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Ordföranden har ordet
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 226
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök

Kalendarium
Onsdagen den 6 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Riksarkivet. Anmälan
se sid. 11.
Torsdagen den 10 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Fredrik Mejster:
”Allt för Sverige”.
Lördagen den 26 september kl. 11.00-15.00
TEMADAG/ÖPPET HUS på Sollentuna
bibliotek, 1 tr.
Tisdagen den 6 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth:
”Släktforskning i Centraleuropa”.
Tisdagen den 20 oktober kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Stadsarkivet och
Stockholmskällan. Anmälan se sid. 11.
Måndagen den 16 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Håkan Johansson:
”Krigs- och soldatforskning”.
Onsdagen den 2 december kl. 14.00-16.00
MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet.
Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum.
Släktforskarstöd onsdagarna 20/5, 9/9,
7/10, 4/11 och 9/12. Boka tid.
Aktiviteter i annan regi
Söndagen den 7 juni Föreningsdag på Edsvik.
28-30 augusti Släktforskardagarna i Nyköping.
Lördagen den 14 november Arkivens dag.
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TACK för förtroendet att än en gång bli vald till
ordförande för denna trevliga förening!!!
På årsmötet beslöts att höja medlemsavgiften
för 2016, för enskild medlem (från 150 kr/år) till
170 kr/år. För familjemedlem kvarstår beloppet
75 kr/år.
Det finns två anledningar till denna höjning. En
är att Sveriges Släktforskarförbund tidigare
aviserat om kommande höjning av förbundsavgiften. Vi kan därför förvänta oss att förbundet
sannolikt kommer med förslag på höjd förbundsavgift för 2016 på årets riksstämma den 29-30
augusti. Den andra anledningen är att portokostnaderna har ändrats. Föreningsbrev finns inte
längre och nu gäller ekonomipost, vilket innebär
höjda portokostnader. Detta har i sin tur lett till
att an-tecknat, som ni nu håller i er hand, har
tryckts på ett papper med lägre vikt. Kvaliteten
har inte påverkats.
Nu har det hänt igen! Vi har åter blivit
kontaktade av en reporter på Vi i Sollentuna, som
ville göra ett reportage om vår förening! Ni har
säkert uppmärksammat artikeln i mars. I januari
fanns i en av de stora dagstidningarna serien
”Släktkär – en serie om att forska om sitt
förflutna”. Artiklar, som dessa, leder till att
intresset för släktforskning ökar.
Margaretha Vinterholt

an-tecknat
Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
tel. 08-754 24 96.
Redaktionsgruppen består av Agneta Svensson
Birgitta Hassel, Inger Wahlstedt Franzén och
Margaretha Vinterholt.
Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i sept.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Reinhold Galle Rückersköld, en av 1700-talets
inflytelserika brukspatroner
Vår medlem Margareta Lagerman ger oss här en bild av en priviligierad mans liv
under 1700-talet. För sin berättelse har hon tagit hjälp av material från Uppsala
universitetsbibliotek och Stockholms stadsarkiv samt böcker bland annat om
Christopher Polhem, Stjernsund och annan brukshistoria. I nästa nummer av antecknat kommer fortsättningen om Reinhold Galle Rückersköld.
Brukspatronerna på 1600- och 1700-talet
var ett inflytelserikt släkte. De byggde upp
sitt imperium, skaffade sig makt och
rikedomar och försörjde ett stort antal
människor. De tog också sitt ansvar och
sörjde för sina anställas väl på många sätt.
En av dessa var Reinhold Galle Rückersköld som skulle komma att ta över arvet
på Stjernsund efter Christopher Polhem,
den legendariska ”mekanikens fader”.

Han gifter sig en första gång 1720 med
Anna Margareta Lindebom som emellertid
dör, troligen i barnsäng, året efter. Han
gifter sig en andra gång 1723, då med
Emerentia, Christopher Polhems dotter.
Reinhold Rückersköld dör i Stockholm
1759.
Reinhold Rückersköld hade en dotter
från sitt första äktenskap. I sitt andra med
Emerentia Polhem får han nio barn, tre
söner och sex döttrar. Reinhold Galle är
den tredje i denna syskonskara.

Reinhold Galle Rückersköld
Vad som gör det spännande att följa
Reinhold Galles livsöde är det stora steg
han tar från den trygga tillvaron som
ämbetsman på Svea Hovrätt till den
betydligt mer ansvarsfulla och kanske
vanskligare rollen som brukspatron på
Stjernsund. Men det är ett steg som
Reinhold Galle Rückersköld vågar ta. Man
får bilden av en person som är modig och
även vågar ta risker. Vi kan ana att livet
som förvaltare av bruket inte skulle bli
helt utan problem.
Reinhold Galle föds i Hedemora 1726.
Fadern berättar att ”Anno 1726 d. 14 Now.
Klåckan 8 om aftonen föddes min andre
käre son, som den 18:de uti kyrkan blef
christnad och kallades: Reinhold Galle.
Gud signe honom med sin Helige Ande
och låten honom tillväxa i kärlek och
hoppets förening”. Reinhold Galle växer
upp på Stjernsund. Familjen äger vidare
den Rückerska stadsgården vid Kyrkogatan i Hedemora där man tillbringar
långa tider.
Reinhold, som vi senare kan se att han
underskriver sitt namn i sina brev, berättar
i sina fragmentariskt återgivna levnads-

Reinhold Galle Rückersköld. Privat foto. Från
”Bruk i förändring” Gidlunds förlag.

Släkten Rücker
Reinhold Galles anfader med namnet
Rücker spåras tillbaka till 1500-talet.
Joakim Rücker kom från staden Winzen i
Mark-Brandenburg. Han var en förfaren
läkare och fältskär. Gustaf II Adolf kallade
i början av sin regering in honom till
Sverige. Joakim gifte sig med Anna
Persdotter på 1620-talet.
En av hans sonsöner, Reinhold Rücker,
utbildas till jurist, knyts tidigt, 1715, som
auskultant till Svea hovrätt och slutar som
hovrättsråd. Han adlas Rückersköld 1751.
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teckningar att han i januari 1737 far, 10 år
gammal, tillsammans med sina bröder till
Uppsala där de skrivs in vid universitetet.
De tas om hand av sin praeceptor sedan
tidigare, Joh. Egzellius.
I maj 1747, berättar Reinhold, endast 20
år gammal, att han med faderns
godkännande flyttar till Stockholm där
han, liksom fadern tidigare, antas som
auskultant vid Svea Hovrätt. Reinhold blir
redan i maj året därpå extra ordinarie
notarie vid ”Criminal Protokollet”.
Övriga i familjen Rücker flyttar också
till Stockholm i och med att fadern utses
till hovrättsråd, vilket sker 1749. Vi kan
gissa att familjen flyttar in hos Reinhold
Rückers svärfar, Christopher Polhem, som
1744 köpt det stora Dauerska huset på
Söder i Stockholm.
Reinhold följer i sin fars fotspår och gör
snabbt karriär inom hovrätten. Han utses
till vice notarie vid civilprotokollet 1751.
År 1756 blir han extra ordinarie fiskal, året
därpå fiskal. År 1762 blir han vice
advokatfiskal.
Reinhold var, fortfarande enligt hans
egna ord, sekreterare hos förste
presidenten i Svea Hovrätt, senare
riksrådet greve Carl Gustaf Löwenhielm
åren 1750 till 1760. Tiden vid Svea
Hovrätt går dock mot sitt slut i och med
faderns död 1759. Han inlöser den 15
september 1760 de åtta syskonens och
övriga anhörigas andelar i Stjernsunds
manufakturverk och slutligen ”derå
erhållit fasta” den 7 oktober 1762. Det är
nu Reinhold fattar sitt slutgiltiga beslut att
lämna sin tjänst vid hovrätten för att i
stället ägna sig åt Stjernsund. Han lämnar
in sin avskedsansökan den 28 november
1762.
Vi kan inte se skymten av beslutsvånda
hos Reinhold när han säger upp sig och
lämnar kontorsarbetet på hovrätten för ett
friare, mer praktiskt liv på Stjernsund. När
pappren på överlåtelserna till Stjernsund är
undertecknade och allt är hans, gifter han
sig med sin Sofia Lovisa, sin utvalda, och
flyttar för gott dit upp. Han har visserligen
redan 1761 flyttat till Stjernsund men

avvaktade försiktigtvis att klippa av
banden definitivt i Stockholm till dess det
ekonomiska på Stjernsund var helt klart.

Bröllopet mellan Reinhold och
Sophia Lovisa
Vi har fortfarande Reinholds egna ord där
han berättar att han den 20 januari 1763
gifter sig med Sofia Lovisa Hacker. Hon
var född den 24 februari 1729 och dotter
till direktören vid Åkers krutbruk i
Södermanland, Olivier Hacker och Ulrika
Eleonora Stierneroos. Sofia Lovisas
föräldrar var vid detta tillfälle ej längre i
livet. Bröllopet firas hos ”min kära hustrus
svåger herr Lagmannen Bröms Lilliestråle". Den 25 januari reser de två till
Södermanland och den 28 fortsätter
brudparet till Stjernsund. Reinhold Galles
fragmentariska levnadsteckning avslutas
med orden ”Den högste Guden vare
evinnerligen ärad, som beskärt mig en kär,
dygdelig och förståndig hustru. Gud give
oss vidare sin nåd och välsignelse under
vår sammanlefnad.”
Vi har ytterligare bevis från Reinholds
egen mun eller snarare egen penna inför
det äktenskap han skulle ingå med Sophia
Lovisa. Det var en mycket lycklig och
förälskad man som planerar för framtiden
på Stjernsund tillsammans med sin kära
hustru. Han har ägnat mycken tanke åt att
finna utväg att tillförsäkra sin hustru en
säker tillvaro om han själv skulle gå ur
tiden före henne. Lagen tillät inte att han
testamenterade något av det han ärvt eller
förvärvat av manufakturverket till henne.
Han finner dock något som han kanske ser
som kryphål i lagen, nämligen att om han
ger henne en del som morgongåva redan
före vigseln skulle han uppnå sitt syfte.
Han skriver alltså ett dokument där han
tillägnar Sophia Lovisa en tredjedel av den
egendomshalva som han har i manufakturverket. Han har även satt in pengar
på Civilstatens Änke- och Pupillkassa som
ska utfalla till henne vid hans död.
Dokumentet, som finns i original på
Uppsala universitetsbibliotek, är ett
rörande bevis på den blivande brudgummens sinnesstämning inför bröllopet.
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artiklar med begränsad efterfrågan och
begränsad mängd bränsle och ämnesjärn.
Stjernsund kom att fungera som ett flertal
hantverkarverkstäder, sammanhållna till
en slags ekonomisk eller organisatorisk
enhet. Det hindrade inte arbetarna från att
försöka göra förtjänster på egen hand. Här
var det bara urmakeriet som tidigt hade
beviljats speciella villkor av Polhem,
något som Reinhold skulle gå vidare med.
Beträffande det som nämns om
bostäderna hade smederna tidigt byggt
sina egna hus, och blev vad vi idag kallar
egnahemsägare. De hade då fått hyra av
Polhem. Hyran skulle erläggas tills dess
huset betalts genom hyran och därefter
tillhöra smeden helt.

Stjernsund
Vi går tillbaka i tiden för att finna ut vad
det är som möter den nye brukspatronen
när han ska börja ägna sig på allvar åt
verksamheten på manufakturverket.
År 1737 drabbades Stjernsund av en
förödande brand som förstörde största
delen av bruket. När Reinhold tar över har
man hunnit bygga upp det mesta av
byggnaderna och bruket har återhämtat sig
någorlunda efter den stora branden. Det
antecknades också i rannsakningsprotokollet, dels att bruksägarna höll de
anställda arbetarna med nödiga hus, dels
att de till dem som byggt sig egna hus
betalade årlig hushyra. De flesta var gifta.
Antalet av dem ”som av verket skola hava
deras uppehälle” steg nu till cirka 400
själar, vilket måste betraktas som en
synnerligen imponerande siffra för ett
dåtida brukssamhälle. År 1764 höjdes
omsider genom Bergskollegii utslag det
priviligierade årliga smidet till 900
skeppund ämnesjärn för manufakturverkstäderna.
För att bättre förstå dessa ord och knyta
ihop berättelsen tar vi ett steg ännu längre
tillbaka i tiden då Christopher Polhem och
Gabriel Stierncrona anlade manufakturverket vid Stjernsund.
I det första privilegium som Christopher
Polhem och Gabriel Stierncrona (vid den
tiden Polhammar och Welt innan adlandet)
fick av Bergskollegiet skulle de få
använda för tillverkningen 300 skeppund
järn och 50 skeppund stål per år. Bland de
varor som de fick tillverka finner vi:
”köksredskap som grytor, pottor och
mortlar; verktyg för snickare, smeder,
bildhuggare; fina och härdade produkter
som stora och små urverk, lås, dörrbeslag,
fat, skålar, skedar, bägare; pressar,
manglar, fältsängar, skruvtvingar, falsad
takplåt till hus, skruv, bult, dragna profiler
av mässing till lister för utsmyckning och
ornament”.
Vi kan förstå att det i och med denna
mångsidighet i produktionen inte kunde
uppstå någon serietillverkning och mer
lönsam inkomstkälla. Man hade ett otal

Reinholds verksamhet på
Stjernsund
I slutet av januari 1763 kommer så
brudparet till Stjernsund och vänder ett
helt nytt blad tillsammans i sitt gemensamma liv. Vi kan nog föreställa oss att
de två fick ett festligt och varmt
mottagande på herrgården, den unge
brukspatronen och hans brud. Reinhold är
36 år och Sofia Lovisa fyller snart 34.
Från deras ankomst till Stjernsund har vi
hans egna ord i en skrivelse där han ger
sin deklaration beträffande hur han vill
driva Stjernsund.
”Vi skötte ej om att göra dörrlås för 12 à
15 plåtar, utan vi göra dem, som nu i
denna tiden säljas för 7 d. 16 d. och för 8
dr. Ej lås för dörrar i palatser utan för
dörrar i bondekojan Vi göra balancer,
vågskålar och pyndare, ej att sittja i
cabinetter, men väl i hökare- och
krämarbodar. Vi göra stora skruvar och
annan järnredskap åt apotekare, boktryckare och tobaksspinneripressar. Men
vi göra ej stjärnkikarinstrumenter. Även så
göra vi alla i ett kök och på bondens bord
nödige bleckkäril, men ingalunda tjänlige
till servicer på Herrebord”.
I en annan källa återges ytterligare några
ord från Reinhold, vilka troligen är
hämtade från samma skrivelse. Reinhold
säger att han ”hellre förtjänte på
bondesmaken, än förlorade på herre-

5

an-tecknat nr 2- 2015

smaken”. Detta hans uttalande kompletterade han med det tillägget att ”med vår
ansenliga stångjärnstillverkning riket
skulle göra en slät marknad utrikes om
bondens kärrehjul och plogbill ej behövde
mera järn än herrarnes värjeklingor”.
När Reinhold tar vid fungerar systemet
med bostäderna bra. Enligt ett taxeringsinstrument från 1763 upptas dels bruksbetjänter, det vill säga tjänstemän, dels
över 100 mestadels gifta personer, åt vilka
antingen hus byggts på brukets bekostnad
eller hushyror betalades, när de själva höll
bostad. Reinhold fortsatte alltså på den
väg Polhem och Stierncrona slagit in på
och lät arbetarna bygga sina egna hus.
Reinhold tar från början energiskt itu
med allt som rör bruket på Stjernsund.
Förutom
själva
herrgårdsbyggnaden
uppför han byggnader för verksamheten
och för arbetarna. Man kan utläsa mellan
raderna att Stjernsund utvecklar sig till ett
mönstersamhälle. Reinhold ser uppenbarligen till att arbetarna har det bra.

Reveteringsteknik var vid denna tid inget
obekant men det var just Reinholds
blandning som väckte intresse och vars
sammansättning också publicerades i
Kungliga Vetenskapsakademins handlingar. Reinhold skrev två brev till
friherrinnan Bunge. Hon i sin tur fann
Reinholds teknik av stort värde att spridas
för kännedom och lämnade därför över
breven till akademin för publicering. Vi
kan läsa att Reinhold smetade mönjan
överallt i huset, både utvändigt och
invändigt, mellan stockarna, i taket och i
trossbotten. Han fick huset dragfritt och
tätt mot råttor. Även brandrisken
minskade på detta sätt. Utvändigt putsades
huset med vit kalkputs.

Stjernsunds herrgårdsbyggnad
År 1765 görs en stor plan över
anläggningen av Stjernsund. Man ser här
Reinholds stora dröm, den framtida
herrgården, centralt och framstående
placerad i skissen. Själva herrgården har
det skrivits mycket om. Vi nöjer oss med
att nämna att Reinhold i ett brev till
professor J. P. Bergius år 1770 skriver hur
han hoppas kunna leva tillräckligt många
år för att hinna bygga sin ”s.k.
karaktärsbyggning”. Denna byggnad i sin
tur är den nuvarande herrgården, som står
på den plats där man uppförde huset efter
branden 1737. Detta hus tros vara inbyggt
i nuvarande byggnaden. Här finns alltså
vid parets Rückerskölds ankomst till
Stjernsund redan en herrgård och en
praktfull trädgårdsanläggning. Reinhold
vill, liksom många av hans likasinnade
denna tid, uppföra en ståndsmässig
byggnad. Han bygger 1779 på mycket kort
tid sin herrgård. Utanpå är den vitkalkad
för att ge skimmer av stenhus.
Det är nu som Reinhold gör sin egen
berömda mönja av lera och sågspån.

Stora herrgården i Stjernsund 1998. Foto: Titti
Ahlstrand. Från ”Bruk i förändring” Gidlunds
förlag.

Reinhold ägnar sig med stor energi åt att
bygga sin karaktärsbyggnad 1779. Han
deltar själv i allt arbete. Bygget går
synnerligen fort, under bara några
månader har man rest en byggnad. Skogen
var dyrbar och Reinhold rev därför istället
gamla byggnader och återanvände det
gamla virket, något som i sin tur besparade honom, förutom pengar, mycken tid
för att torka allt virke innan man kunde
använda det. Men av breven framgår även
Reinholds arbete på bruket med andra
ting, såsom till exempel en tröskningsmaskin som han färdigställt.
Margareta Lagerman
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Om valloner och valloninvandringen
Lars Hansén från Sällskapet Vallonättlingar berättade om valloner och vallonkontrakt
på vårt medlemsmöte den 21 januari.
Karl IX och senare Gustav II Adolf ville
modernisera den svenska järnhanteringen.
De visste om att man i Vallonien hade
utvecklat tekniken för järnframställning på
fler sätt. Man använde där den så kallade
resmilan (veden staplades stående i stället
för att, som i Sverige staplas parallellt med
marken) för framställning av träkol, man
använde en högre och murad masugn och
framförallt man utnyttjade sig av två
härdar i smedjan. Med dubbla härdar, en
smälthärd och en räckhärd, kunde man
reducera mängden träkol som åtgick och
effektivisera färskningsprocessen vid omvandling av tackjärn till stångjärn.
Trettioåriga kriget var också under
uppsegling och den svenska armén
behövde rustas med fler och bättre
kanoner. Kungen hade kontakt med
Willem de Besche, vallon och tekniskt
kunnig vad gällde järnframställning. Han i
sin tur fick kontakt med Louis de Geer, en
förmögen köpman från Liège. Dessa båda
uppfattade det behov som fanns i Sverige
och den möjlighet till goda affärer som
uppenbarades.
I Vallonien fanns vid den tiden många
skickliga yrkesmän inom järnhanteringen,
som på grund av krig i området och
uthuggna skogar hade blivit tvingade till
arbetslöshet. Louis de Geer engagerade
några av sina släktingar och andra pålitliga
bekanta som värvare. Dessa personer reste
runt till de små byarna i dalgångarna längs
floden Meuse och handplockade yrkesmän
som kontrakterades för att resa till Sverige
och där kunna fortsätta sitt yrke.
Sammanlagt uppskattas att omkring 1 000
valloner på detta sätt värvades till Sverige
under första hälften av 1600-talet. Med
familjer räknar man med att kanske högst
3 000 personer invandrade.
De färdades först med båt längs Meuse
och dess bifloder och sedan till fots till

Amsterdam. Därifrån utskeppades de med
båt till Sverige, till Norrköping och
Nyköping. Där hade de Besche och de
Geer arrenderat ett antal bruk till vilka de
invandrande vallonerna dirigerades. Något
senare kom de Geer över bruk i norra
Uppland, dit många valloner anlände via
Öregrund.

Vallonien (nuvarande södra Belgien) då utgörande
Spanska Nederländerna med dåvarande fristående
furstendömena Liège och Sedan samt floden Meuse.
Inom markerat område gjordes de flesta
värvningarna.

Den totala valloninvandringen blev, tills
den förbjöds av spanska härskarna i
Vallonien numerärt inte särskilt omfattande. Den största kategorin som kom
var skogsfolk (kolare, skogshuggare) som
utgjorde cirka 50 % av invandrarna.
Dessutom anställdes förstås smeder och
andra till smedjan liksom folk som
hanterade järnframställningen vid masugnen.
Eftersom man på vissa platser också
byggde upp hela byar, ofta isolerade från
övrig befolkning, kring en hammarsmedja,
behövdes många andra yrkesmän. Hit kom
alltså även murare, timmermän, bagare,
bryggare, präster, oxkörare, hjulmakare
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och andra. Dessa byar byggdes efter strikt
geometriska mönster med raka gator kring
vilka arbetarlängorna placerades, lite
avskilt från brukspatronen, som lät resa sin
ståtliga herrgård omgiven av vackra
parkanläggningar. Exempel på sådana
bruksmiljöer är till exempel Lövstabruk
och Forsmarks bruk i Uppland, som står så
gott som intakta även idag.

bruksorterna. Kolare och andra som bodde
utanför själva brukssamhällena assimilerades snabbare. De behöll delar av sitt
språk med specialtermer inom sitt yrke och
under 1600-talet även sin kalvinistiska
trosuppfattning.
Vallonjärnet hade sin glansperiod under
1700-talet. Detta till stor del beroende på
de goda egenskaper som malmen från
Dannemora gruva i norra Uppland uppvisade. Den var svavel- och fosforfattig
och gav ett mycket starkt och smidbart stål
som efterfrågades framförallt i England.
Den allra största delen av vallonjärnet gick
på export och betalades mycket bra. Under
1800-talet hade konkurrensen gjort att
vallonsmidet i den lilla skala som det
bedrevs blev alltmer olönsam. Många
vallonbruk lades ned. Några kämpade
vidare, men vid mitten av 1900-talet fanns
inget vallonbruk kvar.
Ättlingar till de invandrade vallonerna
håller kunskapen vid liv inom det 1938
startade Sällskapet Vallonättlingar. Många
släkter har kvar sina vallonnamn, som
känns igen som de franskklingande
Bonnevier, Hübinette, Mineur, Pousette,
Sporrong med flera. Men myterna om knöl
i nacken och lång stortå och annat, de får
allt lämnas på skrönornas altare …

Bruksgatan i Forsmarks bruk. Foto: Lars Hansén
2014.

Vallonerna gjorde säkert stort intryck i de
områden där de verkade. De hade en
överlägsen teknik för järnhantering och var
därför eftertraktade. De var flitiga och
arbetade hårt men höll sig också för sig
själva. Under den första tiden gifte de
också in sig i andra vallonfamiljer. Detta
gällde i synnerhet de som bodde i de större

Lars Hansén
Sällskapet Vallonättlingar www.vallon.se
lars.hansen2@comhem.se

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag inföll i år lördagen
den 21 mars och temat var ”Norden”.
Liksom förra året informerade Kjell
Hassel om hur man kommer igång och i
vilka källor man kan leta och hitta
uppgifter om sina släktingar. Det var ett
mycket uppskattat föredrag. Våra erfarna
släktforskare som hjälper till med släktforskarstödet fanns på plats.
Claës Linder informerade om porträttforskning och Elisabeth Thorsell visade
hur man hittar anfäder som emigrerat till

Nordamerika. Arkiv Digital visade bland
annat digitaliserade kyrkböcker. DIS-Öst
berättade hur man bevarar sitt material,
vilka kurser de har i ämnet samt mycket
mer.
Omkring 65 personer hade infunnit sig
på biblioteket denna dag. Intresset var
större än förra året. Tack till biblioteket för
deras vänlighet och engagemang med att
hjälpa oss genomföra denna dag.
Margaretha Vinterholt
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Hur ser ditt bildarkiv ut?
Hans Bjernevik berättade om redigering av fotografier, videor och kartor på vårt
medlemsmöte den 5 februari.
Är det travar med album, skokartonger med
lösa bilder och många diabildsmagasin samt
många pärmar med negativ? Eller har du
börjat digitalisera dessa och lagrat dem på
hårdiskar eller i molnet? Naturligtvis har du
då tagit backup på dem.
För dig som inte har börjat läsa in,
digitalisera, dina gamla bilder så följer här
några tips. Det finns två sätt att själv
digitalisera sina analoga bilder. Dels med en
skanner och dels med en digitalkamera. Båda
metoderna har sina för- och nackdelar.
Troligtvis kommer du att använda båda vid
din digitalisering.

bild i en flatbäddsskanner är oftast begränsad
till skannerns glasyta. Det finns skannrar som
kan sammanfoga större bildytor. Lagra dina
”originalbilder” i TIFF. Lagra inte dina bilder
i ett format som är komprimerande som till
exempel JPEG. När du senare skall använda
dina bilder i släktforskningen kan du kopiera
till exempel JPEG.

Digitalkamera
Fördelarna med att använda en digitalkamera
vid digitalisering är hastigheten. Exponeringen sker på någon sekund. En annan fördel
är att storleken på den bild du skall läsa in
inte är begränsad. Även föremål kan fotograferas för att senare ingå i din släktforskning. Men var uppmärksam på färgtemperaturen när du fotograferar. Ställ in rätt
på din kamera. Använd gärna ett gråkort som
du sedan kan använda i ditt fotoprogram när
du korrigerar vitbalansen i din bild. Även
andra bearbetningar av den exponerade bilden
behöver oftast göras. Använd stativ och fjärrutlösare för att undvika skakningsoskärpa.
Vid reprofotografering använd minst 2 lampor
som är placerade på vardera sidan och i 45°
vinkel mot bilden. Detta för att undvika
reflexer i bilden. Fotografera gärna av hela
albumblad för att få en överblick och sedan
varje bild för sig. Överblicken kan ge ett
sammanhang av bilderna på albumbladet.
Kameran kan även användas vid digitalisering
av större negativ genom att använda ett större
ljusbord och ett reprostativ. Fotografera helst i
RAW eller TIFF.

Skanner
Fördelar med en skanner är att du läser av en
plan yta och resultatet är rätvinkligt. När du
skannar diabilder och negativ i en skanner
avsedd för detta så blir resultatet bra utan
någon vinjettering eller distorsion i bilden.
Använder man en dia- eller negativram så
undviker man även newtonringar. Du känner
även till ljuskällans färgtemperatur. En
skanner kan även per automatik känna av
repor och eventuellt damm på negativ och dia.
Dessa kan sedan automatiskt repareras. För att
skanna av många diabilder så är det enklaste
sättet att använda en skanner som kan hantera
diamagasin. Inläsningen av alla magasinets
dia sker då automatiskt. Avläsningen av din

Mobilkameran
Glöm inte bort att du har en kamera i din
smartphone. Använd den, men var medveten
om dess begränsningar. Oftast har du även en
GPS i telefonen och som kan användas för
positionering av din bild. Koordinaterna läggs
in i bildens filinformation. Bilden blir då lätt
och rätt placerad på en karta.
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 Använd stativ
 Var noga med inställningar av kameran och
skannern.

Tips
Glöm inte att skanna/fotografera av bildens
baksida. Där kan det finnas information.
Finns där ingen information så behöver du
inte vid ett senare tillfälle fundera om det
fanns någon information där. Detta gäller
även vid fotografering av gravstenar. När du
skannar eller fotograferar namnge bilden på
ett enkelt sätt så att du vet vad bilden
föreställer. Du kan också göra en beskrivning
av bilden i EXTIF-filen med XMP, Extensible
Metadata Platform, O-standard för skapande,
bearbetning och utbyte av metadata för detta.
Bilderna blir då lätt sökbara. Spara bilden i en
originalfil. När du skall använda din digitala
bild i din släktforskning behöver du oftast
bearbeta den på något sätt med ett fotoprogram. Det finns många program att välja
på, från dyra och till de som är gratis. Använd
ett fotoprogram som uppfyller dina behov och
du känner dig bekväm med samt behärskar.

Kartor
Glöm inte att använda gamla och nya kartor i
din släktforskning. Släktforskarprogrammet
Disgen har ett unikt stöd för kartor.

Museer och arkiv
Innan du fotograferar på museer och arkiv,
fråga om det är tillåtet. Ta även reda på vad
som gäller för att fotografera. Ibland får man
inte använda stativ eller blixt. Ta också reda
på vad som gäller för användning eller
publicering av bilden, upphovsrätten.

Upphovsrätt
Upphovsrätten av bilder är reglerat i lagen om
upphovsrätt. Det är inte lagligt att ”knycka”
en bild för senare publicering. Att till exempel
använda ett fotografi som har verkshöjd eller
en bild från internet och sedan publicera den
på en hemsida eller i en släktbok är inte
tillåtet. Det är till och med straffbart. Bilder
före 1969 som inte har nått verkshöjd är fria.
Men
är
fotografen
känd,
kontakta
honom/henne och fråga om du får använda
bilden. Fotografens namn skall alltid anges
tillsammans med bilden. Upphovsmannen har
alltid den ideella rätten till bilden.
Ett föredöme är Sollentuna Släktforskare
som på sin hemsida har skrivit fotografens
namn vid varje bild.
Svenska Fotografers Förbund har en bra
webbplats angående upphovsrätt:
www.sfoto.se/tio-fragor-om-lag-och-ratt

Bearbeta aldrig en ”originalbild”, bearbeta en
kopia. När du har bearbetat en bild och sedan
använder den i din släktforskning glöm då
inte att notera att du har bearbetat bilden. Till
exempel kolorerat den.

LYCKA TILL MED DINA BILDER I DIN
SLÄKTFORSKNING!
Hans Bjernevik
info@quintline.se

Tips för att undvika dåliga bilder
 Lär dig din kamera och skanner
 Läs bruksanvisningen. Där finns tips!
 Håll din utrustning ren från damm och
smuts
 Undvik reflexer
 Undvik under- och överexponeringar

10

an-tecknat nr 2 - 2015

Årsmötet 2015

Styrelsen

Föreningens årsmöte den 19 februari
behandlade stadgeenliga ärenden. Kerstin
Myrehed var ordförande för mötet och
Agneta Berghem sekreterare, uppdrag vilka
de utförde med bravur. Några motioner från
medlemmar hade inte lämnats in.
Balans- och resultaträkningen fastställdes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Två
nya styrelseledamöter valdes och finns
tillsammans med styrelsen i sin helhet
redovisade här på sidan. Revisorerna och
revisorssuppleanten omvaldes. Tyvärr har
man inte hittat någon efterträdare till
avgående valberedningen och det uppdrogs
åt styrelsen att åta sig valberedningens
uppgifter.
Budget för 2016 samt medlemsavgifter
(170/75) kronor för 2016 fastställdes. Se
mer därom i Ordförandespalten på sidan 2.

Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 073-584 70 06
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
Agneta Berghem
Tel. 073-705 03 07
e-post: agneta.berghem@glocalnet.net
Kaj Höglander
Tel. 08-626 73 66
e-post: k.hoglander@hotmail.com
Marianne Ljungström
Tel. 08-590 886 56
e-post: marianne@ljungstrom.nu

25-årsjubileet
Efter årsmötet i Amorinasalen i Sollentuna
bibliotek förflyttade sig alla till
Tintomararummet och festligheterna där.
Smörgåstårta och valfri dryck serverades.
Alla småpratade och hade en gemytlig
samvaro i ljuslyktornas sken. Efteråt intogs
kaffe och kaka. Hela 54 medlemmar deltog
i jubileumsfirandet.

spelmän med nyckelharpor och dragspel
hjälpte till att förgylla denna mycket
trevliga kväll som verkligen är värd att
minnas.
I sammanhanget får vi också tacka
Sollentuna Centrumledning för att de
sponsrade vår förening med P-biljetter när
vi hade Årsmötet och Jubileumsfesten.
Margaretha Vinterholt

Hur startade föreningen?
Undertecknad berättade kort att Sollentuna
släktforskarförening (som den då hette)
startade i januari 1990. Det hade varit ett
föredrag på biblioteket om valloner. Det var
upprinnelsen till att föreningen bildades.
Några tyckte att man skulle bilda en
släktforskarförening – sagt och gjort så
gjordes. Redan från begynnelsen hade man
ett medlemsblad ”Din egen historia” som
senare bytte namn till ”an-tecknat”.
Vad har hänt på dessa 25 år?
Utvecklingen har gått snabbt framåt från
mikrofichekort till digitaliserade arkiv, så
nu kan man sitta hemma och forska vid sin
egen dator. Föreningen har också hängt med
i utvecklingen och skapat sin egen hemsida.

Studiebesök
Välkommen att vara med på föreningens
studiebesök, dels onsdagen den 6 maj kl.
13.00 på Riksarkivet med Karin Borgkvist
Ljung, 1:e arkivarie, som vår ciceron och
dels tisdagen den 20 oktober kl. 13.00 på
Stadsarkivet där främst Stockholmskällan
kommer att visas.
Anmäl dig till Margareta Lagerman på epost margareta.lagerman@spray.se eller på
telefon 073-584 70 06.

Minnesvärd kväll
Vi skålade för vår förening med tillönskan
om många trevliga år framöver. Hersby
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Torsdagen den 10 september kl. 19.00

Allt för Sverige
Släktforskningsarbetet bakom tv-programmet
Fredrik Mejster, jur.stud., släktforskare
Tisdagen den 6 oktober kl. 19.00

Släktforskning i Centraleuropa
Thomas Fürth, docent i historia
Måndagen den 16 november kl. 19.00

Krigs- och soldatforskning
Håkan Johansson, Krigsarkivet

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering
Entré 50 kr. för icke-medlemmar

Därutöver ordnar vi

Temadag om släktforskning
Lördagen den 26 september kl. 11.00 – 15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning.

Medlemsträff
Onsdagen den 2 december kl. 14.00 – 16.00
i Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

