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Rotsunda by 1690
Exempel på vad man kan få ut från lantmäteriverkets arkiv: Karta år 1690 (beskuren)
över Rotsunda by. Läs Gunnar Bloms och Gunnar Jeppssons sammanfattning av
överlantmätaren Bengt Olof Käcks föredrag i november 2007, sid 3.

Den 15 apri I 2008
Föredrag
Bukilska, kallfeber, puken? Vad

dessa gamla sjukdomsnamn
innebär får du kanske inte veta,
men däremot mycket om
farsoters härjningar i Sverige
1750-1950 i Berndt Talleruds
föredrag. Se annonsen på sista
sidan!
Extra föreningsmöte
Se kallelse på sista sidan!
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Nya styrelsen
Ordförandens spalt

i

Ordföranden har ordet
Tack for fortroendet att ffi

yara

foreningens ordörande ytterligare ett år.
En viss florändring i styrelsens samman-

sättning ar det även i år med två nya
medlemmar. Det är alltid spännande att fä
arbeta med nya personer och jag hälsar de
nya ledamöterna hjärtligt välkomna.
Något jug år mycket glad lor ar den
mycket kompetenta grupp som nu arbeta
med vår tidning. Det känns tryggt. Tidningen är i mycket vårt ansikte utåt.
Det är många medlemmar som glatt och
villigt ställer upp och hjälper till i olika
sammanhang t ex informerar på Släktforskningens dug, hjälper till vid mötesaftnar, temadag och tidningsutdelning.
Deras insats är wärderlig.
När det gäller styrelsearbetet år det
svårare. Valberedningen fick lågga ner
ett stort arbete innan de nya styrelseledamöterna kunde övertalas att ställa upp.

Vi kan

vara stolta över vår forening i
Sollentuna med så mycket som nA medlemmar. Vi år inte någon liten forortsavdelning till SSGF (StorStockholms
Genealogiska fiorening). Men om vi skall

fortsätta vara en egen forening måste
nägra vilj a äta sig även styrelsearbetet.

I år har vi inlett samarbete med SSGF'
vad gäller forskarstöd på Arninge. Vi fär
nu hjälp på Arninge vid fler tillf;illen än
om vi arbetar helt på egen hand.
Jag hoppas att programmet i vår skall
vara tilltalande och intresseväckande. För
egen del ser jag fram emot ett besök på
Sollentuna härads gamla avrättningsplats
(ligger i Järftilla) i vår.
Nu planerar vi höstens program. Om Du
har synpunkter, idöer eller forslag år jag
tacksam att få höra dessa.

Välkommen på
våra aktiviteter.
Kerstin Myrehed

f,dTsntuffir
'lPl-aEtforsEsrs
clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg7 I92 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro:

7l2

140-3

Föreningen, som cir partipolitiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag ca 170
medlemmqr.

Föreningen vill öka intresset for sldktforskning,
bl a annat genom forelAsningar och studiebesök.

KALENDARII.JM
Lördagen den 15 mars kI 11.00-15.00
Släktforskningens dag. Oppet hus på
biblioteket.
Torsdagen den 27 mars kI 15:00
Besök på Nordiska museets arkiv.
Fredagen den 28 mars kl 12.00
Forskarhj älp på Arninge.
Tisdagen den 15 april kI 19.00
Föredrag av ftirfattaren Berndt Tallerud om
farsoternas härjningar i Sverige 1750-1950.
Tisdagen den 15 aprit kt 20.30 (ca)
Extra foreningsmöte om nya stadgar.
Fredagen den 25 april kI 12.00
Forskartrj älp på Arninge.
Maj månad (datum ej fasttagt)
Besök på en avrättningsplats under ledning
av for fattar en Gör an Lager.
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Kartor i släktforskni ngen
Vid

föreningens möte

i början

av
november berättade ftirre överlantmätaren
Bengt Olof Käck om hur man nu kan ta del
av de kartor som finns i lantmäteriets
arkiv. Det här referatet är ett försök att
sammanfatta hans framställning. Det kan
förhoppningsvis vara till hjälp for den som
via dator söker finna kartor över sina
forfiiders boplatser.

?

skanna kartorna är att de riskerar att nötas
sönder vid flitig användning.
Enligt Bengt Olof Käck, som själv
arbetat med detta projekt under senare är,
blir hela landet ftirdigskannat är 2008.
Stockholms och Skaraborgs län kommer
att skannas offi, eftersom man för dessa län
använde en metod som gav något sämre
kvalitet.

Miljoner kartor i arkiven

I

lantmäteriets arkiv finns en stor mängd

kartor och tillhörande handlingar från
I630-talet och fram till vår tid. Det rör sig

?

om storleksordningen 50 miljoner sidor,
varav en miljon fiirglagda kartor och lika
många svartvita kartor. Llnder gången tid
har kartarkiven varit fördelade på tre olika
myndigheter:
I . Rikets allmcinna kartverk har svarat
för översiktliga, geografiska kartor,
såsom generalstabskartan och
ekonomiska kartor. Till denna

kartor med tillhörande handlingar
från alla lantmäteriförrättningar i

Det är således nu mojligt att hemma vid
datorn (helst med bredband) studera
lantmäteriets kartor med tillhörande skriftligt material, som framställts fore är 1928.
70 års sekretess gäller. Det är gratis att titta
på dessa kartor och akter via internet. För
att kunna titta på kartorna kan ett tilläggsprogram, DjVu, behöva läsas in från
hemsidan. Man kan för närvarande inte
ladda ner eller göra egna utskrifter av
materialet. Mot betalning kan dock kartor
mm beställas från lantmäteriverket. En ehandelstjänst kommer att inrättas inom en
nara framtid, varefter kartmaterialet
kommer att bli billigare. Vid lantmäterikontoren finns besöksdatorer där man kan
studera akter tillkomna även under de

1änet.

senaste 70 åren.

arkivdel hör också alla de
flyebilder som ligger till grund för

2.

kartorna.
LantmciterisQrelsen hat som central

myndighet för lantmäteriet

arkiverat förrättningskartor från
hela landet. Vid storskifte , laga
skifte och andra förrättningar har
lantmätaren skickat en kopia av

?
3.

till

lantmäteristyrelsen.
Regionala förrc)ttningsarkiv finns i
resp. karta

-?

Ratsunda by - utdrag ur karta år I690

varje län. Här förvaras original-

Kartorna görs tillgäng liga
Lantmäteristyrelsen och kartverket

är
numera sammanfrrda till lantmäteriverket
med säte i Gävle. Sedan snart tio är har
lantmäteriverket arbetat med att göra

kartorna i arkiven mera tillgängliga för
allmänheten. Det sker genom att skanna
och digitalisera arkivmaterialet så att det
kan läsas via internet. Ett annat skäl for att

Hitta kartorna på lnternet

o
o
o

Gå in på lantmäteriets hemsida som
har adressen www.lantmateriet.se.
Välj (klicka på) Historiska kartor.
Välj Sökning via karta (Alternativt
kan man välja Avancerad söknitrg,
se nedan).

Välj län, kommun och en ort nara
ditt sökta område ur rullgardinslistor. På skärmen visas då en karta
över området kring den angivna
orten.

För att begränsa sökområdet till
viss by forsto rar man kartan
(zoomar itr) och flyttar den vid
behov.

Klicka Sök.

.

S ökre sultatet visas som en
förteckning över kartorlakter under
de tre rubrikema.
Rikets allmänna kartverks arkiv,
Lantmäteri styre lsens arkiv,
Lantmäterimyndi gheternas arkiv.
Klicka pä önskad kartalakt som då
visas. F'örrättningskartor finns i
båda de sistnämnda arkiven.
Tillhörande protokoll och övriga
bilagor finns endast i lantmäterimyndighetens arkiv. Vill man ta del
av dessa protokoll väljer man alltså
ur detta arkiv. Varj e akt har
vanligen flera sidor som kan
bläddras fram.
Om Sökning via karta inte fungerar, kan man pröva Avancerad
sökning. Närrnare information om
hur man gär till vaga finns på sidan
Historiska kartor under lånken

A.

A

Texttolkning

Söktips.

Enligt Sollentuna sockens husforhörslängd
från är l7I5 finns två hushåll i Gillberga
Rote med följande personer.

Ett alternativ till att söka under Historiska
kartor är att gä via Arkivsök, där man
bland annat kan söka enskilda fastigheter.
Denna väg är främst avsedd för professionella användare och kräver särskilt

{.

Johan Persson

Hustru Margreta
Gossen Bengt
Ålandspigan Kerstin Pärsdotter
Inhyses Mats Hindersson

avtal.
Detta avsnitt om hur man hittar kartorna
på internet bygger förutom på Bengt Olof

Erik Andersson

Käcks framställning pä uppgifter från
lantmäteriverkets hemsida. Där står
ytterligare hj älp att finna, bl . a. under

Sonen Anders Ersson

Hustru Kerstin
Sonen Erik Ersson
Hustru Carin
Ålandsdrängen Jan Hindersson
(?) Handelsmannen Höök

rubriken Söktips. Där finns

också
information om hur man kan köpa kopior
av kartor/akter.
Gunnar Blom

(från sidan I0)

Gunnar Jeppsson

Tom Hedström
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Universitetskurs
släktforskning

i

IJnder höstterminen 2AA7 har kursen
"Släktforskning - en introduktion" getts av

institutionen för Humaniora vid
Mittuniversitetet

i

Härnösand. Kursen
omfattar 7,5 poäng enligt det nuvarande

systemet och har

haft formen av

internetbaserade fiänstudier med inslag av
delt agarträffar i Härnösand
under terminen. Kursen samlade e:a 22A
deltagare från hela landet.
Tekniken med internetbaserade studier
gav oss, forutom elektronisk tillgång till
många intressanta källor, en ny dimension
på uttrycket "boende i Stockholmstrakten".
Vi delades in i arbetsgrupper med
utgångspunkt i bostads-larbetsadressen,

"frivilliga"

;

?

som meddelats till institutionen. Alla
kontakter och kallelser kom naturligtvis
per e-post och till första träffen kom en
hälsning typ "svara alla" från en av
deltagarna: "Jag kan tyvärr inte komma
p.g.a. lång resa. Min adress må vara Scania
CV AB, Södertälje men jae bor i

F

F

Windhoek, Namibia."
Kurslitteraturen bestod av Släktforska
steg för steg och Släktforska vidare , bäda
skrivna av Per Clemensson och Kj ell
Andersson samt Källkritik av Torsten
Thurdn. Löpande information, ytterligare
material och kontakter via e-post har vi
haft med läraren, s.k. inlämningsuppgifter
har getts liksom en släktforskningsuppgift.

Den sistnämnda utgör den viktigaste
grunden för betygsättningen på kursen,
som fröljer det nya högskolebetygsystemet.
Clemenssor/Anderssons böcker har
hjälpt många forskare i landet ett gott steg
på vägen och vi känner väl igen dem från

studiecirkelverksamheten. Thuröns Käll-

kritik, liksom lärarens föreläsning om

ärendens gång i statsforvaltningen genom
tiderna, gav en del nya intryck kring hur
man kan och bör tänka när man läser
handlingar i arkiven. Vi frägar oss numera
"Vem skrev för vem och varför?!"

Kursen kallas "en introduktion", men trots
ganska lång erfarenhet från släktforskning
och studiecirklar i ämnet känner jag ny

inspiration och nya tankar genom mitt
deltagande i kursen. Jag har upptäckt nya
vinklar och vrår i mitt sökande efter
borgare i Askersund och andra städer.

Magistratens protokollsanteckningar gav
betydligt mer "kött pä benen" än vad ja1
tidigare har kunnat ana.
Jag har också stiftat bekantskap med en
del tidigare obekanta uttryck på latin, t.ex.
"pro quo" (for vilken) från en anteckning
om dopvittnen. Den namngivna pigan har
varit "stand in" för en annan närstående,
som fatt forhinder av nägot slag.
På den avslutande träffen i Härnösand
avslcij ades att ytterligare en likadan kurs
körs våren 2008 och att det eventuellt kan
finnas en variant av fortsättningskurs till
hösten 2008.

Vi ser fram mot en

spännande

fortsättning och framför ett tack för en
intressant och givande kurs. Det är aldrig
for sent att lära och utvecklas.
Kjell Åbrtnk

Vallonerna en qång till

Louis De Geer startade han den stora viirv-

På allmän begäran följer här Sf,g Gebers
foredrag "Vallonernas liv och leverne"
från temadagen den 13 oktober 2007 i
utskriven form. Tack Sf,g för lite "riktig"
kunskap om vallonerna det finns alltför
mycket vanföres tällningar om dessa
tidiga invandrare spridda bland gemene

lnvandringen

man.

Många har fått berättat för sig att de har
vallonanor. Att vallonerna kom hit på 1600talet på Louis De Geers initiativ fick man,
åtminstone tidigare, lara sig redan i historieboken. Några kända och typiska vallonnamn
at t.ex. Anjou, Bonnevier, Dandanell, de
Frumerie, Gille, Gilljam (Guillaume), Herou,
Hybinette, Maniette och Sporrong. Att även
t.ex. Tillman är ett vallonnamn år däremot
mindre känt.

Valloner
Det vi idag menar med valloner är innevånarna

i Vallonien, ett område i nuvarande

sydöstra Belgien, Luxemburg och norra
Frankrike. Typiska utvandringsorter var
Namur, Liöge och Sedan. Vallonerna hade
utvecklat teknik för j ärnhantering in-

ningen av valloner på l610-talets senare del.

Orsaken till uftandringen angavs fiirr felaktigt
vara religiösa ftrftiljelser av kalvinister under
det katolska spanska herraväldet på 1600talet. Det fanns dock andra viktiga orsaker,
t.ex. krig och brist på skog.
Man värvade miin i arbetsftir ålder med
yrkeserfarenhet, ofta far och son och andra
sliiktingar tillsammans. Viirvningstiden var i
allmänhet 2 år. Hustru och barn stannade till
en början kvar i Vallonien och kvitterade dåir
ut en del av lönen. En del av de värvade åter-

vände medan andra lät hämta familjen

till

s

Sverige.

Det åir väl kåint att smeder viirvades, men
majoriteten hade emellertid andra yrken,

exempelvis hantverkare, skogshuggare,

f

kolare, körare, masugnsarbetare m.m.

Den första ankomstorten i Sverige var
Nonköping varifrån en stor del av vallonerna
via Louis De Geers bruk i Finspang spreds till
andra orter fråimst i tre huvudriktningar:
-till öwiga Östergötland och Småland
-till västra respektive mellersta Bergslagen
-till upplandsbruken Lövsta, Gimo, Österby
m.fl.
Från i ftirsta hand de uppländska bruken
spreds sedan vallonerna vidare t.ex. längs

nefattande kolmilor, masugnar och järnsmide
med tillhörande sysslor.

norrlandskusten och även

Järnhanteringen i Sverige

Vallonbruk och vallonsmide

Järn har framställts under lång tid i Sverige
men först under Gustav Vasas tid utvecklades
en järnexport. Denna bestod av osmundjärrr,
en typ av tackjärn som levererades i form av
små tackor på ca ett halvt kilo, förpackade i
trätunnor. Förädlingen till smidb art järn
giordes sedan i mottagarlandet. Från svensk
sida insåg man snart att det fanns pengar att
hämta om förädlingen kunde göras inorn
landet, men då det saknades kapacitet och
kunskap för detta såg man sig om efter
utländsk hjälp.
Louis De Geers insatser på detta område är
väl kända. Men så tidigt som 1580 fick nederländaren Wellem de Wtjk .rppdraget att organisera den svensku järnhanteringen. År 1598
fick Wellem de Besche tillstånd att anlägga
ett järnbruk i Nyköping. Tillsammans med

På ett vallonbruk var ett stort antal yrken
representerade. I brukets skogar sysselsattes
skogshuggare och kolare. De vallonska
kolarna inftirde resmilan som ersatte den
tidigare miltypen med liggande timmer.
Järnmalmen levererades från gruvorna. Där
arbetade också valloner både som gruvarbetare och tjåinstemän. Vid jarnbruken framställdes tackjärn ur järnmalm och träkol.
Järnmalmen måste först knackas sönder i
mindre bitar. Detta arbete utfördes av
bokarna. Därefter ftirdelades järnmalm och
kol i masugnen av uppsättare under överinseende av en masmästare. Tackjärnet levererades i form av ca fura meter långa grova

till Finland.

stiinger, som kallades gösar.

Vallonsmidet innebar bearbetning av
till smidbar form och utsmidning

tackjärnet

{r
.S

till stångiärn. I motsats till tysksmidet , dår
man hade ett arbetsmoment, bestod

vallonsmidet av två arbetsmoment. Först

smältes ett stycke av tackjärnet kallad göseil,
och bearbetades i smälthärden till en klrr*p
av smidbart järn. IJnder den stora mumblingshammaren slogs sedan slaggen ur. Den varrna
järnklumpen lämnades sedan över till nästa
arbetsgrupp, räckarna, som efter uppvärmning
i räckhärden smidde ut klumpen till långä

?

som låirare, präster och bokhållare.

platta stänger, det s.k. stångjärnet. Efter

Vallonkvinnorna

exporthamnarna där det kontrollerades noga.

Jag har håir hela tiden talat om måinnen. Vad
giorde då kvinnorna? De hade ett stort ansvar,

märkning fraktades det sedan till
.?

smeder dog i lunginflammation, som de bl.a.
drog på sig då de svettiga av arbetet måste
rensa vattenhjulen fran is under vintern.
På vallonbruken i Sverige fanns även en
mängd andra yrken som också till stor del
sköttes av invandrade valloner, exempelvis
hjulmakare, bälgmakare, mjölnare. Senare
kan man finna valloner även i andra yrken

tror att nästan allt järn var
vallonjärn. I sj älva verket var bara sa la oÄ av
mängden vallonjärn, men det var kvaliteten
som giorde det berömt. I Sheffield ville man
baraha Öregrundsjärn som stämplats med två
sammanhängande ringar.
Många

de skulle ftirutom att sköta hemmet med
barnen även hinna med att sköta kor och

grisar, som fanns i ladugården intill smedslåingorna. De skulle även levereramattill sina
män och deras medhjälpare som stannade i
labbyt hela arbetsveckan. Många kvinnor
överlevde sina måin och fick då oftast bo i rum
på övervåningarna i smedslåingorna. De fick
ett visst underhåll på samma sätt som gamla
smeder. De hade vissa sysslor som de måste
sköta, såsom att sopa gatan.

Familjetradition
Bruksarbetet var hårt och lönen måulig. Man
hade dock ett visst socialt skydd. De gamla
smederna hade en nämligen en sorts pension,
gratial. De sysselsattes även med enklare
arbeten som eldvaktare m.m. Änkorna efter
smederna fick också bostad, viss tilldelning

?

av livsmedel, men skulle
smeder teclcnade qv Bertil Kumlien I Sii;i-riäiir^
bok om Wikmanshyttan.

?

Smältarlaget bestod av en smältarmästare och
hans dräng. Räckarlaget bestod av
räckarmästaren och hans dräng. Dessutom
fanns en goujar som skulle tillhandahålla kol"
Arbetet drevs i skift av två lug som avlöste
varandra ungefiir var tredje timme dygnet runt
från söndag kväll till lördag kväll. Trots att
smederna oftast bodde endast något hund ratal
meter från smedjan gick de inte hem under
arbetsveckan utan sov då i stället i labbyt, ett
litet rum i anslutning till smedjarl.
Arbetet var mycket ansträngande och
arbetsmiljön i övrigt mycket primitiv. Bullret
från hamrarna giorde att smedern a i allmänhet
var döva redan vid 50 års ålder. Många

i

gengäld utförä

vissa arbeten.
Inom vallonbruken höll vallonerna hårt på
sin yrkeskunskap. Yrket gick oftast i arv fran
far till son eller till en annan släkting. En och
sarnma vallonsläkt hade ofta samma yrke i
flera generationer. Om en smed dog innan
sönerna var vuxna fick dessa normalt inte ta
över faderns arbete senare utan håinvisades till

andra arbeten och flyttade ofta bort från
bruken.
Valloner gifte sig

till

övervägande del med

andra valloner. Inom ett vallonbruk var
giftermål mellan ett par släkter relativt
vanliga medan giftermål med andra släkter
ovanliga.

Utanför vallonbruken skedde dock en
snabbare blandning med icke valloner.
Skogshuggare och kolare som bodde i
skogarna utanför själva bruket förlorade

snabbt sina vallonnamtt. Likadant skedde med

en del valloner som flyttade ut från bruken
och antog andra arbeten. Ett exempel at en
vallon som blev bonde i Närtuna socken i
IJppland och som kallades Per Jansson i hela
sitt liv. Först i dödboken angavs att han var av
vallonsläkt.
En pastor Carl Gustaf Rollin i Österby har
i en sfrift "Beskrifning öfver Österby Bruk"
1 841 gett en karakteristik av vallonerna:
"De hAr vid Bruket cinnu Qvarlefvande
Walloner, ciro både till sinnelag och ansigtsbildning mycket skiljde "från Llpplandningen i allmcinhet. Merendels ciro de
mörklcitta med bruna ögon, något upphöid
ncisa och svart hår. I umgcinget ciro de
öpne och fritalige, kanslige vid de minsta
forolcimpningar, skarpsinnige i omdömen
och mycket lcirahige. Man forebrår dem
en viss strdJhet och envishet, dem de synas
hafva svårt att öfvervinna. I sidlsodling
och belefvenhet stå de emedlertid bestrimt
öfver allmogen i allmcinhet, "frå, hvilken de
dessutom skilja sig genom sina bibehållna
wallonnamn, Gille, Baudou, Gffin,
Pousette, Bouvin, Aniou, Hybenette m.flDeras uttal cir bredt och slapande. Å liuder
i deras munart som aå t. ex- gaå, staå i
strillet för gå, stå. De bibehålla cinnu en
het hop Wallonska ord, dem man hAr anfor
eftn, deras eget uttal: Guiar, LabbY,
Turnei. "

Säl lskapet Val lonättl i n gar
Sällskapet har sitt ursprung i en kamratförening "Österbypojkarna" som bildades
193 8 av ett antal valloner. Föreningens syfte
ar samvaro mellan personer med eller med
intresse av vallonsläkt. Föreningens verksamhet består bl.a, av utflykter, möten och fester
samt forskning kring vallonsläkter.
Se vid are: www.valloll.se
Stig Geber

Tabellverket

- lysande svensk vetenskap

Artikeln är tidigare publicerad i pLF-nytt,Oskarshamn
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Frihetstiden var på sitt sätt en
fylldes med samma uppgift
storhetstid i svensk historia.
från alla forsamlingar.
Den utrikespolitiska och
Födda här, vigda här, döda
mil itära stormaktstiden var
här o s v. Efter denna
forbi. I stället blomstrade
blankett fick myndigheten
vetenskapen på ett sätt, som
namnet Tabellverket.
har väckt förvåning i vida
Nu kunde man börja
kretsar. Det mest lysande
bearbeta uppgifterna effekexernplet pä detta är
tivt och vetenskapligt, och
Tabel I verket. Vad detta
även om det naturligtvis
svenska ämbetsverk uträttade
uppstod problem emellanåt,
under drygt ett århundrade år
så fungerade systemet.
så enastående, att ingen
Alltfler uppgifter om födda,
jämforelse finns i hela världen.
vigda, döda, sjukdomar och
Somliga menar att ingen
dödsorsaker samlades hos
uttömmande förklaring finns,
statistikerna pä Tabellverandra menar att förklaringen
ket. Snart kunde man
Trogna arbetare i Statistikens vingård
finns i Sveriges historia.
dementera ett oroande rykte,
I bakgrunden skymtar Gustav vasa. Det var ju som hade spritt sig bland riksdagsmännen,
han som föste in det svenska prästerskapei i nämligen att emigrationen från landet
var alltfor
statens hägn och gjorde kyrkans tjänare till hög. Överhuvudtaget var tillståndet
hos
statstjänstemän. De svenska prästerna blev med
befolkningen inte så dåligt som man befarade,
tiden alltmer loj ala mot sin herre och och man såg också att situationen forbättrades
arbetsgivare. Kyrkolagen, som stadftistes 1696, snabbt under frihetstiden.
var ju i hög grad utformad av konungen och hans
År lades till är och uppgifterna fortsatte att
närmaste medarbetare. Kyrkans tjänare bockade
strömma in till Tabellverket, som 17 56 kallades
och tackade sin enväldige herre. Tabellkommisför Tabellkommissionen och 1858 for Statistiska
sionen kunde därfor utny ttja kyrkans centralbyrån. Märkligt nog tycktes svenska
organisation, där över 2 000 kyrkoherdar samlade
forskare och politiker, ända fram
1g00-talets
in årliga uppgifter om befolkningen, och mitt, vara aningslösa om att vårttill
land ägde ett
kyrkoherdarna yar ju de som hade störst kunskap
forskningsmaterial, som stod ensamt i sitt slag i
om sina forsamlingsbor. I)enna fornämliga orga- världen. Det var engelska och tyska
forskare,
nisation fanns inte i något annat land.
som fick öppna ögonen på de hemmablinda
Frihetstidens riksdagsmän var påverkade av svensk atna
upplysningstidens idöer, där samhällsnyttan
Numera år det ingen som ifrågasäffer
spelade en stor roll. I)en stora förlusten av Tabellverkets märkliga insatser.
Sålunda skriver
människor under århundradets forsta årtionden Eli F Heckscher, 1900-talets store
ekonom och
bekymrade, och man var bland annat rädd för historieskrivare:
brist på arbetskraft. Redan l72g hade några
Med år 1789 borjar den svenska
framsynta män foreslagit att riksdagen borde befolkningsstatistiken, Tabellverket, somfficiella
utgör en
skaffa sig större kunskap om befolkningens av Sveriges störsts kulturinsatser, ojcimförligt
tillstånd och antal och 1736 fick kontrakts- cildst som den cir i vcirlden och med en mogenhet
prostarna i landet uppdraget att sammanställa
från första stunden som knappast kan forktaras
uppgifter om antalet ftdda och döda från l72l uttömmande.
till 1735. De uppgifter man då fick in redovisades
Forskare och historiker i hela världen.beundrar
på ett så varierat sätt, att de var omojliga att de insatser pä befolkningsstatistikens
område,
bearbeta vetenskapligt. Man forstod då, att man
som politiker och vetenskapsmän giorde i
måste skicka ut förtryckta blanketter, som Sverige på 1700-talet. Vi släktforskare kan
också
tvingade fram enhetligheten.
känna tacksamhet,
Resultatet blev ett tabellsystem, dar varje ruta
Anders Thunberg

Kj ell sin
nyttiga
lämnade
och
texterna
av
tolkning
tips kring läsandet och tolkning av det,
som för den ovane ser ut som konstiga
tecken. Inte nog med att den personliga
handstilen varierar, det ät ju delvis ett

Efter fikat presenterade så

Att läsa gamla
handsti lar
Vid föreningsträffen i början av december
fick deltag arna en övning och inblick i
konsten att läsa gammal handstil"
Handledare för kvällen var vår medlem
Kjell Äbrink.
Några grundlåggande Punkter att
identifiera först, garna bokstav för bokstav
och att tolka sedan följdes uPP med
exempel på texter från tidigt 1800-tal och
sent 1700-tal. Vi fick pröva på att läsa och
tolka dessa under trivsamma former med

annat alfabet också!

tålamod så behöver man trcining för att
komma tillrättamed den gamla skriften.

G
En liten övning
Försök identifiera, tolka och sedan läsa
nedanstående utdrag ur Sollentuna sockens
husforhörsängd från år 1715. Resultatet av
texttolkningen kan du ta del av på sidan 4.

kaffe och dopp.
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Styrelsen 2008

Stöd nättidningen Rötter
Sveriges Släktforskarforbund där vi är
medlemmar, har en nättidning Rötter.
Denna hittar man på www.genealogi.se.
Där finns det mycket vdrdefullt for en
släktforskare att ta del av. Ett besök där

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

Brita Ågren, vice ordforande
Tel 35 74 20

rekommenderas.

F

^

?

Emellertid kostar det att driva en
nättidning och florbundet har begränsat
med pengar. Tycker du att det år bra
att ha tillgång till Rötter kan Du stödja
verksamheten genom att bli medlem i
Rötters vönner. Detta fu ingen örening
eller sammanslutning utan enbart ett sätt
att ge pengar till nättidningens drift och

;

e-po st : brit a.agren@swipnet. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin.henriksson @sawast. se

Marie Testorf, kassör
Tel 754 22 87
e-post : test orf@telia. com

utveckling. Det kostar minst 100 kronor att
bli medlem. (Den spendersafilme fär gdrna
betala mer.) Då ffir man även mojlighet att
skriva på Anbytarforum Släktforskarforbundets diskussionsforum for släktforskning. Från och med i är kommer
denna tjänst att kosta 100 kronor. Att baru
gä in och läsa på Anbytarforum gör man
fortfarande gratis.
Du kan också prenumerera pä forbundets
tidning Släkthistoriskt Forum och köpa
örbundets årsbok. Där finns många
intressanta artiklar. Läs mer på forbundets
hemsida www genealogi. se.
Förbundets plusgirokonto är 4I2 A6 04-6,

Hans Carlheim
Tel 35 46 80
e-po st : c arlheim@hem. utfors. se

Brita Orre
Tel 7 54 25 96
e-post: brita. otre@swipnet. se
Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se

tidningen kostar 210 kronor per är.
Årsboken kostar 195 kronor om den
beställs fore

3l

se

Andrad postadress, e-postadress och
telefonnummer anmäls till kassören
Marie Testorf, se ovan.

mars, diirefter 305 kronor.

Styrelsen

I min forskning har jae stött på

Säregna dopnamn

dopnamnen till vänster, som
verkligen dr ovanliga. Har du
liknande udda iakttagelser av
kuriosakaraktar tar vi gärna in
dem i an-tecknat.

Andreas Goliat Tyrfing
Adolf Amianoti Engelbrekt
Oskar Fredrik Constantin Napoleon
Carl Vögler Oliver
Hälga Anna Lagrensia
Greta Emilia Genoveva

Tom Hedström

1l

Vinterholt Margaretha
Engelbrekts väg 75 R 1 tr

Avsändare:
ollentuna S läktforskare
clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
192 77 Sollentuna
S

191

62 Sollentuna
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SOL LENT U NA SLAKTF ORSKA RE
Tisdagen den 15 april kl 19.00 i Tintomararummet
i bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Berndt Tallerud:

Koppor, kolera och annat kusligt
Om farsoternas härjningar i Sverige 1750-1950
Berndt Tallerud
har i mer än fyrtio år arbetat som lärare, journalist och programledare i
radio/TV. Sedan ett tjugotal år tillbaka är han yrkesförfattare och har gett
ut mer än tjugo böcker i skilda historiska ämnen. Bland titlarna märks:
Fakta om digerdöden (1987)
Farsoter genom tiderna (1991)
Skräckens tid - Farsoternas kulturhistoria (1999)
Kotera - En farsots grymma framfart i Uppsala och på
den uppländska landsbygden (2006)

Fri entre. Kaffe serveras"
Välkommen!

G

{N

Kallelse till extra föreningsmöte
Medlemmarna i Sollentuna Släktforskare
kallas härmed till extra foreningsmöte
tisdagen den 15 april 2008 kl. 20.30 (c:a) i
Tintomararummet i bibliotekshuset i Sollentuna centrum
med anledning av föreslagna ändringar i föreningens
stadg ar.
Mötet äger rum efter Berndt Talleruds föredrag.
Välkomna!

DAGORDNING
1. Mötet oppnas
2, Val av presidium
3. Fråga om motet
utlysts i behörig
ordning
4. Fastställande av
dagordning
5. Val av justerare
6. Beslut om
stadgeändringar
7. Mötet avslutas

