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Ordföranden har ordet
Tack för förtroendet som jag fick på
årsmötet 2016 att vara ordförande för det
kommande året.
Mitt namn är Marianne Ljungström och
jag bor i Bollstanäs i Upplands Väsby och
har varit medlem i föreningen i tre år och
ledamot i styrelsen i ett år.
Det finns ingen släktforskarförening i
Upplands Väsby och det är anledningen till
att jag är medlem i Sollentuna Släktforskare. Jag är även medlem i DisÖst och
använder släktforskarprogrammet Disgen
för att hålla ordning på min forskning.
Jag är född och uppvuxen i Vinninga,
cirka 1 mil utanför Lidköping och både min
mors och fars släkt kommer från Skaraborgs
län.
Intresset att börja släktforska väcktes när
en god vän pratade om detta och jag som har
okända grenar i min släkt tyckte det verkade
spännande så jag anmälde mig till en släktforskarkurs år 2003.
Det har blivit lite släktforskande under
tiden jag arbetat så jag har inte kommit långt
tillbaka men hoppas kunna ägna mer tid åt
detta nu som pensionär.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby
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
Tisdagen den 19 april kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Riksarkivet Arninge.
Anmälan se sid. 11.
Torsdagen den 19 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Landsarkivet i
Uppsala. Anmälan se sid. 11.
Tisdagen den 13 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Åsa Holmberg:
”Vällingklockan och den vita piskan”.
Onsdagen den 19 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Örjan Hedenberg:
”Smedsforskning”.
Lördagen den 22 oktober kl. 11.00-15.00
ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Onsdagen den 26 oktober kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Krigsarkivet. Mer
information i nästa nummer.
Torsdagen den 1 december kl. 14.00-16.30
MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet.
Släktforskarstöd finns för dig som behöver hjälp i din släktforskning. En rutinerad
medlem i vår förening finns på plats kl.
10.00-14.30 vid släktforskardatorn på
biblioteket i Sollentuna centrum följande
onsdagar 27/4, 14/9, 5/10, 2/11, 23/11 och
14/12. Boka tid i pärmen vid forskardatorn,
max. en timme per familj och termin.
Aktiviteter i annan regi
20-21 augusti Släktforskardagarna i Umeå.

Marianne Ljungström

an-tecknat
Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Marianne Ljungström tel.
070-351 30 24.
.
Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel, och
Margaretha Vinterholt.
Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: mvi11@tele2.se
Nästa nummer beräknas komma ut i september.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Vår hemsida

Hoppas att du har upptäckt Sollentuna
Släktforskares hemsida! Om inte så
uppmanar vi dig att gå in på
http://www.sollentunaslaktforskare.se/ och
stifta bekantskap med den! Där försöker vi
ge matnyttig, aktuell och överskådlig information om vår förening och dess verksamhet men även tips och stöd för hur man
släktforskar.
Hemsidan är organiserad i en startsida,
HEM, med flera sido- och underordnade
flikar. Samtliga har en enhetlig layout med
en stor dominerande panoramabild, som i
många fall föreställer vackra naturbilder
som vi fått av fotografen Rolf Olsson. På
många flikar finns även småbilder med
gamla familjebilder.

I menyraden över bilden anges de
sidoordnade flikarna HEM, OM FÖRENINGEN, VERKSAMHET, SLÄKTFORSKNING och LÄNKAR. Genom att
klicka på dem får du i flera fall upp en
rullgardinsmeny med underordnade flikar.
På startsidan välkomnas du till vår
hemsida samt finner en kort lista över de
närmast kommande evenemangen. Genom
att klicka på de enskilda evenemangen får
du mer information om plats, innehåll,
föreläsare, medverkande och liknande. Vill
du se fler planerade aktiviteter klickar du på
Visa Alla Evenemang. Du kommer då till
fliken EVENEMANG, som du också hittar
under VERKSAMHET i den övre
menyraden. På fliken EVENEMANG kan
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du även klicka på Föregående Evenemang
för att se tidigare aktiviteter.
I rullgardinsmenyn under OM FÖRENINGEN hittar du på olika flikar
uppgifter om föreningens syfte, hur man
blir medlem samt vad man får för sitt
medlemskap, styrelsens sammansättning,
pressklipp om föreningen samt stadgar.
Under VERKSAMHET finns, förutom
länk till Verksamhetsberättelse 2015, årets
verksamhetsplan och på den underordnade
fliken EVENEMANG, som redan sagts,
information om våra specifika aktiviteter.
Under SLÄKTFORSKNING har vi samlat olika flikar som kan hjälpa dig i din egen
släktforskning. Där finns tips om hur du
kommer igång, om det forskarstöd du kan få
av erfarna släktforskare vid forskardatorn i
Sollentuna bibliotek samt om olika hjälpmedel. Bland dessa rekommenderar vi dig
att läsa den introduktion föreningen utarbetat. Den hittar du under Börja Släktforska
på fliken HJÄLPMEDEL. Där förtecknas
även digitaliserade kyrkböcker och annat
viktigt källmaterial för din släktforskning.
Under EGET MATERIAL ger vi tips om
hur du kan organisera de uppgifter du själv

forskat fram i olika släktforskningsprogram
och under FACEBOOK hur du kan använda
olika facebookgrupper för diskussioner,
frågor och informationsspridning. Under
fliken ANDRA LÄNDER har vi sammanställt tips om hur man går tillväga vid forskning i andra länder och under ANTAVLA
kan du köpa vår vackra antavla för ifyllnad
av egna familjeuppgifter, kanske som
present till barn eller barnbarn!
På fliken TIPS finns uppgifter om nyutkomna böcker, CD-skivor med mera men
även om tillgängliga kurser, aktiviteter och
dylikt. Under fliken LÄNKAR finns länkar
till externa arkiv, bibliotek, föreningar,
söktjänster och liknande.
Genom att klicka på dessa olika flikar kan
du navigera dig runt på vår hemsida. Vi
arbetar hela tiden med att vidareutveckla
den och har ambitionen att göra den ännu
mer informativ. Vi är därför tacksamma för
alla förbättringsförslag. Förhoppningsvis
finner du både nytta och nöje med
regelbundna besök på den!
Agneta Berghem

Årsmötet 2016
På årsmötet måndagen den 22 februari
behandlades stadgeenliga ärenden. Kerstin
Myrehed var mötesordförande, Britt-Marie
Sjöquist mötessekreterare och de skötte
uppdraget alldeles utmärkt.
Balans- och resultaträkningen fastställdes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Gunilla Norström, revisorssuppleant, Inger
Wahlstedt Franzén, redaktionskommittén
an-tecknat och Karl-Ingvar Franzén, revisor
avtackades. Till ny revisor valdes Hans
Sjöquist och till ny revisorssuppleant valdes
Lars Nilsson. Tyvärr har vi inte heller i år
lyckats få några medlemmar till valberedningen, trots separat upprop före årsmötet.

Budget för 2017 fastställdes och
medlemsavgiften beslutades vara oförändrad för 2017. Nytt för i år beslutades om
en medlemsavgift på 50 kronor för ungdomar till och med det år de fyller 25 år.
Den skall dock gälla redan från 2016.
Efter årsmötet hölls ett föredrag om
”Dödsorsaker i kyrkböckerna” av Bo
Lindberg, pensionerad läkare från Uppsala.
Som avgående ordförande vill jag tacka
för den trevliga avtackningen och även
tacka för de trevliga åren vi haft tillsammans. Tillönskar vår nya ordförande
Marianne Ljungström allt gott framöver.
Margaretha Vinterholt
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Louises almanackor från 1870-talet
Glädjen är stor när släktforskningen utvidgas med material från de personer som
forskningen avser. Vår medlem Agneta Berghem har fått några almanackor som
hennes morfars mormor har fört dagbok i. Hon delger oss här utdrag ur
almanackorna.
Under året har det hänt något mycket
spännande och roligt angående min
släktforskning. När jag i våras sökte i
Rötters Porträttfynd, för att se om där fanns
några nya foton på familjen von Cederwald,
såg jag vid bilden av Arvid von Cederwald
några kommentarer från Jurgen Kullberg.
Han berättade att han hade fyra almanackor
skrivna av Louise von Cederwald. I dem
framkom att hon och maken Gustaf ofta
åkte till Torp och han undrade: ”Vad är
detta för Torp? Torp, bondgård, herrgård,
slott?” Då Jurgen angivit sin e-postadress
svarade jag genast att Torps säteri ligger i
Husby-Oppunda socken i Södermanlands
län. Det kände jag väl till eftersom Louise
von Cederwald var min morfars mormor!
Jag sa förstås också att jag väldigt gärna
skulle vilja se almanackorna.
Vi träffades och jag inte bara fick se
almanackorna utan fick dem även! Jurgen
tyckte att han haft så mycket roligt med dem
under åren att det nu var min tur att få nöje
av dem. Jag, som var Louises avkomma, var
den rättmätiga ägaren, menade han. Det var
verkligen generöst av honom att ge bort
dem och gissa om jag blev glad och
tacksam? Jurgen hade köpt dem i ett
antikvariat på Tegnérgatan i Stockholm
någon gång på 1960-talet för att han var
road av gamla tider. Almanackorna är från
1868, 1874, 1875 respektive 1879 och
innehåller kortfattade dagboksanteckningar. Det lilla formatet, 16 cm x 10 cm, tillåter
endast att skriva en till tre rader per dag.
Anteckningarna ser ut att först ha varit förda
med blyerts men har senare i stor utsträckning fyllts i med bläck och är skrivna med
en lättläst och prydlig handstil. Huvudsakligen handlar de om hennes och maken
Göstas sociala liv, vem de träffar, bjuder
hem, är bjudna till och umgås med. Ibland
står det bara kortfattat: ”Hemma”.

Louise von Cederwald (1827-1885).

År 1868, vid tiden för den första
almanackan, bodde familjen von Cederwald
sedan ett år tillbaka i kvarteret Adam och
Eva No 11 (Hötorget) i Stockholm. De hade
tidigare under många år varit bosatta i
kvarteret Åkermannen på Kungsholmen. År
1868 fyllde Louise 41 år den 5 november
och Gustaf 44 den 16 november. De fyra
barnen Gustaf blev 18 den 6 maj, Bertha 15
den 27 augusti, Arvid 13 den 4 oktober och
Carl 10 den 9 maj. Ingen av dessa
bemärkelsedagar uppmärksammar Louise i
sin almanacka. Hon ger heller inga
subjektiva omdömen eller uttrycker känslor
utom vid två tillfällen det året: den 16
januari då hon var hemma och tyckte det var
”ledsamt” och den 9 augusti då det var
”Trefligt på Näsby om afton”. På julafton
1868 antecknar hon helt kort: ”Hemma,
Hilda här, fick jag 46 julklappar” och 1874
”Hemma, Fl Torén här, fick 24 julklappar”.
Almanackornas lilla format medger inte
plats för kommentarer, beskrivningar eller
reflexioner utan är författade på ett slags
telegramspråk eller nutida sms-språk med
ofullständiga meningar och många förkortningar; skiljetecknen är det inte heller
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någon ordning på. Det är lite opraktiskt att
såväl maken som äldste sonen kallades
”Gösta”. För att skilja dem åt kallar Louise
den förre Gösta, vid något tillfälle
”Gub[ben] Gösta” och den senare ”Unge
Gösta”. När hon talar om bägge blir det
”Göstorna”.
Inte heller hushållsbestyr ägnas uppmärksamhet utom i undantagsfall. År 1868 syltar
Louise den 17 augusti och rensar lök den 18
och 19 september. Naturligtvis hade hon
hemhjälp med sin stora familj och sitt
omfattande umgängesliv med folk titt som
tätt till middag och supé. År 1874 har hon
”syltat päron” den 22 september och den 26
varit ”Ute och plockat svamp i stadsskogen
med Gösta”. I mitten av juli 1879 skriver
hon: ”Plockade mycket kantareller.” Och
dagen därpå: ”Rensade svamp och syltade.”
Även 1875 i augusti har hon ”Syltat körsbär
åt Bertha och saftat”. Just syltning och
inläggning verkar hon ha haft speciellt
intresse för. På insidan av pärmarna noterar
hon vad som syltats och vad det kostat:

liga uppgifter om hur folk var, såg ut, hade
för vanor, preferenser och värderingar, det
vill säga hur deras liv gestaltade sig, tycker
jag är speciellt spännande.
Annars är det mest umgängeslivet Louise
fokuserar på och man förstår att kontakter
och personliga nätverk var viktiga för
karriär och social status. Gösta var militär,
överstelöjtnant, och hade, åtminstone 1868,
någon slags befattning hos prins Nikolaus
August, yngste son till blivande kung Oscar
I och drottning Josefina. Den 28 januari
skriver Louise: ”Hemma. Gösta på bal hos
deras Majestäter” och den 2 februari ”Gösta
hos Prinsens till mid: och qvälln”. År 1874,
då den andra almanackan skrevs, hade
prinsen avlidit året innan.
Det är en rad militära visiter som passerar
revy i det von Cederwaldska hemmet men
främst handlar det om besök av släktingar
och vänner – och det är sådana de mestadels
är hembjudna till. Jag har haft ett detektivarbete med att söka identifiera alla omnämnda personer och har kommit en bit på
väg men uppgifterna är många gånger
väldigt knapphändiga. I de fall de bara
anges med förnamn är det vanskligt och jag
tror att exempelvis ”Hilda”, som ofta
förekommer, i själva verket är flera olika
Hildor beroende på sammanhanget. Det har
förstås blivit många förgreningar och sidospår i min släktforskning med alla kusiner
och andra släktingar och deras ingiftas
familjer men det är intressant att finna ut hur
släkterna var sammangifta med varandra såväl i Louises generation som i tidigare generationer. Det är uppenbart att släktskap utnyttjades både för nöjes skull och för att
knyta viktiga kontakter. Stockholm hade
1870 en folkmängd på omkring 136 000
invånare och var fortfarande en relativt liten
stad. Och om inte precis alla kände alla så
läste man gärna skvaller om bemärkta
personer och kända släkter i dagspressen.
Av anteckningarna framgår att Gösta
sällan åt middag hemma och att han även
ofta var borta på kvällen. Vid ett tillfälle står
det: ”Hemma. Gösta hos Rettigs till middag
och qväll” och vid två andra ”Hemma.
Gösta på Spectaklet” respektive ”Hemma.

Del av bakre pärmens insida i 1874 års almanacka.

En kuriositet värd att lyfta fram är Louises
notering i juli 1868: ”Vägt mig, jag väger 8
xx [svårläst förkortning] 17 xy [svårläst
förkortning] utan kläder.” Det är inte
alldeles lätt att tyda måttenheterna men jag
har fått hjälp och vi tror att det handlar om
lispund och skålpund. Det blir i så fall 8 x
8,502 kg + 17 x 0,425 kg = cirka 75 kg.
Sådana små vardagliga data hittar man som
släktforskare annars sällan men om man gör
det blir personen mer levande. Alla person-
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Herrarne på Theatern”. Det är bara att
konstatera att det var vanligt på den tiden,
att männen umgicks utan hustrur och att det
inte är värt för en nutida (kvinnlig) läsare att
bli upprörd över det. Men Louise hade också sitt umgänge. Hon fick besök av, hälsade
på och var ute och promenerade med kvinnliga släktingar och väninnor. ”Sigrid här på
för: Mamma på efter” antecknar hon i
oktober 1868 och dagen innan ”Hemma.
Ute och gått på afton” – några dagar då
Gösta var bortrest till Köpenhamn. Det var
alltså inte fråga om någon förvisning till
hemmet för hennes del utan hon verkar ha
haft möjlighet att röra sig fritt i staden som
hon ville. När systrarna Väve och Elly kom
på besök från Finland blev det speciellt
intensivt: ”Med Väve i bodar” skriver hon
vid ett tillfälle och det blev flera shoppingrundor de följande dagarna.
Förutom att spegla det sociala samhället
ger almanackorna en tidsbild av dåtidens
Stockholm och dess miljöer. De legendariska restaurangerna och caféerna besöktes. I augusti 1868 skriver Louise: ”Hela
dagen i staden; åt middag å Alhambra,
drucko caffé på Hasselbacken, drack
förmiddagscaffe på Caffé Royal vid
Norrbro” och i juni 1874: ”Hemma. På
afton promenad med Gösta till Stallmästargården der vi sexade”. I juni samma år
noterar hon: ”Förmid: till Frösundavik och
Haga der Elly bjöd på caffé. Afton i Berns
salong” och vid två andra tillfällen samma
månad: ”Förmid caffe på Grand Hotel, afton
i Blanchs caffé” samt ”Promenad till
Rosendal soupera på Hasselbacken öfver
Blanchs caffe hem”.
Utflykter företas till nära och mer avlägsna platser. I maj 1874 står att läsa: ”Emma
här på för. em med Gösta hos Moster en
stund och sedan gick vi till Carlberg och for
hem med ångbåt”. Dagen därpå gjorde
Louise en ”Promenad till Humlegården”
och i juli antecknar hon: ”Promenerat till
Skeppsholmen”. I maj 1879 for hon ”Med
Gösta på Spårvagn till Djurgården,
promenerade sedan hem på båt.”

Gösta von Cederwald (1824-1893).

Några historiska händelser skymtar också
fram i almanackorna. Såväl 1874 som 1879
var Louise ute på stan och besåg Majpromenaden som den kungliga familjen
traditionsenligt företog. ”Hos Emma på
caffé, såg Majpromenaden” skriver hon
1874 och ”Hilda och jag till Djurgården och
såg Majpromenaden” 1879. I dagspressen
(Dalpilen 1879-05-30) stod det att läsa:
Majpromenaden hade Kristi himmelsfärdsdag på
eftermiddagen till Djurgården utlockat en så stor del
af hufvudstadens befolkning, att näppeligen under de
senast förflutna två årtiondena der på en gång varit
så många samlade icke blott promenerande utan
äfven åkande åskådare, hvilka senare med sina
vagnar bildade en på flera ställen dubbel rad, som
sträckte sig från Allmänna gatan upp till Bellmansro
och derifrån ett godt stycke på vägen fram till Rosendal. De gående hade tagit plats på ömse sidor om
stora vägen och på höjderna kring den samma. Dessutom voro de platser i staden, genom hvilka promenaden togs, såsom Norrbro, Gustaf Adolfs och
Ladugårdslands torg samt Regerings-, Hamn-,
Nybro- och Storgatorna, fylda med ansenliga folkskaror. Klockan omkring half 7 anlände konungen
till häst, åtföljd af prinsarne Oskar och Carl, i spetsen
för en lysande svit…

Den 30 november 1868 antecknar Louise:
”For på festen vid Carl XII statys aftäckning
eftermid. och såg fackeltåget. På qvälln på
Gala Spec: sett Lejonet vaknar. Wilhelm här
till mid.” Molins Karl XII:s staty avtäcktes
vid 150-årsminnet av Karl XII:s död och på
kvällen gavs Hedbergs pjäs Lejonet vaknar
om kung Karl. Den 6 december samma år
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skriver hon: ”Hos Sigrid på för: sedan och
sett Blanches begrafning, Hilda här till mid.
Gösta hos Deras Majestäter.” August
Blanche (1811-1868) avled samma dag som
avtäckningen av Karl XII-statyn skedde.
Begravningen följdes av tusen och åter
tusenden. Den 24 aug 1879 antecknar hon:
”Kl 2 och såg när Storfursten Tronföljaren
kom. Emma till mid: em med Emma till
Djurgården och såg Kungen med Storfurstens promenad i vagn.” Dagspressen
(Wernamo Tidning 1879-08-29) skrev:

kunde man delta i konversationen om de
senaste kulturhändelserna.
Almanackorna ger även uttryck för
moderlig omsorg och stolthet. Den 31
januari 1874 skriver Louise: ”Tog Unge
Gösta Officers examen” – äldste sonen gick
alltså i faderns fotspår. Mera prosaisk är
anteckningen i februari 1874: ”Köpt
calsonger åt Carl 15 aln”, dock är sådana
praktiska noteringar sällsynta. Mest omsorg
ägnas dottern Bertha, det enda av barnen
Louise fick se gift under sin livstid. Bertha
hade 1873 gift sig med Fredrik Bernhardt
och det är här Torp kommer in.

Konug Oscar mottog sin gäst i Logården och
ledsagade honom genast till slottet. På vägen till
slottet helsades storfursten af en oöfverskådlig
människomassa. På aftonen företogs promenad i
vagn till Djurgården.

Att se kungligheter lockade uppenbarligen
Louise liksom många andra.
Almanackorna vittnar om att Louise och
Gösta var flitiga teaterbesökare. I november
1868 hade Louise varit ”På Dramathen sett
Onda Tungor” av Heinrich Laube från
samma år. Om Laubes pjäser skrev en
recensent att de ”utmärkas av en kärnfull
realism, men äger föga av poesi i högre
mening”. Vad Louise tyckte om föreställningen får vi dock inte veta. Ett par dagar
senare var hon: ”På Italienska Operan. Såg
Rigoletto” och ytterligare några dagar
därefter: ”På Italienska Operan – såg
Trovatore sedan souperat med Lundin”.
Trubaduren (italienska: Il trovatore) är en
opera i fyra akter med musik av Giuseppe
Verdi. Den svenska premiären ägde rum på
Stockholmsoperan 1860. I juni 1874 var
Louise på operan Den Bergtagna, som hade
uruppförts i maj samma år. Gösta var dagarna efter på Mignon och Figaros bröllop.
Speciellt mycket restaurang- och teaterbesök blev det när systern Elly kom och
hälsade på från Finland. Hon verkar ha
passat på att göra Stockholm då och var
nästan dagligen på någon föreställning tillsammans med olika medlemmar i familjen
von Cederwald. Att gå på teater och opera
var för stockholmsborgaren i gemen förmodligen såväl ett nöje som ett sätt att träffa
folk och själva bli sedda i vimlet. Dessutom

Torps säteri, Husby-Oppunda, Södermanland.

Torp, som omnämns i Erik Åkerhielms
Svenska Gods och Gårdar (1930), ägdes
och beboddes av Gustaf Bernhardt, Fredriks
far. Modern hade avlidit redan 1859. Bertha
och Fredrik bosatte sig som nygifta på
Malm, som avstyckats från Torp. Även om
Malm finns att läsa i Svenska Gods och
Gårdar (1930). 1874 föddes Berthas och
Fredriks första barn, sonen Ivar, min
morfars storebror. Louise vistades hos
dottern såväl före som efter nedkomsten och
mycken oro skiner fram i Louises anteckningar från denna tid. Nio dagar efter Ivars
födelse var ”Bertha uppe en stund”, tre
dagar senare var ”Bertha oppe hela dagen”
men några dagar därefter var ”Bertha uppe
gjorde illa sitt ben” och blev av allt att döma
sängliggande igen. Först drygt en månad
senare antecknar Louise: ”Gösta här. Bertha
steg upp”. Att det var roligt när den unga
familjen i juni samma år kom på besök till
Stockholm är uppenbart för när Bertha,
Fredrik och lille Ivar reste hem igen var det
”Mycket tråkigt”. Men Bertha med familj
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lämnat Stockholm: ”På aftonen nere vid
Station reste Lord Radstock med familj”.
Med Beskows kyrka avser Louise säkerligen Blasieholmskyrkan, Gustaf Emanuel
Beskows (1834-1899) verk. Det var han
som hade inköpt tomten, samlat frivilliga
bidrag och ordnat nödvändiga lån. Hela
arbetet gick i hans namn och när kyrkan var
färdig överlämnade han den genom gåvobrev till Blasieholmskyrkostiftelsens styrelse. Kyrkan revs dock 1964.
Men Louise var även och ”Hörde
Wadström”. Det kan röra sig om prästen
och skriftställaren Bernhard Wadström
(1831-1918), en av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens grundare. Några dagar
senare läser vi: ”Ute och gått med Hilda.
Hörde Grossh: Berg i Betlehem och
Beskow på afton” men vem grosshandlare
Berg var har jag inte lyckats knäcka, inte
heller Lindberg som hon också lyssnar till.
”Emma här. På afton hörde Broady” noterar
hon en annan dag. Det kan vara Knut Oscar
Broady, född Brundin (1832-1922). Han
var en svensk militär och baptistpastor som
under 20 år predikade i Stockholm varje
söndag. Vad Louise uppskattade i alla dessa
predikningar förtäljer almanackorna inget
om.
På 1870-talet expanderade bebyggelsen i
Stockholm på malmarna i enlighet med den
nya Lindhagenplanen och invånarantalet
hade 1879 ökat till 170 000. Fattigstadsdelen Ladugårdslandet förvandlas till det
burgnare Östermalm. Den 27 maj 1879
”Flyttade Carl till Ladugårdsgärdet”. I mars
1875 berättar Louise om sin och Göstas
flytt: ”Börjat flyttningen” och dagen därpå,
skärtorsdagen, ”Flyttat Gust. Bernhardt
här” men ger inga fler detaljer och jag tror
det rörde sig om en flytt inom samma
kvarter.
Detta är ett axplock ur det rikhaltiga
material som Louise efterlämnat i sina
almanackor. Alla hennes små vardagliga
anteckningar tillsammans med noteringarna
om det intensiva umgängeslivet ger god
inblick i hur livet levdes, i stort och smått, i
en troligen ganska typisk stockholmsk
borgarfamilj på 1870-talet. De utgör därför

kom tillbaka i juli och även denna gång var
avskedet sorgligt: ”reste Elly och Fredriks
till Torp. Mycket ledsamt”.

Bertha och Fredrik Bernhardt med barnbarn, min
mamma och hennes systrar, omkring 1916.

Små familjenöjen noteras också. I augusti
1874 var ”Alla och fiskade på afton” och på
insidan av pärmen 1868 står det att ”Gösta
fått 2 skålpund ål” den 1 juni och ”Gösta 10
abborrar” den 4. Även i augusti 1879
fiskades det: ”Till Akalby der åt vi middag
i det gröna. Sedan fiskades och herrarne
jagade och fick 1 x [något jag inte kan läsa]
och 1 morkulla.” Vid ett besök på Torp i
februari 1875 var ”Alla på kälkbacksåkning, middag och qväll på Sätra. Jag och
Ivar hemma”.
Mot slutet av sin levnad förefaller Louise
ha blivit religiös även om hon aldrig i
almanackorna tillägnar sig den retorik som
många frälsta använder. På skärtorsdagen
1868 var hon antagligen i kyrkan för hon
skriver: ”Vi gingo till skrift. Hemma”. Men
1879 gick hon ofta och lyssnade på olika
predikanter, först Lord Radstock (18331913), som var en känd engelsk missionär i
Ryssland. Här kan man undra vilket språk
han predikade på och om Louise kunde
engelska. Om hennes skolgång vet jag
inget. På den tiden var det främst tyska eller
möjligen franska man studerade om man
skulle lära sig ett främmande språk.
I början av 1879 skriver hon vid flera
olika tillfällen: ”Hemma hörde Radstock på
afton”, ”Hörde Radstock, utmärkt bra”, ”I
Beskows kyrka på afton hörde Radstock”,
”Emma här. I Beskows kyrka på afton hörde
Radstock”. I mars 1879 verkar han dock ha
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en ovärderlig källa till kunskap. Mycket
mer skulle kunna lyftas fram och analyseras
noggrannare genom en mera djupgående
och systematiskt läsning. Jag har dock
försökt välja ut några typiska händelser från
såväl den privata sfären som den mer offi-

ciella med historiska tilldragelser och
anrika stockholmsmiljöer. Jag har också
velat berätta den märkliga historien om hur
jag blev lycklig ägare till denna underbara
skatt.
Agneta Berghem

Praktisk Handbok
Vår medlem och sekreterare Britt-Marie Sjöquist lånade ut en gammal bok från 1888
till redaktionskommittén. Den heter ”Praktisk Handbok för alla – utarbetad af
sakkunniga personer under redaktion af D:r Vilhelm Kôersner”.
Innehållet är blandat. Det måste ha varit
dåtidens ”husmorsbibel”. Utöver att vara en
”Kortfattad kokbok” handlar det också om
”Mått, vigt och mynt, med särskild hänsyn
till det förestående införandet af metersystemet” – Om försäkring. – Handarbeten.
– Gymnastik och andra kroppsöfningar.
Register till båda delarne.”

Polskt té. 1 liter öl, ingefära, potatismjöl, ½
butelj hvitt vin, socker, saften af en citron, 4
äggulor, citronrasp, ett vinglas maraschino.
Ölet och ingefäran uppkokas och afredas
med en sked potatismjöl, upplöst i öl.
Derefter tillsättes det hvita vinet, socker
efter smak samt saften af en citron och till
sist ivispas äggulorna, citronraspet och
maraschinon. Sedan drycken ytterligare
vispats, serveras den i tékoppar rigtigt het.
Kaffesurrogat. Man tager sura äpplen
(helst de s.k. borsdorfer), sköljer dem,
borttager blomfnas och stjelkar och skär
frukten i små tärningar, som torkas i svag
ugn. Då de äro alldeles torra, brännas de
ljusbruna och stötas derefter i mortel. Detta
kaffesurrogat är ett af de mest välsmakande
och ganska helsosamt. Det kan äfven
uppblandas med simplare kaffe, som deraf
blir mildare i smaken.
Engelsk krusbärs-sås till kokt makrill.
Halfmogna gröna krusbär, 2 skedar hvit sås,
2 skedar smörsås, grofkrossad hvitpeppar,
muskot. Smör och hvit sås hopkokas, under
tiden göres en öppning på bären, så att
kärnorna kunna borttagas, hvarefter
krusbären kastas i kokande vatten med
något salt uti. När de kännas mjuka,
upptagas de, läggas på sikt (bären måste
aktas så att de ej gå i mos) och läggas
varsamt i såsen. Såsen kryddas med peppar
och muskott samt servas till fisk.
Obs! Om man vill, kan man iröra mera
smör i såsen tillika med finhackad persilja.
Margaretha Vinterholt

Matsedel 1
Förslag finns på soppa och en till lätt rätt,
därefter kommer fisk, kötträtt, fågel, sparris
eller omelett, ost och till slut efterrätt. Allt
avslutas med kaffe. Därtill föreslås vilka
viner som passar bra till respektive rätt.

Matsedel 2
Här föreslås något enklare rätter och vilka
viner som passar till.
Vissa recept känns välbekanta, andra som
några gamla knep från dåtidens husmödrar.
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Rättelser i nr 1 – 2016

Styrelsen

I föregående nummer av an-tecknat blev det
ett stavfel under omslagsbilden. Det ska stå
”Har bråck …” vilket ger en helt annan bild
av den avskedade soldaten.
Referatet av föredraget om krigs- och
soldatforskning har fått kommentarer från
medlemmen Hans Högman som föreslår att
det sjätte stycket i stället ska lyda:
”Förutom den indelta armén hade Sverige
från 1812 även ett slags värnpliktssystem,
beväringen. Förutom de indelta regementena fanns även ett antal värvade regementen. De var placerade i städer och på landets
fästningar och bestod av värvade soldater.
Exempel på ett värvat förband är Svea
livgarde. Beväringsinrättningen var föregångare till den allmänna värnplikten.”
I höst kommer en artikel av Hans Högman
med ett praktiskt exempel på hur man söker
en indelt soldat i de militära rullorna.

Marianne Ljungström, ordförande
Tel. 070-351 30 24
e-post: marianne@ljungstrom.nu
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@gmail.com
Kaj Höglander
Tel. 08-626 73 66
e-post: k.hoglander@hotmail.com
Margaretha Vinterholt
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se

Släktforskningens dag
inföll i år lördagen den 19 mars. Den
initieras av Sveriges Släktforskarförbund.
Årets tema var ”DNA” och vi hade bjudit in
Magnus Bäckmark, som höll föredrag i
ämnet. Det var 33 personer som kom och
lyssnade i Amorinasalen, Sollentuna
bibliotek. Efter föredraget förflyttade man
sig upp till 1 tr. på biblioteket. Där hade vi i
år ordnat ett lotteri och vinsten var en bok
av Peter Sjölund ”Släktforska med DNA”.
Berit Essmyren var den lyckliga vinnaren
av de 30 personer som deltog i lotteriet. Alla
som deltog skall få ett tack per e-post.
Antalet besökare som kom till biblioteket
var i år hela 88 personer! Det var fler än
förra året och året innan. DIS-Öst, Arkiv
Digital, Judiska Släktforskarföreningen i
Sverige och MATAJO Släktforskning hedrade oss med sin närvaro och kunde svara
på besökarnas frågor. Vi fick också en ny
medlem denna dag.
Tack till biblioteket för deras engagemang
och vänlighet de alltid visar oss med att
hjälpa oss genomföra denna dag.
Margaretha Vinterholt

Vårens studiebesök
I vår anordnar föreningen två studiebesök.
Tisdagen den 19 april kl. 13.00 besöker vi
Riksarkivet i Arninge. Se information i
föregående nummer. Det finns fortfarande
några platser kvar.
Torsdagen den 19 maj kl.13.00 besöker vi
Landsarkivet i Uppsala. Adress: Arkivcentrum, von Kræmers allé 19. Arkivets
geografiska ansvarsområde är Uppsala,
Södermanlands, Örebro, Västmanlands och
Dalarnas län och vi får se exempel på arkiv
från kyrkor, länsstyrelser, fängelser och
andra statliga myndigheter inom detta
område samt även enskilda arkiv såsom
gårdsarkiv, personarkiv och bruksarkiv.
Anmäl dig till Margareta Lagerman e-post
margareta.lagerman@spray.se eller telefon
073-584 70 06.
Från och med i år tar föreningen ut en
avgift om 50 kronor per person och
studiebesök.
Styrelsen
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Välkomna till Sollentuna släktforskare
Föredrag
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering. Entré 50 kr. för icke-medlemmar

Tisdagen den 13 september kl. 19.00

Vällingklockan och den vita piskan
Om statarnas liv och historia
Åsa Holmgren, etnolog och museipedagog

Onsdagen den 19 oktober kl. 19.00

Smedsforskning
Örjan Hedenberg, Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS

Därutöver ordnar vi
Öppet hus om släktforskning
Lördagen den 22 oktober kl. 11.00-15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning.
Styrelsen finns på plats.
Erfarna släktforskare kan hjälpa dig vid släktforskardatorn.

Medlemsträff
Torsdagen den 1 december kl. 14.00-16.30
I Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

