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Ordföranden har ordet
TACK för förtroendet att vara ordförande
även under 2013. På årsmötet den 13 mars
omvaldes jag och förtroendet förpliktigar.
Det är mycket planering inför de
aktiviteter vi genomför under året i
föreningen, både vad gäller studiebesök och
intressanta ämnen till nya föredrag. Vi
håller just nu på att fundera på och boka
föreläsare till hösten. Jag har en bra styrelse
som gör ett gott arbete och vi har trevligt
ihop. Detsamma kan sägas om redaktionsgruppen för an-tecknat.
Släktforskningens dag genomfördes den
16 mars. Vilken trevlig dag det var med
många besökare. Se vidare artikel på sid. 9.
Det bådar gott inför framtiden.
Har du vänner och bekanta som är
intresserade av släktforskning? Varför inte
ge bort ett medlemskap som present. En
bra present till den som redan ”har allt”.
Kostar 150 kr för enskild och 50 kr för
person två i familjen, totalt 200 kr.
Kontakta
föreningens
sekreterare:
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 219
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 7 maj kl. 19.00
FÖREDRAG av Annette Torensjö:
”Ortnamnen berättar.”
Onsdagen den 15 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK hos Genealogiska
Föreningen i Solna.
Tisdagen den 17 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Magnus Bäckmark:
”DNA i släktforskningens tjänst.”
Lördagen den 12 oktober kl. 11.00-14.00
TEMADAG/ÖPPET HUS på Sollentuna
bibliotek, 1 tr.

Margaretha Vinterholt

Måndagen den 11 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Robert Eckeryd:
”Faderskapsrättegångar.”

an-tecknat

Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
Tel. 754 24 96.

Forskarstöd
Lördagen den 20 april kl. 11.00-15.00 och
onsdagen den 8 maj kl. 10.00-14.30 på
biblioteket. I höst onsdagarna 11 september,
9 oktober, 13 november och 11 december.

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander
Gerhardsson, Agneta Svensson, Margaretha
Vinterholt, Inger Wahlstedt Franzén och Brita
Ågren.

Andra anordnare
23-25 augusti
Sveriges släktforskarförbund anordnar
släktforskardagar i Köping.

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i september.

Lördagen den 21 september
Föreningsmässa på Stinsen.

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna
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Vad kan Rotemansarkivet säga om social struktur?
Lillemor Björkman från Stockholms Stadsarkiv höll ett föredrag om Rotemansarkivet i
Stockholm, som fanns från 1878 till 1926, vid ett möte i februari.
Rotemannen var föredragande i församlingens fattigvårdsstyrelse och hade en god
inblick i de sociala förhållandena i roten.
Till rotemansexpeditionen kom fattigt folk
och bad om hjälp. Det kunde vara
hyreshjälp, fria matportioner eller skor till
barnen. Rotemannens uppgift var att
kontrollera den hjälpsökandes understödsbehov. Församlingens fattigvårdsstyrelse beviljade formellt understödet men
oftast gjorde rotemannen en anteckning om
understödstagaren i mantalshäftet.
Antalet understödstagare i mantalshäftet
är inte helt pålitligt, utan kontroll måste
göras med fattigvårdsnämndens protokoll.
När vi jämför beviljat understöd i
fattigvårdsnämndens protokoll med rotemannens anteckningar i mantalshäftet så
stämmer det inte. Det är betydligt färre
understödstagare i Rotemansarkivet än i
fattigvårdsnämndens protokoll. Det visar
att rotemannens anteckningar i mantalshäftet om fattigvård var sporadiska och
alltså inte kvantitativt tillförlitliga.
Det kan också variera mellan rotemännen
hur utförliga fattigvårdsanteckningar man
skrev in i mantalshäftet. En del rotemän
var återhållsamma med sådana anteckningar medan andra rotemän antecknade
mycket noggrant om de hjälpsökande i
roten. Men trots rotemännens olika arbetssätt när det gäller att notera understödstagare i mantalshäftet kan vi utläsa den
sociala strukturen genom att studera Rotemansarkivet. Vi ser att vissa rotars
mantalshäften innehåller fler anteckningar
om social nöd och i dessa måste
fattigvården oftare ingripa
En extra inkomstkälla, trots trångboddhet, var att hyra ut en sängplats till någon
husvill – det så kallade. inneboendesystemet. Rotemannen antecknade i
mantalshäftet och i inflyttningsboken vilka
som var inneboende och hos vem de

bodde. Boendestrukturen vi ser i Rotemansarkivet är en mätare på den sociala
sammansättningen i roten.
Om det kom till rotemannens kännedom
att barn vanvårdades, var det rotemannens
skyldighet att vidta åtgärder. Rotemannen
ombesörjde fosterhemsplacering av barnet
och en anteckning om denna åtgärd gjordes
i mantalshäftet. Om antalet barnavårdsutredningar var många i en rote vet vi att
den ekonomiska statusen var låg.
Om befolkningen i en rote var
ekonomiskt mer stark gäller det omvända –
färre fattigvårdsanteckningar. Likaså hade
man färre inneboende, om det inte var
anställda som arbetade och bodde i
familjen. Vi ser ibland att mer välbärgat
folk ägde eller hyrde våning i staden men
var mantalsskrivna på sin lantegendom
utanför staden. I våningen bodde husor och
betjänter som skötte om våningen till
herrns eller fruns nästa besök i staden.

Skivan Rotemannen
Denna skiva innehåller 4,7 miljoner poster
från rotarna 1-4, 7, 9-17, 19, 20, 23-25, 2829, 31-34 och 36.
För rote 7 = Jakob och rotarna 9, 11 =
Hedvig Eleonora och rotarna 20, 24 =
Oscar och rote 28 = Engelbrekt finns alla
häften skannade, inalles ca 62 000 bilder.
Till de rotar som registrerades före 2007
finns så kallade "övrigt-uppgifter" om
sociala förhållanden som skolgång eller
militär-uppgifter. Efter 2007, för rotarna 9,
11, 20, 24 och 28 (nästan hela Östermalm),
infördes en förenklad registrering, där
övrigt-uppgifterna slopades. Tanken var att
originalkällan fanns i form av en digital
bild och att endast grunduppgifter och
flyttningar skulle vara sökbara.
Lillemor Björkman

3

an-tecknat nr 2- 2013

Ainas farfar i Gysinge
Sveriges Släktforskarförbund arrangerade tillsammans med Gefle Dagblad en
berättartävling inför Släktforskardagarna 2012 i Gävle. Bidragen skulle vara
förankrade i Gästrikland. Här publicerar vi det vinnande bidraget som Margareta
Takahashi Johnsson från Sollentuna har skrivit.
Förre vallonsmeden vid Gysinge Bruk,
Carl Gustaf Ferngren, satt på sin farstubro
och blickade ut över smedslängornas
bakgårdar med sina vedbodar och dass på
rad. Det var en vacker sommardag år 1931
som bjöd på härlig sol och värme. Han satt
där ofta eftersom det var honom ett nöje att
få sitta i godan ro och göra ingenting.
Oftast blev han sittandes i sina egna tankar,
men ibland blev det en promenad i sakta
mak runt bruket. Benen bar honom inte
lika lätt som förut, men det var inte så
konstigt med tanke på att han redan
passerat sin 85-årsdag. Det mångåriga
arbetet i smedjan hade tagit ut sin rätt med
värk och stelhet i armar och rygg på grund
av tunga lyft under långa arbetspass. Det
hade varit likadant för hans far, farfar och
farfarsfar som alla arbetat i smedjan och
växlat mellan olika sysslor där. När han
själv som ung pojke började arbeta hade
bruket haft sin storhetstid och var ett av
landets största. Det kändes härligt att ha
upplevt bruket sjudande av liv eftersom
den tiden för länge sedan var förbi. Han
saknade också tiden när bruket bjöd på viss
trygghet genom ett socialt system som gav
stöd till behövande familjer och änkor, för
under bolagstiden förändrades detta och
medförde försämringar både arbetsmässigt
och socialt. Nu sörjde han att hela bruket
var nedlagt sedan fem år och den stiltje
som därefter följde.
Den långa yrkestraditionen i släkten
skulle upprätthållas – att sönerna skulle bli
smeder var mer än självklart. Han mindes
så väl när skolans lärare Ljunggren kom
för att berätta att yngste sonen Bernhard
hade läshuvud och att han ville kosta på
honom utbildning. Då hade han värjt sig –
vad skulle det vara bra för? Nä, kom inte
hit och lura Ferngren inte, hade han svarat,
pojken ska börja i smedjan och hjälpa till
med försörjningen – som alla andra! Vilket

Smeden Carl Gustaf Ferngren (1846-1936) på
sin farstubro någon gång på 1930-talet.

också skedde, för båda sönerna, Gustaf och
Bernhard, började som goujarder i smedjan
och släkten Ferngren kunde därmed ståta
med en obruten kedja av Gysingesmeder i
hela fem generationer – sannerligen något
att vara stolt över! Men tanken att de alla
även i fortsättningen skulle verka vid
Gysinge, kom på skam med de nya tiderna
som efter vikande konjunktur tvingade
patron Gustaf Benedicks att sälja bruket.
Det såldes till Stora Kopparberg Bergslags
AB och som följd lades smidet ned.
Bernhard och hans Hilma tog då sin dotter
Aina och flyttade till Forsbacka eftersom
Bernhard fått arbete i Forsbacka Jernverk
som ånghammarsmed. Under krigsåren
kom de tillbaka och bosatte sig i byggena
på andra sidan landsvägen, men vände
efter fyra år åter till Forsbacka – denna
gång för gott. Gustaf var det enda av
barnen som nu fanns kvar i Gysinge; hans
lilla Hulda som led av hjärtfel hade dött
när hon var 13 år, och de äldsta döttrarna –
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Så vandrade tankarna vidare och irrade in
sig i smedjan där ju så mycket av hans
verklighet utspelat sig. Han hade så många
minnen därifrån och han längtade tillbaks
till arbetslaget och deras gemenskap. Då
kom han plötsligt att tänka på den där
ugnen som ingenjör Fredrik Kjellin
uppfunnit och sedan byggt upp på bruket
tillsammans med patron Benedicks, den
som gick på elektricitet och skapade
magnetfält. I den kunde järnet värmas upp
utan att man behövde elda något alls, hade
de förklarat för smederna – det var ju
obegripligt och mycket märkligt alltihop!
Nymodigheter hade han inte mycket till
övers för och hur denna kunde fungera
förstod han inte alls, trots att han fått
förmånen att se den. Det var förstås den
där elektriciteten som ändrade på allt – vad
nu den skulle vara bra för, hade han tänkt,
men tydligen var det elektrostål som skulle
gälla i fortsättningen! Han ler när han
minns sin ilska på den tiden. Han tar ett
djupt andetag, ruskar lite på sig och säger
till sig själv att det inte hjälper att fundera
på det där mer. Att Kjellin var ett geni
förstod han efter att ugnen kommit i drift,
för både han och bruket blev ju berömda –
ja till och med i utlandet! Ingen kunde väl
då ana att den Kjellinska ugnen, som den
kom att kallas, så skulle förändra både det
egna bruket och världens alla järnverk.
Dessutom var det inte det enda som
förändrades då, utan även Ferngrens egen
familj. För medan världen fängslades av
ugnen, fängslades Kjellin av styvdottern
Stina och började uppvakta henne. Han var
så förälskad i henne – och hans kärlek blev
besvarad. Men hennes föräldrar ansåg först
inte förbindelsen vara passande: deras
världar var så åtskilda och åldersskillnaden
på elva år alldeles för stor! De kände oro
för hennes framtid och undrade hur hon
som enkel bruksflicka skulle kunna klara
sig i hans värld. Men Kjellin var klok och
förstod deras oro och sände henne därför
till sin syster i Örebro, där hon fick lära sig
både engelska och att sköta stora hushåll.
Så när hon senare stod brud som 24-åring,
var Kjellin fullt ut accepterad som deras

Bernhard Ferngren med dottern Aina och hustrun
Hilma cirka 1910.

Anna och Ida – bodde på andra orter.
Han hade verkligen saknat Bernhard och
hans familj, särskilt lilla Aina som bara var
två år när de flyttade. Men Forsbacka var
trots allt inte så långt bort, så de hade ändå
setts ibland. Han tyckte mycket om deras
stunder tillsammans – tänk så hon älskat att
lyssna på hans berättelser om släkten och
livet förr: om hur hennes pappa både varit
skjutspojke åt doktorn och springpojke åt
dåvarande brukspatron innan han började i
smedjan och om den hemska kräftan som
ändat hennes farmors liv då hennes far bara
var sex år. Ainas läppar hade börjat darra
och tårarna sakta rinna när hon hörde det.
Hans hjärta hade blött för barnen – han
visste nog hur det kändes eftersom hans
egen far dött när han var 12 år gammal!
Återigen fick han uppleva sorg efter en
älskad familjemedlem och det hade känts
tungt. Äldsta dottern Anna, då 20 år, tog
över ansvaret för hemmet och de fyra
småsyskonen i många år. Han gifte om sig
sju år senare med Anderssons änka, Anna
Kristina Blomkvist. Hon förde tre egna
barn med sig i boet – Maria, Alfred och
Stina – så det blev rejält trångt och många
fler munnar att mätta, men det klarade de
bra ändå, tyckte han. Han suckade vid de
sorgliga minnena men försökte omgående
morska upp sig genom att fokusera på
något annat. Allt hade ju blivit bättre och
ljusare med Anna Stina, som fortfarande
fanns vid hans sida och gav honom livslust
och glädje. Han lyfte blicken mot himlen
och betraktade tankfullt molnen en stund.
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svärson. De nygifta bosatte sig på
Östermalm i Stockholm och för Stina
öppnade sig då ett helt nytt liv i societeten.
Hon följde även med sin man på resor ute i
Europa i samband med lanseringen av
ugnen
Så här långt i tankarna smålog han för sig
själv vid minnet av Ainas stora förvånade
ögon när han berättat för henne att Stina
hade sett ett över 300 meter högt torn av
järn i Paris som hette Eiffeltornet! Fanns
det verkligen ett så högt torn, hade hon
misstänksamt undrat, men genast lagt till
att hon minsann också skulle åka dit när
hon blev stor! Han beklagade efteråt att
han satt sådana griller i huvudet på henne,
för han visste ju att det aldrig skulle kunna
ske, inte för en bruksflicka inte! Utan att
han ville det, dök nu det plågsamma
minnet upp av den katastrof som tre år
efter bröllopet drabbade Stina i och med att
hennes make plötsligt dog i slaganfall. Att
han varit klen visste man, men att det
skulle ta en sådan ände med förskräckelse
var ändå väldigt oväntat! Stina blev helt
förkrossad, hennes sorg var stor och
hennes nya liv tog ju slut nästan precis när
det börjat. Men tursamt nog hade Kjellin
hunnit bli förmögen på sin ugn, vilket
möjliggjorde för henne att trots sitt
änkestånd leva ett bekymmerslöst liv. Hon
bestämde sig för att bo kvar i Stockholm
och stannade där resten av sitt liv. Men i
familjen förändrades för alltid något när
hon gifte sig med honom, för när hon
senare hälsade på i barndomshemmet,
envisades hennes mor med att hänga upp
ett skynke i det enda rummet så hon skulle
få den avskildhet hon behövde. I hennes
ögon hade Stina klivit rejält uppåt i den
samhälleliga hierarkin och skulle därmed
bemötas med samma respekt som annat
herrskapsfolk. Men i hans ögon var hon
var samma Stina som förr och han
behandlade henne på samma sätt som han
alltid gjort. Han var så ledsen över det som
hänt Stina, men insåg också att Kjellins
bortgång inte bara var en förlust för de
närstående, utan lika mycket för världen
eftersom hans stora begåvning med stor

sannolikhet skulle ha tillfört världen
ytterligare någon eller några nymodigheter
av stor vikt, bara han fått leva.
Nu var Aina sedan länge vuxen med
egen familj och hon bodde fortfarande i
Forsbacka. Han kom ihåg att hon som liten
alltid handarbetat – virkat, stickat, broderat
och vävt – så han blev inte alls förvånad
när hon utbildade sig i tillskärning och nu
hade egen syateljé i bruket och försåg dess
invånare med kläder. Han var också så
glad i Ainas lilla Ing-Britt, hur gammal var
det nu hon var? Sex år väl, hon var en så
rar och söt jänta som han tyvärr fick träffa
alltför sällan – alla var ju så upptagna nu
för tiden!
Plötsligt kände han värken i ryggen. Då
reste han sig från bänken, klev de få
trappstegen ner för att röra lite på sig. Det
kändes lite bättre efter ett tag och han
fylldes med en känsla av ro. Han var
tacksam över sitt liv som berikats med
barn, barnbarn och barnbarnsbarn - vad
mer kunde man begära innan utträdet
härifrån? Medan han långsamt fortsatte
runt funderade han på hur länge till han
skulle få förmånen att vara med – varje dag
betraktade han som en gåva.

Carl Gustaf Ferngren med sina söner
Bernhard längst till höger i bild.
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Det blev så att Carl Gustaf Ferngren fick
fortsätta njuta sitt otium ytterligare fem år
och när han slutligen lades till den sista
vilan på Österfärnebos kyrkogård hade han
uppnått den aktningsvärda åldern 90 år.
Om han kunnat se sin Aina några år senare
lämna Forsbacka för att förena sig med sin
dotter i Stockholm, och uppleva hur hon
där tar tjänst inom konfektionen och
uppnår titeln modedirektris, hade han nog
gapat av häpnad – hans lilla Aina! Hon var
självförsörjande hela sitt liv och unnade sig
ofta chartersemestrar nere på kontinenten.
Barndomens Parisdröm slog in då hon
reste dit tillsammans med sin tonåriga
dotterdotter och turen upp i Eiffeltornet
blev en stor upplevelse för dem båda. När
Aina som pensionär en gång återvände till
Gysinge för att gå en PRO-kurs blev hon
omskriven i lokalpressen som arbetarflickan från bruket som nu bodde på
herrgården!
Vid det laget torde hennes farfar ha blivit
så intresserad av allt som hände här nere,
att han satte sig på ett moln för att kunna se
lite bättre. Om han då lutat sig fram lite
extra och kikat ner på Gysinge hade han
kunnat se sitt älskade barnbarn Aina som
en gråhårig och värdig dam spatsera
omkring i herrgårdens stora sällskapsrum.

Om hon då lyft blicken, hade hon kunnat
se honom ivrigt vinkandes, han ville
förstås visa sin glädje över att se henne och
sin stolthet över det hon åstadkommit med
sitt liv!
Om han under tiden blivit nyfiken på de
senaste nymodigheterna inom stålindustrin,
får man hoppas att han passade på att
vända sig norrut och ta chansen att över
Sandviken se hur välutbildade arbetare i
samverkan med ny teknologi få fram
enorma kvantiteter stål och förädlade
produkter på kort tid – antagligen en
fascinerande upplevelse för en gammal
vallonsmed!
Ainas dotterdotter – hon i Eiffeltornet –
blir en hängiven släktforskare och läser
många år senare om sin mormors farfar
och släkten Ferngren i Österfärnebos
kyrkoböcker. Hon drömmer om att någon
gång i framtiden leda en släktforskningskurs i Gysinge. Om det slår in och Carl
Gustaf Ferngren då fortfarande sitter på sitt
moln och blickar ner, kanske han får syn
på henne där. Då skrockar han säkert
förnöjt och gläder sig åt att släkten återvänt
till Gysinge – om än tillfälligt!
Margareta Takahashi Johnsson

Årsmötet 2013
valdes Agneta Svensson och Gun-Inger
Fridholm.
Budget för 2013 samt medlemsavgift
(150/75 kronor) för 2014 fastställdes.
Årsmötesförhandlingarna var snabbt
avklarade. Därefter förgyllde Hersby
Spelmän aftonen med härliga spelmanslåtar. De berättade om instrumentens
historia och vi fick frågor om vilka instrument som var äldst, näst äldst osv. Det var
inte fullt så enkelt att svara på. Spelmännen var kunniga musiker och vi fick
inledningsvis pröva att dansa långdans från
Sollerön, Dalarna. Det var verkligen en
härlig upplevelse.. Synd bara att inte fler
medlemmar hade möjlighet att ta del av
detta.

På föreningens årsmöte torsdagen den 13
mars behandlades stadgeenliga ärenden.
Gunilla Norström skötte ordförandeskapet
och Britt-Marie Sjöquist sekreteraruppdraget med bravur. Några motioner från
medlemmarna hade inte lämnats in.
Balans- och resultaträkningen fastställdes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Revisorerna Erik Westin och Hans Klaar
avgick. Erik Westin, som var närvarande,
avtackades för gott revisionsarbete. Till
nya revisorer, ett år, valdes Karl-Ingvar
Franzén och Hans Carlheim.
Lars Ekblad avgick som kassör och
avtackades för det goda arbete han utfört
under sina två år i föreningen. Till ny
styrelsemedlem valdes Kjell Hassel. Till
valberedningen för det kommande året

Margaretha Vinterholt
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Byalag och rotar
Byalag har under senare år blivit en
populär benämning på olika sammanslutningar som vill arbeta för att bevara en
miljö eller en orts kultur. Men redan på
vikingatiden lär det enligt uppgift ha
funnits en motsvarighet till senare tiders
byalag.
En byordning reglerade rättigheter och
skyldigheter när det gällde gemensam
egendom och gemensamma angelägenheter
bland markägarna i byn. En ursprunglig
och viktig uppgift för byalaget var att
bestämma om djurhållning och hägnad.
Med tiden utökades byalagets uppdrag.
Rote kommer från ett fornsvenskt ord
med betydelse ”utbruten del”. I detta
sammanhang innebar ordet att socknen
delades upp i ett antal gårdar, som gemensamt hade att bära vissa skyldigheter.
På 1680-talet införde Karl XI indelningsverket för att säkerställa Sveriges försvar.
Det fungerade så att varje socken indelades
i olika ”rotar” som skulle hålla med
soldater, husarer och båtsmän till närliggande regementen. Det var bönderna
som skulle ansvara för detta och bistå med
torp samt en bit mark så att knektarna
skulle kunna försörja sina familjer. Det
fanns föreskrifter för hur torpen skulle vara
utrustade och hur mycket spannmål och
förnödenheter bönderna skulle bidraga
med, beräknat på gårdarnas storlek.
Bönderna skulle även hålla med hästar,
båtar och med kläde till uniformer.
Åren
1690-1691
kom
allmänna
bestämmelser för byalagen. De skulle nu
även ansvara för rättsliga frågor och brott
inom byn, samt medla i tvister som
uppstod.

förmåga, vilket bestämdes vid bystämman
som hölls en gång per år. Det fanns
husförhörsrotlar och även barnens skolgång hade roten ansvar för.
År 1793 kom stadgar om vilka som fick
delta i byalaget. Det var endast ägare till
godkända och registrerade fastigheter som
fick vara med i ortens byalag.
Runt om i landet fungerade byalagen
som nutidens intresseföreningar och
verkade för att tillvarata innevånarnas
bästa. Byalaget ansvarade för vilka bybor
som hade ”rätt till vedbrand”, det vill säga
vilka som fick plocka ved i skogarna
liksom vilka som fick låta djuren beta på
allmänningarna. Vanligtvis fick de som
hade sina hus på ofri grund betala genom
att göra dagsverken på gårdarna.
Men även andra frågor beslutades vid
bystämman, som till exempel rätten till jakt
och fiske och hur drevjakter skulle
organiseras. Detta kunde leda till heta
diskussioner och till och med ovänskap.
För kust- och skärgårdsbönder var fisket
ett viktigt komplement där jorden inte var
så bördig. Gemensamt notfiske reglerades
av byalaget.
Vid bystämman bestämdes också vilka
bönder som skulle ansvara för vägunderhållet och ploga de gemensamma
vägarna. Man kunde bestämma om
skogsavverkning och kanske ha ett
gemensamt sågverk och på senare år även
en tröska som gick mellan gårdarna i
bestämd ordning. Av gamla skrifter
framgår att också mer triviala frågor
behandlades vid bystämman som till
exempel rätten till vissa platser i socknens
kyrka. Det var viktigt vilken kyrkbänk man
blev tilldelad!
Byalagens betydelse minskade dock efter
hand, särskilt efter skiftesreformerna på
1700- och 1800-talen.

Utökade uppgifter
På 1700- och 1800-talen fick rotarna
utökade sociala uppgifter och bönderna
skulle sköta fattigvården i socknen. Om
fattigstuga inte fanns turades bönderna om
att låta de behövande bo på gårdarna.
Tiden för vistelsen reglerades efter gårdens

Byns fogde
Byalaget leddes av en fogde som kunde
kallas ålderman, äldste eller byordnings-
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man och som utsågs för ett år i taget. Han
förvaltade en byklubba som utgjorde hans
ämbetstecken. Byklubban kunde till
exempel vara tiokantig och ha de
ursprungliga gårdsnamnen inristade på var
sin sida. Åldermannen-byordningsmannen
hade även hand om bykistan där
protokollen från stämmorna och klubban
förvarades. Uppdraget som byns ”förman”
kunde cirkulera mellan gårdarna efter den
ordning de var inristade på klubban. I
andra fall omvaldes åldermannen år efter
år. Han var samhällets auktoritet.

Sollentuna bibliotek. Därefter underhöll
Hersby Spelmän, Sollentuna och vi förstod
att det skulle bli en längre kväll än vanligt.
Jag kontaktade Sollentuna Centrumledning
och frågade om de ville ”sponsra”
föreningen den kvällen. Vi fick ett positivt
svar och de av våra medlemmar som fick
en utfartsbiljett uppskattade det väldigt
mycket!
Margaretha Vinterholt

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag inträffade i år
lördagen den 16 mars över hela landet. Det
var ca 60 personer som besökte oss på
Sollentuna bibliotek. Det var drygt 30%
fler än förra året! Man ville veta hur man
kommer igång samt i vilka källor och olika
arkiv man kan leta efter uppgifter om sina
släktingar. Årets tema ”Soldaten i släkten,
till fots, till häst, till sjöss” var en
bidragande orsak till att så många kom.
Glädjande var också att flera personer ville
bli medlemmar i vår förening.
Laurent Monpouet från GeneaNet tog
hand om många intresserade besökare och
demonstrerade företagets släktforskningsprogram. Våra duktiga släktforskare som
hjälper till med forskarstödet var på plats
och hjälpte flera nyfikna/blivande släktforskare. Vi hade god användning av
föreningens egen dator där vi visade vårt
bildspel samt använde densamme för att
konkret visa hur man går till väga.
Margareta Lagerman hade tagit med sin
egen dator och visade SVAR. Eva Nyberg
visade prov på sin forskning om soldater i
släkten.
Vidare fanns det möjlighet att köpa vår
an-tavla för endast 100:-/st.
Sist men inte minst får vi tacka biblioteket för deras engagemang och frikostighet. Det var bra att vi hade flera småbord,
på så sätt kunde vi få mer plats än tidigare
och tid att prata med alla besökare.

Kista från Björnhult, Skedevi socken, Östergötland.
Östergötlands
Arkivförbund.
Foto:
Bertil
Gustafsson.

Vid skogsbrand eller vargskall måste
bönderna hastigt sammankallas av fogden.
Då fungerade klubban som budkavel.
Bystämmodagen ägde vanligtvis rum vid
Valborgsmässotiden. Den var en stor dag
då ”fogden” stod för värdskapet. Gårdarna
tävlade om att bjuda till fest som ibland
kunde pågå flera dagar. Här fick kvinnorna
komma in i bilden för att laga mängder av
mat och baka många sorters kakor. Annars
var det bara männen som deltog i byalaget.
Bearbetning och utvidgning av uppsatsen
Skäggenäs rote och byalag, av Marianne
Lindberg / Gitt Rosander

Tack
Ett stort tack till Sollentuna Centrumledning för de parkeringsbiljetter för utfart
som föreningen fick. Onsdagen den 13
mars hade vi årsmöte i Amorinasalen,

Margaretha Vinterholt
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Kommunalförordningarna 150 år
Varför ska en släktforskare läsa kommunala protokoll?
I år är det 150 år sedan våra första svenska
kommunalförordningar trädde ikraft. Det
rörde sig om flera olika förordningar som
riksdagen beslutat om under våren 1862.
De är därför mest kända som 1862 års
kommunalförordningar, men de började
tillämpas från den 1 januari 1863. En av
förordningarna avsåg landskommunerna,
en annan städerna och en tredje kyrkostämma. Samtidigt utfärdades en landstingsförordning. För Stockholms stad
gällde särskilda förordningar.
För gemene man innebar de nya
författningarna knappast några dramatiska
förändringar. Högljudda protester är inte
heller kända, inte ens från prästerskapet
eller städernas borgmästare som berördes
mer än andra. Den gamla indelningen i
städer och socknar levde vidare. På landet
hade sockenstämman, under prästens
självskrivna ledning, tidigare beslutat i alla
förekommande ärenden. Verksamheten
delades nu upp i en borgerlig och i en
kyrklig del. Till kyrkans område hörde
förutom kyrkan även folkskolan. Den
borgerliga kommunen, med egen vald
ordförande, skötte från 1863 alla övriga
angelägenheter. De kyrkliga frågorna, och
folkskolan, avgjordes på kyrkostämma där
prästen fortsatt var ordförande. Beslut i
borgerliga ärenden fattades på kommunalstämma. På landet var fattigvården den
klart största frågan. För prästerna resulterade således förordningen i mindre makt
och inflytande. Gynnade av tidens rösträttsregler behärskades kommunalstämman
av socknens mer välbeställda jordägare.
Det fanns sockenstämmor även i
städerna. Makten låg dock hos magistraten
(borgmästare och rådmän) och den allmänna rådstugan. Genom den nya förordningen blev stadsfullmäktige högsta
beslutande organ i de större städerna.
Mindre städer kunde, om de så ville, fortsätta att avgöra sina gemensamma ärenden
på rådstugan. Stadsfullmäktige fick rätt att

välja sin egen ordförande och borgmästarens roll reducerades. Han fick
närvara på stadsfullmäktiges sammanträden och delta i diskussioner men inte rösta.
Städernas folkskolor tillhörde ännu inte
stadsfullmäktiges ansvar. Precis som på
landet, var det kyrkostämman eller kyrkofullmäktige som beslutade i skolfrågor.
Den släktforskare som letar efter
anförvanter i kyrkoböckerna märker
vanligen inte alls av kommunalförordningarna. Kyrkoböckerna fördes på samma
sätt som tidigare och indelningen i socknar
och städer var oförändrad. Om man
däremot vill fånga den lokala miljö som
dåtidens svenskar levde i blir kommunalförordningarna betydelsefulla. Protokoll
från till exempel kommunalstämmor och
stadsfullmäktigen förvaras i kommunala
arkiv. I protokollen kan man hitta en rad
namn på personer som yttrat sig i debatter,
ställt förslag eller valts till olika uppdrag.
Valärenden var en ofta återkommande
punkt på dagordningen. På så sätt kan man
till exempel kartlägga lokala maktförhållanden. Vidare får man en uppfattning
om vilka frågor som var aktuella och hur
de bedömdes. Men också stridigheter
liksom tidsandan i stort.
Sockenstämmoprotokollen ger på likartat
sätt naturligtvis också mycket värdefull
information för den som söker efter den
lokala miljö som ens förfäder levde och
verkade i. För att få tillgång till det
materialet får man dock lov att vända sig
till kyrkans eget arkiv, och inte
kommunens. Kyrkoarkiven från den tiden
skall normalt finnas i landsarkiven.
Den som kommer från eller har rötter i
Hallands län är särskilt lyckligt lottad. Där
finns nämligen protokoll från stämmor och
fullmäktigen fram till 1952 renskrivna och
tillgängliga i digital form. Det gäller för
övrigt en del andra kommuner utspridda
över södra Sverige. Materialet hittar man
på: www.lokalhistoria.nu. Lars Nilsson
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Släktforskardagarna i augusti –
några erfarenheter

Styrelsen
Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 08-754 45 18
e-post: margareta.lagerman@spray.se
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
Tel. 08-35 67 99. e-post:
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
Tel. 070-712 45 09
e-post: kjell.hassel@ordratt.se
Theresa Nyman
Tel. 08-96 34 49
e-post: theresanyman@comhem.se
Leif Eriksson
Tel. 08-754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Ulf Styrenius
Tel. 08-754 21 94
e-post: ulf.styrenius@swipnet.se

Släktforskardagarna arrangeras årligen av
Sveriges Släktforskarförbund. Förra året
ägde dagarna rum i Gävle på temat
”Varthän – resor i tid och rum” vilket
lockade mig att åka dit. Ett föredrag om
hur järnvägen revolutionerade svenskarnas
resande fick mig att bättre förstå hur mina
släktingar hade flyttat mellan olika
landsdelar, både innan järnvägen kom till
byn och därefter. Personalen i Lantmäteriets monter hjälpte mig att få fram
och att tyda en gammal uppländsk karta.
En släktforskarförening från Västergötland
hade en karta till salu som passade mig.
Där kan jag pricka in i vilka församlingar
som mina släktingar har bott. Att dessutom
träffa en mängd trevliga släktforskare
gjorde inte resan till Gävle mindre värd.
I år i Köping är temat ”Bergslagen och
järnet”, vilket också bör locka många till
besök.
Sveriges Släktforskarförbunds släktforskardagar har främst två intressenter.
Dels föreningarnas förtroendevalda som
träffas på förbundsstämman som i år hålls
på fredagen, dels alla släktforskare som på
lördagen och söndagen kan få inspiration i
sin forskning. Denna nyordning medför att
även de förtroendevalda får möjlighet att ta
del av alla föredrag och aktiviteter.
Agneta Svensson

Släktforskarstöd
Lördagen den 20 april kl. 11.00-15.00
och onsdagen den 8 maj kl. 10.00-14.30
är du välkommen till Biblioteket i
Sollentuna centrum för att få hjälp att
komma igång med släktforskningen.
I höst finns släktforskarstöd onsdagarna
den 11 september, 9 oktober, 13 november och 11 december kl. 10.00-14.30.
Under denna tid finns en rutinerad
medlem i Sollentuna släktforskare på plats
vid släktforskardatorn för att hjälpa dig.
Boka tid i pärmen vid forskardatorn,
max. en timme per familj.

Släktforskarregistret
Ulf Styrenius har tagit över släktforskarregistret som är en förteckning över medlemmarnas geografiska forskningsområden. Du kan beställa det som e-brev eller
papperskopia (mot självkostnad) av Ulf
Styrenius, ulf.styrenius@swipnet.se eller
tel. 08-754 21 94. Blanketten som ges till
alla nya medlemmar skickas till Ulfs epostadress. Även äldre medlemmar som
inte lämnat in en sådan kan beställa den
hos sekreterare@sollentunaslaktforskare.se

Studiebesök
I vår gör föreningen ett studiebesök
onsdagen den 15 maj hos Genealogiska
Föreningen i Solna. Cirka tio personer
kan delta i besöket.
Anmäl dig till Margareta Lagerman:
margareta.lagerman@spray.se.
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna

Tisdagen den 7 maj kl.19.00

Ortnamnen berättar
Annette Torensjö, Lantmäteriet, Gävle

Tisdagen den 17 september kl. 19.00

DNA i släktforskningens tjänst
Magnus Bäckmark, uppdragssläktforskare

Måndagen den 11 november kl. 19.00

Faderskapsrättegångar
1860-talet samt 1910-1920
Robert Eckeryd, Umeå universitet

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering
Entré 40 kr för icke-medlemmar

Därutöver ordnar vi

Temadag om släktforskning
Lördagen den 12 oktober kl. 11.00 – 15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning.

