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Ordföranden har ordet 

TACK för att jag fått förtroendet att vara 

ordförande för Sollentuna Släktforskare! 

Det är en ära och samtidigt ett stort ansvar. 

Jag har tidigare haft förmånen att få arbeta i 

styrelsen i ett år.  

   Stort TACK till er som lämnar styrelsen 

och hjärtligt VÄLKOMMEN till er som 

inträder i deras ställe. 

  Vi har precis haft årsmötet och ett välbe-

sökt jubileum, som verkligen är värt att 

minnas. Nu lämnar vi den mörka årstiden 

bakom oss och ser fram emot vårens och 

sommarens ljus och grönska som kommer. 

Inspirationen infinner sig, inspirationen att 

planera för det kommande året med bl a 

föreläsare, temadag och föreningsmässa till 

hösten. Vi har omarbetat forskarstödet 

något för att fler skall få hjälp på biblio-

teket. 

   Kom gärna med förslag på föredrag du 

skulle vilja att vi ordnar. Både styrelsens 

och era idéer om teman att jobba med är 

viktiga för att vi ska vara en aktiv förening.  

   Släktforskning är spännande och allmän-

bildande. När jag själv började släktforska 

visste jag inte att det finns så många arkiv 

att söka i som det gör. Man lär sig av andras 

forskning också och du som har hittat något 

intressant i din egen forskning, dela med 

dig. Alla bidrag, stora som små, är 

välkomna till vårt medlemsblad an-tecknat. 

Vill du vara med och arbeta i redaktions-

gruppen för an-tecknat så hör av dig till 

någon av oss i styrelsen. 

 

 

 

Margaretha Vinterholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna 

Föreningens plusgiro: 712 140-3 
                     
Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 197 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök. 

KALENDARIUM 

Forskarstöd i biblioteket, se sid 11. 

Lördagen den 7 maj 

Besök på Kungl biblioteket (KB), se sid 11. 

Lördagen 17 september kl 11.00 – 13.00                   

Föreningsmässa i Stinsen, Häggvik. 

Tisdagen den 20 september kl 19.00 

Johan Silverfred om släktforskning samt 

om arkiv och hjälpmedel i RA, Arninge 

samt Thomas Heed Miskar om forskning i 

sin egen släkt och om forskning på medel-

tiden, företrädesvis adelssläkter. Se sid 12.  

Lördagen 22 oktober kl 11.00 – 15.00 

Temadag i Sollentuna bibliotek. 

Tisdagen den 8 november kl 19.00 

Bo Lundström, Krigsarkivet, ”Släktforska i 

Krigsarkivet”. 

Tisdagen den 6 december kl 19.00 

Annika Holmberg, Kommunarkivarie, 

Sollentuna, berättar om Sollentuna. 

an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra  
nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt  
tel 754 24 96. 
Redaktionsgruppen består av Thord Holst,  
Gitt Rosander och adjungerade Margaretha 
Vinterholt/Brita Ågren.  
Manus och bilder skickas till: Thord Holst, 
Officersvägen 26, 192 73 Sollentuna  
eller med e-post: homato@tele2.se 
Nästa nummer beräknas komma ut i sept 2011. 
 Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna. 

Ändrad postadress, 

telefonnummer och e-postadress 

anmäls till kassören Lars Ekblad, 

larsg.ekblad@tele2.se 

tel 754 08 99 
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20-årsjubileet  

Den 16 januari 2010 fyllde föreningen 20 år. Det uppmärksammades inte då utan 
först vid årsmötet den 17 februari 2011. Det var ett välbesökt jubileum och en lyckad 
tillställning med över 50 deltagare.  

Efter årsmötet i Amorinasalen i Sollentuna 

bibliotek förflyttade sig alla till Tintomara-

rummet och festligheterna där. Smörgås-

tårta och valfri dryck serverades. Alla 

småpratade och hade en gemytlig samvaro 

i ljuslyktornas sken. Efteråt intogs kaffe 

och kaka och då började Sonja Hedman 

och Christina Högmark-Bergman berätta 

om ”gamla tider”. Konferencier var 

undertecknad.  Sonja var en av dem som 

varit med från början och Christina var 

ordförande under några år på 1990-talet.  

 

   Margaretha            Christina                  Sonja 

Hur startade föreningen? 
Sonja berättade hur det kom sig att 

Sollentuna släktforskarförening (som den 

då hette) startades. Det hade varit en ut-

ställning och ett föredrag på biblioteket om 

Valloner. Då hade idén om att starta en 

släktforskarförening uppstått. Ganska snart 

bestämde man sig för att ha ett med-

lemsblad, som fick namnet ”Din egen hi-

storia”. Man visste att andra föreningar 

hade medlemsblad och Sollentuna ville ju 

inte vara sämre. ”Din egen historia” bytte 

senare namn till ”an-tecknat”.  

Vilka aktiviteter hade man på den 
tiden?  
Jo, man ordnade en studiecirkel ”Att läsa 

gamla handstilar”. Man åkte bil till Gävle 

och besökte Lantmäteriverket och Folkrö-

relsearkivet där. Man besökte Borgargillet 

och Riddarhuset. Man hade föredrag om 

vilka arkiv som finns där man kan hitta 

uppgifter för sin släktforskning och berät-

tade hur man går vidare med sin forskning. 

Man berättade om pappershantering. Vid 

10-årsjubiléet ordnade styrelsen besök på 

Emigrantmuseet i Växjö. Det var tio med-

lemmar som deltog.  

   Christina berättade om nyttan och nöjet 

med att vara med i en förening. Det är 

viktigt att man tar tillvara allas erfaren-

heter. Att komma till föreningsträffar kan 

ge oanade följder. När man träffas och 

utbyter erfarenhet kan man plötsligt få 

intressanta uppgifter för sin egen släkt-

forskning. Som den gången hon och 

Kerstin Myrehed började prata om de 

grannorter de kommer från och det visade 

sig att Kerstin hade hört namnet på 

Christinas moster. På så vis fick Christina 

reda på mer om sin moster och kunde 

forska vidare i hennes livsöde.  

Jubileumskalas 

Minnesvärd kväll 
Avslutningsvis utlottades en antavla, som 

vanns av Bengt Nilsson. 

   Det var en mycket trevlig kväll, som 

verkligen är värd att minnas. 

Margaretha Vinterholt 
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Vi på Gillberga 
 

Gillberga by (karta 1861, översedd 1892) 

 

Sedan 1968 är jag bosatt på 

Holmbodavägen i Rotebro. Min man och 

jag övertog villan efter min mans föräldrar, 

som köpte tomten 1928 och byggde     

huset klart 1931. Redan 1909 hade 

avstyckningen av villatomter från 

Gillberga gård påbörjats. Tomterna på den 

tiden var stora, vår är 1701 m
2
.  

   Mina svärföräldrar var båda bosatta i 

Rotebro sedan i början av 1900-talet. Deras 

föräldrar kom hit i slutet av 1800-talet, de 

arbetade på Jästbolaget och flyttade med 

när Jästbolaget byggde sin fabrik i 

Rotebro.  

Gillberga gård 
Gillberga gård ligger i Rotebro i norra 

Sollentuna. Av gårdsbyggnaderna finns 

endast en kvar, på Ytterbyvägen. Dessutom 

finns ett uthus kvar på tomten. Huset är 

från början av 1800-talet, men har byggts 

till senare.  Ett litet torp, som kallas 

Kokalite finns också kvar i närheten av 

gården. Torpet användes som arbetarbostad 

för två familjer, enligt Nils Göransson i 

boken ”Det gamla Rotebro”. 

   På 1700 och 1800-talet ägdes Gillberga 

gård av Sollentunaholms säteri. Även Kista 

och Viby gård ingick i Sollentunaholms 

ägor. År 1815 var baron Alexander 

Rudbeck ägare till Sollentunaholm. Då 

gjordes en karta samt rågångsreglering för 

att visa hur marken fördelades på 

Sollentunaholms och Viby säterier med 

underlydande hemman och torp.  

   År 1907 förrättade lantmätarna en ny 

mätning av ägorna på uppdrag av 

Aktiebolaget Rotebro Egna Hem, för att 

kunna stycka upp marken till villatomter. I 

början av 1960 var Olsson och Rosenlund 

ägare till en del av marken som då 

bebyggdes med kedjehus. 

Gillberga by 
I slutet av 1700-talet fanns tre 

arrendebönder och tre gårdsbyggnader i 

Gillberga by. Den ingick i Skillinge rote 

tillsammans med Skillinge, Holmboda 

torp, Gillberga torp 1 och 2 samt Gillberga 

båtmanstorp. Gillberga by ingick senare i 

Rotsunda rote. 

   Från år 1846 fanns endast en 

arrendebonde på Gillberga; det var i stället 

omkring 60 personer anställda på gården. 

   När jag har forskat i min släkt har jag 

funnit några personer som varit bosatta och 

arbetat som bönder i Gillberga by. Då jag 

själv är bosatt i Gillbergaområdet var det 

en spännande upptäckt att se att några av 

min släkt på min mormors fars sida bott på 

gården. De har brukat den mark, där jag 

själv gräver och planterar.  

   Till en början kände jag bara till en 

person på min mormors mors sida som bott 

i Sollentuna. Han hette Magnus Winge och 

var präst i Sollentuna i slutet av 1700-talet.  
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Förmodligen har han antecknat i 

kyrkböckerna om några av dessa mina 

släktingar. 

1.  Anna Olofsdotter 1708-1774 

Min mormors farmors mormors farmor 

År 1764 lämnade änkan Anna Olofsdotter 

Mellangården Harg i Skånela (socknen 

hette på den tiden Skånhälla) och flyttade 

till Gillberga i Rotebro med sin familj, som 

bestod av tre söner: Matts 33 år, Jan 32 år 

och Anders 27 år, samt Matts hustru Stina 

Larsdotter, 27 år och deras två barn Anna 

och Anders.  Dessutom ingick ytterligare 

två personer. De blev alltså totalt nio 

personer som flyttade till Gillberga. Anna 

hade blivit änka året innan, kanske var det 

därför som hon lämnade den socken, där 

hon var född.  

2. Matts Andersson 1732-1812, son till 

Anna Olofsdotter och Anders Mattsson  

Min mormors farmors mormors far 

Matts Andersson skrevs i kyrkböckerna 

som bonde på Gillberga och hans bröder 

som drängar de första åren i Rotebro. 

Antalet personer i hushållet varierade 

under de första åren mellan elva och 

tretton. 

   1774 blev även brodern Anders bonde på 

Gillberga och hade fru och barn. Anders 

son Anders efterträdde senare sin far som 

bonde på Gillberga. 

3.  Anna Mattsdotter 1762-1809, dotter 

till Stina Larsdotter och Matts 

Andersson 

Min mormors farmors mormor  

Anna Mattsdotter gifte sig med Carl 

Sporrong och bodde med sin familj på 

gården. Hans far var mästerräckare* vid 

Wattholma bruk i Lena församling, 

Uppsala. Carl och Anna bodde hos Annas 

föräldrar på Gillberga åren 1777 till 1791. 

   Därefter flyttade de till Wäsby gård 1792 

till 1796. År 1797 var Carl med familj till-

baka till Gillberga och blev en av de tre 

bönderna i Gillberga by. Hans far och hans 

farbror var de två övriga. År1806 flyttade 

Carl till Viby gård och blev arrendator där. 

Han avled år 1809 av ”rötfeber” i en ålder 

av 53 år. En månad senare avled hustrun 

Anna. 

   Carl och Anna fick nio barn varav tre 

dog vid tidig ålder. Vid föräldrarnas död 

fortsatte den äldsta sonen som arrendator 

på Viby gård. 

4.  Maja Greta Carlsdotter 1793-1867, 

dotter till Anna Mattsdotter och Carl 

Sporrong 

Min mormors farmors mor  

Maja Greta bodde hos sina föräldrar och 

sedan hos sin bror på Viby gård.  Maja tog 

tjänst som piga på Boda äng från 1816 till 

1823 men redan 1822 gifte hon sig med 

drängen Anders Hansson Hellström på 

Boda äng. De bodde sedan på Molnsätra 

ett år och på Sollentunaholm som statare 

ett år. Därefter var Anders bonde på 

Tomtberga i Järfälla i nio år. År 1839 kom 

familjen till Gillberga och Anders blev 

bonde där fram till sin död 1859 då han var 

70 år gammal. Anders var även kyrkvärd.   

Maria Mathilda Hellström 1825 - 1899 

5.  Maria Mathilda Hellström 1825-1899 

dotter till Maja Greta Carlsdotter och 

Anders Hansson Hellström 

Min mormors farmor  

Maria Mathilda gifte sig år 1848 med bon-

den och nämndemannen Per Olsson på 

Smedby gård i Upplands Väsby. Syster 

Eva Charlotta bodde kvar på Gillberga 

tillsammans med sin man, Gustaf Mattsson 

som blev ny arrendator efter Anders 

Hellström 1859. De drev gården till 1883, 
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då de köpte en del av Smedby gård och 

flyttade dit.   

   Från det året, 1883, finns det ingen av 

min släkt kvar längre på Gillberga. De 

första flyttade dit år 1764. 

I dag 
Det har varit intressant att se hur arrendet 

har övertagits i släktled efter släktled. 

Mågarna har övertagit arrendet efter sina 

svärföräldrar. 

   Att veta att en del av min släkt har 

funnits här omkring mig, där jag nu bor 

känns tryggt. Och att några har bott en tid 

på gårdarna i närheten. 

 

 

   Jag blir nyfiken på hur de bodde och hur 

de såg ut. Det enda fotografi jag har av de 

personer, som bott på Gillberga. är ett av 

Maria Mathilda Hellström.  

   För den som är intresserad av att veta 

mer om det gamla Rotebro, rekom-

menderar jag Nils Göranssons ”Det gamla 

Rotebro”, som är utgiven av Sollentuna 

hembygdsförening. 

* Mästerräckare är den smed som tillsammans med två smeder, 

pådragarpojke och hantlangare sköter räckarhärden. I 

vallonsmedjan fanns två härdar: smältarhärden och räckarhärden.  
I räckarhärden välldes järnet och smiddes ut till stångjärn. 

Inger Wahlstedt Franzén 

Årsmötet 2011 
På föreningens årsmöte den 17 februari behandlades stadgeenliga ärenden. Gunilla Norström 

skötte ordförandeskapet och Karin Henriksson sekreteraruppdraget med bravur. Några 

motioner från medlemmar hade inte lämnats in.  

   Balans- och resultaträkningen fastställdes och den avgående styrelsen beviljades ansvars-

frihet.  

 

                      
 

 Karin Henriksson       Gunilla Norström                  Kerstin Myrehed                         Margaretha Vinterholt 

    

Nya styrelseledamöter valdes och finns tillsammans med styrelsen i sin helhet redovisade på 

sid 11. Revisorerna omvaldes och valberedning blev Marie Testorf och Karin Henriksson. 

   Till ny ordförande efter Kerstin Myrehed valdes Margaretha Vinterholt, som har varit 

styrelsemedlem sedan år 2010. 

   Budget för 2011 och medlemsavgift (150/50 kronor) för 2012 fastställdes.  

Margaretha Vinterholt 
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Arkivering – en vital fråga för släktforskaren 
 

På vår mötesafton tisdagen den 9 november höll Elinor Elmborg ett föredrag som 
presenterade hennes ”Arkiveringsguide för Släktforskare”. Vidare berättade hon om 
släktforskarprogrammet ”Min släkt”. Vad bör man tänka på när man tar hand om sitt 
forskningsmaterial? Besök gärna hennes hemsida www.elmborg.se. M V 
 
Släktforskare har ett stort intresse av att 

samla information om familjen och 

släkten. Mycket av den informationen 

består av gamla handlingar, fotografier, 

brev, vykort och tidningsurklipp. 

”Arkiveringsguide för Släktforskare” ger 

tips och råd om hur du på ett bra sätt kan ta 

hand om ditt forskningsmaterial. Papper i 

alla former kan förstöras om det inte 

behandlas varsamt och korrekt. 

 

 

Arkiv? 

 Arkiveringsguiden visar också hur du på 

ett strukturerat sätt kan samla materialet 

och göra det lätt åtkomligt. Du får bra 

information om hur du bygger upp ett 

arkivsystem för dina forskningsresultat. Att 

arbeta med arkiveringen på ett syste-

matiskt sätt gör att du får en bättre 

överblick av materialet och på så sätt 

underlättas ditt arbete att finna fler 

släktingar och att göra materialet 

tillgängligt för flera. 

   Att på ett riktigt sätt ta hand om minnen 

som tidigare generationer lämnat efter sig 

kan bli till glädje för barn och barnbarn. 

Det kan också ge kommande generationer 

en intressant inblick i vår tid och även våra 

förfäders.   Eftersom släktforskning är en 

sysselsättning som kommer och går, sker 

arbetet ofta i perioder, ibland mera 

intensivt och ibland ligger arbetet helt nere. 

Släktforskning genererar mycket informa-

tion som behöver tas om hand på ett 

strukturerat sätt.  

   Det finns två sätt för arkivering av 

släktforskarmaterial. Dels att man sorterar 

materialet efter sina anor eller att man 

sorterar det utefter hela familjer.  

   De vanligaste dokumenten som man 

sparar är brev, vykort, fotografier och 

tidningsurklipp. Annat som kan vara 

viktigt är betyg, diplom, testamenten och 

bouppteckningar. Kassaböcker, kvitton, 

matsedlar, gästböcker, dagböcker, med-

lemsförteckningar och tidningsurklipp kan 

också ge en intressant bild av den person 

som man vill beskriva. 

Vad skall jag tänka på? 
   Börja med att granska dina arkivalier. I 

vilket skick är de? Kan de arkiveras direkt 

som de är eller måste jag göra något åt 

materialet? 

   Papper av alla slag åldras och blir sköra 

och ibland också missfärgade. Tänk på att 

ibland lönar det sig att använda vita 

bomullsvantar vid hanteringen, men se upp 

med gamla, fransiga dokument så att inte 

vanten fastnar och istället river upp kanten. 

Papper som har varit vikta bör få fortsätta 

att vara vikta. Tidningsurklipp är som regel 

mycket sköra. De kan eventuellt kopieras 

för att bevara innehållet och sedan 

arkiveras.  

   Brev av nyare datum ligger kanske i ett 

kuvert. Spara kuvertet men tag ur själva 

brevet och spara dessa tillsammans. Om 

innehållet inte är daterat så kan post-

stämpeln ge information om när brevet 

skickades och från vilken ort.  

   Fotografier i original bör förvaras mörkt 

och inte i plastfickor utan i syrafria 
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kartonger.  Ett annat sätt att göra bilderna 

lätt tillgängliga är att skanna in dem och 

spara digitalt på CD eller liknande. Det 

lättaste sättet att strukturera bilder är ur ett 

familjeperspektiv.  

   Tejpen förstör dokumentet och på sikt 

kommer allt att få en fet hinna och pappret 

förstörs.  Tejp kan man försiktigt försöka 

ta bort med kemiskt ren bensin (ofta kallad 

fläckbensin eller medicinsk bensin). Ett 

annat sätt är att kopiera dokumentet och 

sedan låta tiden ha sin gång med originalet.  

   Gummiband, gem, häftklamrar, knapp-

nålar och andra metallföremål som använts 

för att hålla ihop papper är en styggelse. 

De rostar och förstör dokumentet. Håll 

ihop dokumenten genom att lägga in dem i 

så kallade aktomslag (fascikelomslag) eller 

vik eventuellt ett tomt skrivarpapper 

omkring. Gummiband kan förorsaka 

missfärgningar och nedbrytning i samband 

med att de åldras.  

   Aktomslagen är gjorda av syrafritt 

papper. De finns både för A4 och 

folioformat. För att vara arkivsäkra skall 

omslagen uppfylla kraven i den svenska 

standarden SS 62 81 07 (ändrat 2010-01-

29 till SS-ISO 16245:2010 red anm), detta 

gäller också kartonger. Vänd dig till 

fackhandel för konstnärsmaterial. Ritpap-

per är syrafria.  

   Plastfickor är bra att ha för förvaring av 

arbetsdokumentationen, men skall inte 

användas för långtidslagring av originaldo-

kument. Du har kanske också sett kopier-

ade dokument i en plastficka där texten 

fastnat på insidan av fickan.  Använd syra-

fria arkivkartonger.  

   Kuvert innehåller också syror som 

förstör papper. Därför är de inte heller 

något bra förvaringsställe. Dessutom kan 

limkanten fastna i dokumenten och förstöra 

innehållet.  

    
Arkiv! 

När man skriver noteringar på arkiv-

material använd blyertspenna som går lätt 

att sudda ut och ändra. Om man skall 

skriva något som skall vara beständigt så 

använd alltid en kulspetspenna med en 

patron som är märkt ”Svenskt Arkiv”.  

   Har man böcker som man är rädd om kan 

det vara bra att göra ett omslag till dessa av 

papper.  

   När man har sparat sitt material i 

lämpliga kartonger så är det bra att göra en 

förteckning över dessa. Förvara 

kartongerna liggande så att materialet inte 

böjs eller blir nött. Det skall vara 

överskådligt och lätt att hitta i materialet. 

När man hållit på ett tag och hittat flera 

släktled och familjer är det dags att skaffa 

ett dataprogram för släktforskning för att få 

struktur på resultatet av ditt arbete. Med 

dataprogrammet får man möjlighet att 

skriva ut ansedlar. 

Elinor Elmborg 

 

 
Släktforskningens dag  
Lördagen den 19 mars var det släktforskningens dag över hela landet. Det var ett femtiotal 

personer som besökte oss på Sollentuna bibliotek. Många var intresserade av att börja 

släktforska och undrade hur man kommer igång. En representant från Genline deltog och var 

också nöjd med det stora antalet besökare.  

Margaretha Vinterholt 
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Ur Skinnskattebergs och Heds kyrkböcker 
När jag släktforskar på min fars sida är det 

till 90 procent under 1600- och 1700-talen 

i Skinnskattebergs och Heds socknar i 

Västmanland som jag får söka mina anor. 

Kyrkböckerna är oftast väl förda – präs-

terna skrev omfattande dödsnotiser. 

   Här följer några spridda anteckningar 

som i någon mån berättar om de levnads-

villkor mina förfäder levde under.  

Massbegravning 

I november 1697 begravde Jacob 

Sigfridsson och Brita Andersdotter från 

Holmsjön i Skinnskatteberg fyra av sina 

barn samtidigt. Karin (född 1681), Johan 

(född 1688), Jacob (född 1691) och Erik 

(född 1695) hade alla dött i rödsot (dysen-

teri) mellan den 6:e och 23:e november. 

   Under 1690-talet drabbades Sverige av 

ett mycket strängt klimat med svår miss-

växt som följd och befolkningen svalt. 

Man kan förmoda att Jacobs barn fick 

otillräckligt med mat – dessutom kanske 

otjänlig – vilket tillsammans med dålig 

hygien lätt kunde utveckla sjukdomen röd-

sot. 

   Jacob (född 1657 i Haraldsjön i samma 

socken) var son till finske invandraren 

kolaren Sigfrid Simonsson (född i Tavast-

land) eller Seppi Simonipoika som han 

också benämns i kyrkböckerna. Sigfrid 

kallas ”Sigfrid Finne” när han avlider 

1684, 80 år gammal. 

   Jacob var min farfars farfars farmors 

farfars farbror. 

Hög barnadödlighet 
Under åren 1745-58 miste mästersmeden 

vid Karmansbo i Hed socken Olof 

Carlsson Wahlqvist (född 1717) och hans 

hustru Christina Hansdotter Holst (född 

1717) sina sex äldsta barn. Alla var döda 

när det sjunde och enda överlevande 

barnet, Jacob, föddes 1758. Fyra av döds-

fallen orsakades av smittkoppor. 

   Detta är bara ett exempel på den enormt 

höga barnadödligheten i Sverige under 

1600- och 1700-talen. Smittkopporna var 

ett stort gissel framför allt under 1700-

talet. Det var först omkring år 1800 som 

man fick fram ett skyddande vaccin och 

genom omfattande vaccinationer av be-

folkningen till slut fick bukt med sjuk-

domen. 

   Olof var min farfars farmors fars farbror 

och Christina var Thord Holsts farfars 

farfars farfars faster. Thord och jag är 

grannar i Viby i Sollentuna och är båda 

medlemmar i Sollentuna Släktforskare. 

Ibland är världen liten som man brukar 

säga. 

    En extra poäng är att Olof och Christina 

var släkt med varandra (sysslingar). Olofs 

farmors far och Christinas mormors far var 

mästersmeden och åldermannen vid Holms 

hammare i Hed socken Jacob Henriksson 

(död 1693). Därmed kan man dra slut-

satsen att Thord och jag är släkt med 

varandra. Jacob Henriksson är vår gemen-

samma anfader.  

 
 

Borgerlig begravning 

På 1600-talet var kyrkans makt stor. Gamla 

Testamentet var en del av Sveriges Rikes 

lag, vilket kunde innebära att kyrkan 

övervakade att enskilda människor levde 

moraliskt godtagbart. Här följer ett exem-

pel på hur man kunde få stå till svars för 

anhörigas gärningar inför kyrkan stränga 

dömande. Lasse Andersson i Högforsen i 

Skinnskatteberg blev krävd på sin avlidne 

broder Jacobs skuld till kyrkan med hot om 

att Jacob inte fick begravas i vigd jord. 

Lasse, hans son och brorsöner betalade inte 

utan tog själva hand om begravningen. Om 

detta fick några konsekvenser för dem 
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framgår inte av noteringarna i kyrkböc-

kerna. (Se Skinnskatteberg C:1 sidan 41.) 

   Anno 1644. Den 2 maj om en torsdag; 

Lasse Andersson i Högfors med sin son 

och brorsöner begrov sin broder Jacob 

Andersson utom kyrkobalken, vilken Jacob 

hade bedrivit ett lönskeläger, åtte (avlat) 

barn med en kona ifrån Lövsta socken, 

barnet blev dödfött, stod i betänkande om 

han skulle vigas med henne, hans son 

Anders Jacobsson i Malingstorp lade 

mycket tid för sin fader därom, med när 

fadern intet ville, lovade Jacob att han 

ville giva till kyrkan både för henne och 

sig, för henne 5 daler, för sig 10 daler. 

Sedan är han sin kos gången. Kom sedan 

aldrig till kyrkan eller Guds bord uti hela 5 

års tid, blev död hos sin broder Lasse i 

Högfors. Efter V. (Västerås) Consistorie 

dom måste han begrava honom och 

utlägga hans plikt till kyrkan eller begrava 

honom hemma var han ville i backarna. 

   Lasse var min farfars farmors mormors 

mormors farfar. 

Sköra trådar 
Att vår existens hänger på sköra trådar har 

jag fått bevis på i min egen forskning. 

Många barn födda i 1600- och 1700-talets 

Sverige nådde aldrig vuxen ålder. 

Barnadödligheten var mycket stor 

   Men slumpen eller tillfälligheterna har 

varit på min sida. Här följer några exempel 

på barn som överlevt och gjort det möjligt 

för mig att få skriva dessa rader. 

   Bergsmannen Lars Jacobsson (född 

1700) och hans hustru Sara Gabrielsdotter 

(född 1699) vid Mellan Uggelfors i Skinn-

skatteberg fick nio barn åren 1726-1737. 

Åtta av barnen avled före ett års ålder. 

Endast Anna, min farfars farmors mormor, 

nådde vuxen ålder. 

   Mästersmeden Anders Andersson (född 

1733) och hans hustru Maria Jonsdotter 

(född 1739) i Karmansbo i Hed socken fick 

sex barn åren 1760-1772. Fem av barnen 

avled före tolv års ålder. Endast Helena, 

min farfars farfars mor, nådde vuxen ålder. 

   Torparen Jacob Johansson (född 1686) 

och hans hustru Margareta Persdotter (född 

1688) i Haraldsjön i Skinnskatteberg fick 

tolv barn åren 1712-1728. Nio av barnen 

avled före fem års ålder. Bland de tre som 

nådde vuxen ålder fanns sonen Jan, min 

farfars farfars farmors far. 

Vigsel med stor möda 

Nära släktskap var ett allvarligt äkten-

skapshinder under större delen av 1600-

talet. Först omkring 1680 lindrades reg-

lerna något men kusinäktenskap var fort-

farande inte tillåtet (upphävdes först 1845). 

Brott mot bestämmelserna ansågs av 

kyrkan som synd. 

   Per Jacobsson (född 1647) och Elisabeth 

Jacobsdotter (född 1644) i Haraldsjön i 

Skinnskatteberg råkade illa ut när det vid 

vigseln upptäcktes att de var släkt. Pers 

farfar Sigfrid Sigfridsson (död 1652) och 

Elisabeths far Jacob Sigfridsson (död efter 

1675) var troligen bröder och tillhörde den 

grupp finska invandrare som i början på 

1600-talet bosatte sig i Haraldsjön. 

   I Skinnskattebergs kyrkbok (C:1 sidan 

185) kan man läsa följande om Pers och 

Elisabeths vigsel (moderniserad stavning): 

   Anno 1669. 4:de dag jul vigdes Per 

Jacobsson och Elisabeth Jacobsdotter i 

Haraldsjön, voro närskylda till 3:dje, vilket 

skedde med stor möda. Måste plikta båda 

till Västerås domkapitel och båda två her-

stå i vapenhuset 3 söndagar och intogos 

båda på kyrkgolvet och deras synd blev 

avkunnat på predikstolen androm till var-

nagel. 

   Per var min farfars farfars farfars farmors 

far. 

Tom Hedström 

 

 
 
 

Släktskap som hinder för äktenskap 

Marita Persson i Främmestad har en 

förnämlig hemsida, där man kan finna en 

mängd information om domboksforskning. 

En sammanställning av ”äktenskapshinder 

på grund av släktskap” finns på adressen: 

http://www.domboksforskning.se/lagar/ 

slaktskapshinder.htm 

Brita Ågren 
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Matrikel … 

och förteckning över medlemmarnas 

geografiska forskningsområden kan 

beställas, som e-brev eller papperskopia 

(mot självkostnad), av Hans Klaar: 

hasse.klaar@bredband2.com eller 

tel 08-754 39 16 

Styrelsen 

 
       
 
 
 

Kungliga Biblioteket 

Välkommen med på en liten guidad 

visning av KB:s vackra läsesalar den 7 maj 

kl. 13.30. 

   Vi träffas vid trappan till KB och går 

sedan runt inne i KB och tittar på olika 

uppslagsverk, matriklar m m.  

   Anmälan till undertecknad. Antalet del-

tagande måste begränsas till 5 personer. 

Först till kvarn ... 

Margareta Lagerman 

(margareta.lagerman@spray.se) 

PS Om intresse finns kommer fler besök 

att anordnas! DS 

Styrelsen     

 

 

 

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släktforskarhjälp 

Under onsdagarna 13 april, 11 maj, 14 

september, 12 oktober och 16 november 

är    du    välkommen   att  få  hjälp           

vid släktforskardatorn i Biblioteket i 

Sollentuna Centrum.  

   Kl 11.00 – 15.00 är en rutinerad släkt-

forskare på plats för att hjälpa dig som 

kanske inte kommit så långt i din forsk-

ning. Även du som hållit på ett tag och vill 

ha hjälp att komma vidare är givetvis också 

välkommen.  

   Om du har frågor, ring tel 92 72 06 Dan 

Eriksson, som ansvarar för släktforskar-

hjälpen. 

   Boka tid i pärm vid forskardatorn.  

Styrelsen 

  Styrelsen  

Margaretha Vinterholt, ordförande 

Tel 754 24 96                       

e-post: mvi11@tele2.se  

Margareta Lagerman, vice ordförande  

Tel 754 45 18 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare 

Tel 35 67 99 

e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com 

Lars Ekblad, kassör 

Tel 754 08 99 

e-post: larsg.ekblad@tele2.se 

Theresa Nyman  

Tel 96 34 49   

e-post: theresanyman@tele2.se  

Leif Eriksson  

Tel 754 41 09 

e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se 

Ulf Styrenius  

Tel 754 21 94 

e-post: ulf.styrenius@swipnet.se 

 

Årsavgifter 2011: 
Enskild medlem    150:- 

Familj                    200:- 

Betalningspåminnelse: 

Ovanför adressen på baksidan av 

tidningen finns en rad med avgiftskod. 

E= avgift betald för enskild medlem 

F= avgift betald för familj 

A= avgift ej erlagd för innevarande år 

De med kod A erlägger avgiften till vårt 

plusgirokonto  712140-3. 

Kassören 
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Avsändare: 
Sollentuna Släktforskare 

c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75 B  

191 62 Sollentuna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tisdagen den 20 september kl 19.00 
i Tintomararummet, Bibliotekshuset, 

Sollentuna centrum 
 

 

 
 
 
 
 

 
Forskarknep och genvägar, 

framgång och motgång 

samt 

Vad finns i Riksarkivet i Arninge? 
Föredrag av  

Johan Silverfred  

 

Forskning i min egen släkt 

samt 

Att forska om adelssläkter på medeltiden 
Föredrag av  

Thomas Heed Miskar 
 

Kaffe serveras.                                    Alla välkomna! 


