte har släktdrag från just Bohuslän - armodet fanns säkert

på de flesta håIl i Sverige.
Johanna vat ftirsta barnet av tio, varav minst
fyra dog i späd ålder. Hennes far var dragonen
(lätt beväpnad kavallerist) Johannes Stålt och
hennes mor hette Britta Maria Olofsdotter.

vanligtvis måste lämna, hade lyckligtvis med
kyrkans hjälp blivit omvandlat till "komministerboställe" och Britta-Maria kunde bo kvar på
torpet Högen tills hon dog 80 är gammal 1841,
alltså 29 är efter makens död.
MEN Årsn till Johanna - hon gifte sig först med
Andreas Olofsson, flyttade till ön Wannholmen
mellan hemsocknen och ön Marstrand. Makarna
fick tre barn 1805-1809: Christina, Beata och
Olaus. I 8 09, just fore Olaus' fodelse, blev Johanna änka vid 27 års ålder, och hon flyttade
hem till foräldrarna på torpet Högen i Harestads
socken med de tre barnen. Pappa Johannes levde ju fortfarande, hade avmönstrat som soldat
tre år tidigare och levde då tre år till.
Torpet Högen hade ett granntorp, Heden, där
Eric Roos bodde, även han dragon som Johannas far varit. Eric och Johanna hittade varandra
- hur fortäljer inte historien, men torpen låg på
cirka 500 meters avstånd från varandra.
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Torparna och bönderna då var ofta indelta
soldater. Johannes far Nils Nös blev fänge i
Pommern i januari 1759 men enligt soldatakten
"därefter hemkommit". Dock blev hästen förkommen i Pommern och ersattes 17 66 med en
brun vallack med några vita strån vid bakfotterrla. (Soldatakterna, som gär att beställa via epost hos Centrala Soldatregistret, år ofta roliga
och detaljerade).
JoHawNps SrÅlr tjänade 26 är som soldat och
fick avsked på egen begäran 1806 med motiveringen "giort kriget". Sex är senare dog han i
"hastig feber", men soldattorpet, som änkan då
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Ur husforhörslcingden I 83 9, Hqrestad " (Jndantag". Johanna cir utfattig, sonen IViklas "mindre
vetande ".

Eric (min morrnor Annas farfarsfar) och Johanna gifte sig l8l l, när Johanna varit änka i
knappt två är. Eric var drygt sex är yngre, och
de fick sex barn. Johanna fodde alltså nio barn
under tjugo är; sådant är, efter vad jag senare
sett, definitivt inget rekord vad gäller barnafö-

kunde jag i somras uppsöka platserna där torpen
en gång låg . Jag blev överväldigad av deras
intresse att visa mig platserna. Även en pensionerad präst visade olika platser. Mannen från
hembygdsföreningen hittade även en jämnårig
syssling till mig som jag inte hade en anittg om
hennes morfar och min morrnor Anna var
syskon, fodda 187 6 respektive 1890. - Ett tips
är därfor: när ni hitt ar nägot av intresse, kontakta hembygdsforeningen där.

dande på den tiden.

Eruc Doc, 47 är gammal, i feber 1835 och här
börjar det som for mig väcker så många tankar
om Johanna och vad for person hon var. (Jag
vet att ingen släktforskning kan ge svaret).
Då, när Johanna vid 52 års ålder for andra
gången blivit zinka, står angivet i husforhörslängden att sonen Johannes, 12, kom till Nidarö,
sonen Andreas, 19, (min mormor Annas farfar)
kom till Dotorp Kampetorp (som soldat Staf)
medan NiklaS, 9 år, stannade hos sin mor.
Diirmed forsvinner Johanna ur husförhörslängd erna, trodde jag. Men, efter idogt letande
bland alla gåtrdarna i slutet under rubriken "på
socknen", hittade jag henne igen 1839 som utfattig med sonen Niklas, nu 14 är och "mindre
vetande". Och 1859, efter 24 är som änka för
andra gången, dog Johanna Johannesdotter
Roos som fattighjon sedan minst tjugu är, vid
en ålder av 76 är,2 mänader och l0 dagar .
Sonen Niklas, den "mindre vetande", blev
hästslaktare, kallades Rosen-Niklas (efter pappa
Eric Roos). Han bildade aldrig familj men levde
till 1901, då han dog som "ogift fattighjon i
Sjöhed".
Ex AV pnÅcoRNA man inte far svar på är: varfor
tog Andreas staf, min morrnor Annas farfar,
inte hand om sin mamma Johanna? Var hon
kanske en "satmara" som det inte gick att bo
tillsammans med, eller var hon for timid och
ville inte ligga sina barn till last?
Via kontakt med hembygdsforeningen i
Torsby-Harestads socken i södra Bohuslän

Min mormor Anna och morfar Axel med sina
tre barn 1914. Anna cir 24 år och på hennes
arm sitter min mamma Edith,

I

år.

NÄsra Ånna i släktforskningen som jag nyss
påbörjat är min farfar Hilmers far. Jag visste
innan att fadern var Goteborgs stads stadsbokhållare under senare hälften av 1800-talet och
trodde mig där inte hitta någon fattigdom. Jag
har just hittat hans anfrider, en häradshövding
och en perukmakare i ljddevalla. Men tro det
eller ej min farfar Hilmers farfarsfar dog
1834, också som "utfattig".
Vad är det som gör att just dessa människoöden i släktforskningen berör oss mest?
Marie Testorf
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Kaffeserveras o Välkommen!

Att göra en tavlapä fri hand
Ett tips om hur man ritar en antavla utan annat progrom cin Word.
Så hcir kan var och en göra sin egen tavla, bercittar hcir Olle Vcivare.
NÄn MAN som släktforskare har hållit på ett tag
och samlat uppgifter om sina anftider och anor
kommer man snart till en punkt när man behöver ordna upp samlingen för att få en bättre
överblick. Och det finns ju dataprogram att inhandla for det ändamålet. De flesta av dessa är
riktigt bra, men nackdelen är att det släktträd
eller antavla du skapar ofta blir vidlyftig och
kan vara svår att presentera för släktingarna.
Det professionella systemet med numrering och
markering av anor är inte heller så lätt att jobba
me,C och ganska svårt att läsa for den som inte
är helt insatt i systemet.
En annan begränsning är att, du måste jobba
med Windows som operativsystem i datorn. Det
gör de flesta - men inte alla. Själv arbetar jag i
Mac OSX, som är ett system med många fördelar. Men inte många program ar anpassade
för Mac-datorer. Inga program som erbjuds av
Disgen, Holgerdata eller ens Genline är åtkomliga i Mac - med vissa undantag. Dock finns ett
bra släktforskarprogram för Mac, nämligen
Reunion. Kvar står problemet att dessa program
inte ar kompatibla. Har du skapat ett anträd i
Dis kan du inte skicka det till din kusin som
råkar ha valt Holger. Vissas dokument kan du
forstås överföra till pdf-fo rmat, men även där
finns begränsnin gar.
NÄn JAG spårade fram en släktgren i IJSA blev
behovet av en översiktlig släktt avla akut. Det
var min hustrus farfars bror som utvandrat
1903, och det gällde att få ordning på syskon
och deras avkommit i några generationer i både
USA och Sverige. Att beskriva hela släkten
verbalt eller i någon sorts tabell var inte särskilt
lyckat. Jag tycker att det blev en bra lösning när
jag lyckades rita en helt egen antavla i det vanliga Word-programmet. Jag ska ge en kort beskrivnitrg eftersom denna variant nog kan passa
många andra. Här intill återges också den
"släkttavla" r A4-format som blivit ett mycket
uppsk attat dokument i släkten, från Karlskoga
till Houstoo, Texas. Originalet har tre frirger.

Man börjar med att öppna ett nytt Worddokument, gärna i "sidlayout" (under Visa). I
rullmenyn i Visa markerar man Verktygsftilt:

och fär då ett nytt fönster där man marke rar
Rita. Då får man ett nytt verktygsftilt (i min
dator läggs det lodrätt i vänsterkant). Mark era
verktyget 'Al' och du kan med markören göra
en ruta och skriva in text i den:

^
{

Rutans placering och storlek väljer du efter
behov och på fri hand. Du kan avläsa storleken i
Formateringspaletten och göra nästa ruta exakt
lika stor. Längre ner i verktygsftiltet till vänster
finns verktyg för li"jedragning, pilar, frirg på
linje, text eller bakgrund, och så vidare.
Denna antavla är lätt att uppdatera, skriva ut
och maila i pdf-format. - Lycka till!

släktschema för ättlinqar till Anders Gustav Jansson, Karlskoga
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Fosterb arnsindustri eller människokärlek?
FaNxs DET en marknad för fosterbarn i Sverige vid sekelskiftet 1900? Ätminstone var
såväl utbud som efterfrägan på fosterbarn
omfuttande vid den här tiden, menar ekonomhistorikern Johanna Sköld i sin avhandling.
[Jnder perioden 1890-1925 bodde mellan
ätta och tio procent av Stockholmsbarnen
hos andra än sina biologiska foräldrar. Fattigvården placerade många barn i fosterhem,
men det var man inte ensam om. Såväl filantropiska sällskap som biologiska föräldrar ordnade fosterhem ät barn. Johanna
Skölds studie av en utackorderingsbyrä som
lydde under fattigvården i Stockholm visar
att mänga barn som kom till utackorderingsbyrån redan hade bott i fosterhem som de
biologiska foräldrarna själva hade anordnat.
BrusrpN pÅ andra former av barntillsyn ledde till att arbetarföräl drar, framförallt ensamstående mödrar, placerade sina barn i
fosterhem. Ibland anlitade de släkt och vänner, men det förekom även att de annonserade i dagspress efter fosterhem åt sina barn.
Kostnaderna för barnens fosterhem var
betungande for kvinnor med läga löner. Johanna Sköld har funnit exempel på pigor
som betalade nästan hela sin kontanta lön
till sina barns fosterhem. När foräldrar inte

till fosterhemmen
kontaktades fattigvården och ibland övertog
utackorderitrgsbyrån ansvaret för barnen.
Även foräldrarnas död och sjukdoffi, familjens fattigdom eller en uppväxtmiljö som
bedömdes som olämplig, kunde leda till
fosterhemsplacering
Efterfrägan pä Stockholmsbarn var stor
ute i landet. Det fanns fler fosterhem att
tillgå än vad det utackorderades barn. En del
familjer blev till och med utan fosterbarn,
berättar Johanna Sköld. Något entydigt
svar till varför efterfrägan på fosterbarn var
så stor finns inte, menar Johanna Sköld.
Barn efterfrågades av olika skäl beroende på
deras ålder, kön och eventuell relation till
fosterfamiljen.
kunde betala avgiften

(S

{

SruoIEN vrsAR att barns arbetskraft, den
kontanta ersättning som utgick för fosterbarnsvården, släktingars plikt gentemot varandras barn och den känslomässiga utdelning som vissa personer hoppades pä, motiverade dem som anmälde sig som fosterföräldrar på byrån.
- Johanna Sköld: Fosterbarnsindustri eller
mcinniskokdrlek? BArn, -fo*iljer och utackorderingsbyrån i Stockholm IB90-l 925
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet Disputation: 2 juni 2A06.

{'

Bankfolk, blåställ och butiksbiträden
Mpn ÄN rRE miljoner fotografier döljer sig i
arkivet hos Centrum for Näringslivshistoria
en fantastisk skatt med bilder som utgör
värdefulla tidsdokument från en svunnen tid.
I den här fotoboken presenteras ett urval
av dessa fascinerande fotografier, som är
tagna i Stockholm mellan 1890 och 197A,
varav de flesta inte tidigare publicerats.
Bilderna visar människors arbetsvardag
allt från direktörernas välpolerade styrelserum och butiksanställdas arbetsplatser i fashion abla varuhus, till den uttråkade ljusstöperskan och telefonkabelinstallatören som

svävar I en korg ovanflör den framväxande
staden. Vi får också se glimtar av restaurangliv från olika decennier, kända byggnader under konstruktion, en modern stordator
från 1960-talet och en snillrik utomhusautomat for livsmedel.
urvalet har giorts av Anders Gidlöf som
är bildarkivarie på Centrum för Näringslivshistoria.
Anders Gidlöf (red): Bankfolk, blåstcill och
butiksbitaden. En fotografisk bildskatt från
Stockholm I 890- I 97 0. B. Wahlströms Bokforlag. IJtkom i mars 2A06.
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släktforskarnas Hus har lagt in en ny växel
Stenåke Petersson ger hcir en aktuett rapport om vnd som hcint
och hcinder kring sldktforskarnes Hus i Leksand.
SÄrgnr HAR Nr hört och läst om de ekonomiska bekymmer som strax fore jul ställde
Släktforskarnas Hus i en brydsam situation.

vår "huvudsponsor" sedan starten for 15 är

r
'^

;

r

sedan, Leksands kommun, bestämde sig då
for att inte längre ta det ekonomiska ansvar
man giort genom åren.
Någon annan fungerande lösning i form
av en ny forening, stiftelse eller liknande
som kunde ta över gick inte att fä fram. vi
stod inft)r en situation dar det handlade om
att under våren 2008 avveckla verksamheten
och stänga butiken
Nuvarande chef på "Huset,,, per Norberg
och undertecknad "emeritus" var ense om
att "Husets" verksamhet är for viktig att
bara skrota. "Huset" $rller så många viktiga
funktioner, trots, eller kanske på grund iu,
att allt fler väljer att forska på ndtet. Vi ser
också mojligheter utöver vad "Huset" traditionellt har ägnat sig ät, mojligheter som på
sikt kan stabilisera ekonomin men som inte
ryms eller passar in i den ideella foreningens
kostym
Med detta konstaterat bestrimde vi oss for
att bilda ett aktiebolag och i den formen
driva verksamheten vidare, under namnet
Släktforskarnas Hus AB. Det har tagit tid att
bilda bolaget, att lösa alla praktiska frågor
med kommunen som agare till lokaler och
det mesta som finns i dessa och att hitta
praktiska former for ett övertagande. Vi har
också måst lösa en del andra samarbetsfrågor, bland annat med foreningen DALFOLK
som äger delar av materialet och ställer upp
med volontärer. viljan att hitta en konstruktiv lösning har varit god från allahåll och nu
är vi redo att med tillförsikt säga:

välkomna till släktforskarnas Hus ABI
kommer att jobba vidare med våra traditionella verksamheter, forskarsal, kurser och
uppdragsforskning ungeftir som hittills. Troligen kommer vi att behöva krympa forskar

vi

S'ldktJorskarnas Hus i Leksand.
Sldktforskarnas

salen något men servicen i övrigt blir minst
lika bra som hittills. Trots minskad forskar-

sal i vardagen kommer vi att kunna ta emot
foreningar som vill helgforska precis som
hittills.
vi satsar pä att fördjupa samarbetet med
Genline AB ytterligare for att hitta nya ben
att stå på. vi kommer att jobba vidare med
utveckling i egen regi av nå gra idöer som vi
tror på.
vi har satt upp tre ledstjärnor for vårt aF
bete:

. Effektiva och trivsamma
o
o

forsk_

ningsmojligheter med generösa öppettider fcir den som vill besöka oss.
Snabb och kompetent hjälp med
problemlösning vare sig du finns hos
oss, eller vill ha hjälpen via post, telefon eller Internet.
Priser som gör det mojligt att använda vära tjrinster men också ger foretaget och dess medarbetare mojlighet
till ständig utveckling.

Vår lantliga genealogiska diversehandel tror
ska ha goda fcirutsuittningar att pä sikt stå

vi

på egna ben.
Men nu är nu och fattigdomen grinar oss i
ansiktet. vi behöver den hjälp vi kan fä for
att jobba på med det vi har medan nya verksamheter mognar fram. Det bästa stöd vi kan
fä är att ni som forening eller alla ni enskilda forskare kommer hit och forskar eller på
annat sätt anviinder er av väratjänster.
Som komplement till "Huset" är en vänförening med nationell och internationell

spridning under bildande. Manga har hört av mer att byta ansikte - men allt tar sin lilla
sig och vill vara med och just nu arbetar en tid.
interimsstyrelse med att få till en frrsta omgang stadgar och få ut informationen till alla Sammanfattningsvis:
våra kunder och sympatisörer. Arbetsnam- . Sliiktforskarnas Hus har nystartat
som ett aktiebolag.
net på ftireningen iir An-forvanterna.
o
Föreningens syfte åir att stödja SläktforsVi som bildat bolaget tror fullt och
fast pä möjligheten att utveckla
karnas Hus med pengar, att verka som amhemmaverksamheten och att det finns en
bassadörer på respektive medlems
plan och att med tips, idöer, konstruktiv kriframtid fiir Sliiktforskarnas Hus.
verkstödja
tillrop
o Välkommentillossftirattjobbamed
tik och uppmuntrande
samheten.
din forskning.
gå
i
vänftjremed
att
Du år välkommen
o Välkommen att höra av dig till vår
ningen du också! Medlemsavgiften är i startelefonsupport.
ten 100 kronor per person och år. Kontakta
o Välkommen att boka ditt Genlinevår reception (0247-122 80) om du vill vara
abonnemang genom oss.
med eller håll koll på vår hemsida. Den heter www.slaktforskarnashus.se och vår e- Vi kommer att jobba på med samma höga
postadress tir info@slaktforskarnashus.se ambitionsnivå som tidigare och vill giirna ha
dig som k'nd/besökare i framtiden'
Tnors R'KTET om vår död rullar alrtså verksamheten på. Som besökare kommer du inte Fcir SlZiktforskarnas Hus AB,
att märka så mycket av ftirändringen mer än per Norberg och Stenåke Petersson.
att vi tvingats justera våra priser i forskarsalen eftersom vi nu är momspliktiga. Nya
broschyrer är pä gang och hemsidan kom-
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Föreningsnotiser
S Iä

Kalendari um våren 2007

ktfo rs ka rb i b I i ote ket

. Föreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
böcker och tio CD-skivor. Böckerna kan du

Lördag 17 mars: Släktforskningens dag i
biblioteket, Sollentuna, klockan l1-15. Aktuell information om släktforskning, hjälp-

läna och studera hemma.

medel och om vår forening.

nöcrER:
Inte bara kyrkböcker Sveriges Släktfors-

Torsdag 22 mars: Mötesafton med Kjell
ÄUrint<: "Bönder, soldater och andra godbitar". Tintomararummet, bibliotekshuset
klockan 19.

karforbunds årsbok 1990

Arkivskatter

Sveriges Släktforskarfor-

bunds årsbok 1994

;

t

I{ils Göransson: I skolan och utanför. Min-

Onsdag 18 april: Besök på släkforskararki-

nen från en lång levnad.

vet

Hökstrand och Åkerlind: Jakten på skräddarmästare C.F. Molander
Henrik Anderö: Läsebok for släktforskare
Christina Högmark Bergman: Fädernegårdarna (Grästorp och Tengene i Västergötland)
Göran

och Andersson:

Mer information lämnas

inom kort.

Tisdag 24 april: Mötesafton med Ragnar
Fornö: "Vad och hur man hittar i domböcker". Tintomararummet, bibliotekshuset,
klockan 19.

frib or g : Brasiliensvenskarna

Clemensson

i Arninge.

Släktforska

Tisdag 8 maj (em; observera nytt daum):
Studiebesök på Släktforskarnas hus i Sund-

vidare
S läktforskningens my sterium
Släktforska i Stockholm

byberg.

CD.SKIVOR:

13

#

Dörren måste stängas

Sveriges Befolkning 1 890
Sveriges Befolkning I 900
Sveriges Befolkning 1970
Sveriges Befolkning 1 980
Sveriges Dödbok 1950- 1 999
Sveriges Dödbok 1947 -2003
Emibas: Emigrantregister för Sverige
Emigranten Popultu 2006. -Ny!
Smedskivan 3.
Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexikon över Sverige

När vi har vära sammankomster i Tintomararummet fär vi inte enligt bibliotekets
regler - ha ytterdörren obevakad. Vi kommer därfor att låsa dörren kl 19. Men vi gör
ett "efterinsläpp" tio minuter senare. Så om
du kommer for sent - håll ut till 19.l 0!

Forskarförteckning
Hans Klaar har giort en fin sammanställning av de uppgifter om var vi forskar som
vi har lämnat till honom. Forskarforteckningen finns i en pärm vid vära aktiviteter i
Tintomararummet. Den som önskar kan fä
en egen forteckning. Har man tillgång till

För de flesta av dessa skivor krävs Windows 95 eller senare. Smedskivan 3 kräver
Holger eller att Smedskiv an 2 finns.
. Dessutom har foreningen arkivbeständiga
fotofickor till försäljning. Det är dels hel
A4, dels uppdelat i fyra mindre fickor. Pri-

Internet sänder man

set är 7 kristyck"

. Den som

vill låna eller köpa något av

ovanstående kan vända sig
son, telefon 7 54 26 95.

ett e-brev till

hasse.klaar@uutnord.se och fär forteckningen hem till sig. Annars kan man ringa
08-7 54 39 16 och be om en förteckning på
papper. Det ordnar Hans Klaar till självkostnadspris 20 kronor + porto.

till Berit Jepps-

1l

Avsändare:
FÖnpxINGE,N SOI-ISNTUNA

SIÄrrpo

c/o Kerstin Myrehed

Vidfares väg

7

192 77 SOI"IdNTLTNA

FöREN I Nc E N SOLLENTU NA 5 uTTFoRSKARE

inbjudan till en kväll med doft av gamla arkiv

Hur och vad hifta;r du i

domböckerna?
r Ragnar Fornö berättar r
tisdag den 24 april 2OO7 klockan 19
i Tintomararummet, biblioteksh uset,
Sollentuna centrum
Fri entr6

- Kaffe serveras - Välkommen!

