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Ordföranden har ordet
På årsmötet fick jag förtroendet att vara
ordförande ännu ett år och det tackar jag för.
Styrelsen består av samma personer
ytterligare ett år. Vi håller på och planerar
för höstens aktiviteter och tar tacksamt emot
förslag från er medlemmar.
Det tillkommer nya medlemmar hela
tiden vilket vi uppskattar och vi i styrelsen
ska till SenioerNet vid ett tillfälle och hjälpa
personer att komma igång med släktforskning och då informerar vi även om vår
förening.
Vi har just haft en varm söndag och snart
är sommaren här. I år är släktforskardagarna
i Halmstad och de äger rum den 26-27
augusti, temat är " Vägar till Västerhavet".
I höst är vi tillbaka med våra föredrag i
Amorinasalen som nu har utrustats med
hörslinga.
Till sist en uppmaning att när ni ändrar
adress var vänlig meddela styrelsen detta.

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 230
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök.

Kalendarium
Måndagen den 24 april kl. 19.00
FÖREDRAG av Ulf Berggren: ”Vad står
det? Hur man tyder den gamla handstilen”.
Onsdagen den 3 maj kl. 13.00.
STUDIEBESÖK på Polismuseet på
Djurgården. Anmälan se sid. 11.
Tisdagen den 9 maj kl. 19.00
FÖREDRAG av Ola Söderström:
”Hammarbymordet på apoteket i Upplands
Väsby”.
Tisdagen den 19 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Ronny Pettersson: ”När
lantmätaren kom till byn”.
Vårens föredrag äger rum i Arena
Satelliten, Allfarvägen 4 vid busstorget,
Sollentuna centrum. Vid höstens föredrag
är vi tillbaka i Amorinasalen.

Marianne Ljungström
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Kurs i handstilar: måndagarna 11/9, 25/9,
9/10, 16/10 och 6/11 kl. 18-20 i Tintomararummet. Anmälan se sid. 11.

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.

Släktforskarstöd ges på Sollentuna
bibliotek kl. 10.00-14.30 följande onsdagar:
i vår 26/4 och i höst 6/9, 27/9, 18/10, 15/11
och 6/12. Boka tid i pärmen vid
forskardatorn, max. en timme per familj och
termin. Ring tel. 08-579 219 00 och lämna
återbud om du inte kan komma vid bokad
tid.

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i september.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Historiska kartor
Vid föreningsmötet i februari var temat historiska kartor. Tommy Eklund från
Lantmäteriet i Gävle gav oss en introduktion i ämnet. Vår medlem Gunnar Blom har
sedan gjort en praktisk instruktion hur man hittar en speciell karta.
Ett stort antal kartor finns på Lantmäteriet i
Gävle. Vad har man som släktforskare för
nytta och glädje av dessa? Gå in på deras
hemsida www.lantmateriet.se och välj
tjänsten Kartor och geografisk information/
Historiska kartor. Förutom att visa hur en by
har sett ut kan man följa gårdarnas delning
och namnen på ägarna. Här berörs inte
skattläggning och lagfarter.

För att nyttja tjänsten måste DjVu-läsare
installeras. Första gången kommer en
uppmaning att installera DjVu-plugin. Hur
man gör installationen förklaras på
hemsidan eller så kan man fylla i ett
formulär eller kontakta Webbmaster för att
få hjälp.

Startsida för Historiska kartor – sök via karta

Söka via karta ger överblick av
dokumenten. Välj Län och Kommun och en
närliggande ort, flytta och zooma bilden till
max över ett bynamn. Välj Sök. Tre arkiv
visas: Kartverket, Lantmäteristyrelsen och
Lantmäterimyndigheterna.
Kartverket – De allmänna kartorna är
Generalstabskartan, Häradskartan som visar
geografin omkring år 1900 och Ekonomiska

kartan från ca 1940-1970 med då gällande
fastighetsindelning.
Lantmäteristyrelsen har kopior på vissa
bykartor.
Lantmäterimyndigheterna har Fastighetsregister med aktuell Registerkarta samt
förrättningskartor från år 1628. Akter före
år 1928 finns i internettjänsten. Om byn inte
är för stor kanske man följa jorddelningen
och ägarbyte genom att pussla ihop
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information ur övriga förrättningsakter.
Modernare akter kan studeras vid ett besök
på ett lantmäterikontor.
Ett exempel är Stockholms län, Värmdö
kommun, Stavsnäs och gå åt nordost till ön
Möja. Börja med att zooma in den södra

delens bynamn Berg och Sök. Klicka på
Geometrisk avmätning från 1600-talet som
ihop med Jordeboken gjordes för skattläggning. Knappar för att zooma och
bläddra finns upptill eller nertill

Utdrag ur Geometrisk avmätning från 1630
Möja socken Berg nr 1-2 hos Lantmäteristyrelsen

Klicka på Gå tillbaka till träfflistan.
Lantmäterimyndigheterna har Storskifteskartor, Laga skiften (kartan visar
littrera på ägofigurer med ägare i slutet på
akten) och förrättningskartor före år 1928.
Senare förrättningskartor kan studeras på ett
lantmäterikontor.
För att minska den tidigare stora
ägosplittringen gjordes Storskifte på 1700talet och Laga skifte på 1800-talet.
Gårdarna delades därefter med Hemmans-

klyvning, Ägostyckning och Avsöndring.
Klicka till exempel på 01-Möj-32 då byn
Hamn bildas. Med knappen Ny sökning kan
förflyttning och zooming göras till öns
nordvästra by, Hamn. Med Sök får en
kortare lista från Lantmäterimyndigheterna
på förrättningsakter med kartor som visar
hur delningarna genom klyvning gått
vidare, hur mantalet fördelas samt namnen
på nästa generations ägare.
Gunnar Blom

Tips från medlem
Jag släktforskar om min släkt i Ådalen. Då
jag sökte äldre kartor, bland annat
Generalstabskartan, bland Historiska kartor
på Lantmäteriet, fick jag inget napp. Kartan
som jag sökte var inte utgiven. Men den
gick att hitta. Jag fick visserligen betala ett
par hundra, men den fanns hos VÖBAM.
Det är en affär som har hur många kartor

som helst och mappar med intressanta
dokument från olika delar av Sverige.
Affären ligger på Regeringsgatan 77 i
Stockholm. Man kan söka på nätet för att se
vad som finns. Adressen är www.vobam.se
När man hittar något på nätet bör man
ringa i förväg så ägaren har möjlighet att
plocka fram i förväg ur sitt digra material.
Ulrika Ressar
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Död och begravning
Död och begravning är ständigt närvarande i släktforskningen. Ofta kan vi finna
dödsorsaker i död- och begravningsböckerna. Våra begravningsseder har varierat
över tid och även mellan landsändar. Gravstensinventeringar hjälper oss att bevara
minnen även sedan gravrätten har upphört. Redaktionsgruppen har samlat några
kortare artiklar i ämnet för en gemensam presentation.

Fel uppgifter om gravsatta – vad gör man?
Att inventera våra gravstenar är en viktig uppgift. Men det kan uppstå fel. Vår
medlem Margaretha Vinterholt visar här hur hon fick en rättelse gjord.
Undertecknad förvaltar två familjegravar på
en av kyrkogårdarna i Falun. Jag vet vilka
som är begravda där och har uppgifter om
deras födelse- och dödsdatum samt uppgift
om gravsättningsdag. Källorna till dessa
data är väl dokumenterade, inte bara genom
kyrkböckerna utan också genom sparade
dödsannonser och nekrologer. Gravstenarna har jag fotograferat, både på fram- och
baksidan samt tagit mått på dessa.
Vår dotter är också intresserad av
släktforskning. Vid något tillfälle berättade
jag för henne om Sveriges Släktforskarförbunds gravstensinventering. En tid
därefter ringer hon till mig och berättar att
hon gått in på www.svenskagravar.se och
sett att Falu pastorat håller på med
gravstensinventering. Våra två familjegravar hör till de gravar man hittills
inventerat och registrerat. Men hon säger att
det saknas en person i en av gravarna! Jag
går in på ovannämnda länk och läser

igenom vad som finns antecknat om
respektive grav. I den ena graven saknas
mycket riktigt en person. I den andra graven
är uppgifterna inte korrekta för en person.
Jag ringer till Falu pastorat och talar om
mitt ärende. Jag fick namn på rätt
handläggare av ärendet och tog kontakt med
denne. Hon bad mig skicka ett e-mail med
de uppgifter jag har och som jag hävdar är
korrekta. När hon fått dessa skall hon i sin
tur kontakta Uppsala landsarkiv och be dem
göra en kontroll. Efter ett tag kommer en
bekräftelse från landsarkivet till Falun att
mina uppgifter är korrekta och själv får jag
information om detta. Kyrkogårdsförvaltningen uppdaterar nu sina handlingar
och ändrar i gravstensinventeringen.
Det är väl värt mödan att höra av sig om
man upptäcker felaktigheter. Det kan ta tid
medan kontroll pågår men det känns väldigt
bra när rättelsen är gjord.
Margaretha Vinterholt

Dödsorsak: Skeppsbrott
Den 27 augusti 1905 begravdes i Jonsbergs
församling på yttre Vikbolandet en okänd
mansperson. Kroppen hade påträffats i
Arkösunds skärgård några dagar tidigare.
Kronolänsmannen i Östkinds härad antog
att det var en av besättningsmännen från
ångaren Bur man hade funnit. Ångaren hade
förlist i hårt väder utanför Arkö den 23
november 1904. Nio månader senare hade
således kroppen flutit i land. Ingen visste
vem det var som i stillhet fick sin sista

viloplats på Jonsbergs kyrkogård denna
sena augustidag. För att få ordning i
kyrkoböckerna noterade prästen den okände
som inflyttad till Jonsberg den 25 augusti.
En månad tidigare hade kroppen efter
förestånderskan Kerstin Pettersson på
ångaren Bur hittats nära Aspöja i Sankt
Anna skärgård. Hon begravdes på
Jonsbergs kyrkogård den 30 juli 1905.
Kronolänsmannen lyckades här identifiera
kroppen och fann även att Kerstin
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Pettersson hörde hemma i Edestads
församling i Blekinge. Pastorsämbetet i
Edestad underrättades därför om dödsfallet
och begravningen. Av svarsbrevet framkom
att hon flyttat därifrån i oktober 1890 och
begivit sig till Ronneby. Men inte heller
Ronneby var rätt adress. Kerstin Pettersson
hade fortsatt till Kristianstad och därifrån

till Hedvig Eleonora i Stockholm. Det tog
prästen i Jonsberg en månad att finna rätt
kyrkoskrivningsort för den förolyckade
kvinnan.
I kolumnen för dödsorsak står: troligen
skeppsbrott genom ångaren Burs förlisning
utanför Arkö 23 november 1904.
Lars Nilsson

Det bästa med begravningar var bullkastningen
Vår medlem Birgitta Hassel har intervjuat sin mamma Linnéa om livet som liten flicka
på 1910-talet i Hietaniemi, en by i Tornedalen.
Linnéa berättar att efter ett dödsfall så skulle
först av allt bjudningskort med information
om när begravningen skulle äga rum
skickas till alla i byn. Begravningen skedde
som regel i samband med gudstjänsten
följande söndag. Man skickade inga
blommor utan var och en skulle istället visa
sin vördnad för den döde genom att
personligen närvara vid begravningen.
Fram till begravningen låg liket i
vedboden eller ett uthus. Linnéa kommer
ihåg hur konstigt och hemskt det var när hon
som nioåring såg sin lillebror Otto ligga kall
och orörlig i deras vedbod. Han hade
drunknat sedan han halkat och ramlat ner i
gårdens brunn när han sopade bort nysnö
runt brunnsringen. Otto låg på en bräda utan
något skynke över sig och föräldrarna var
noga med att låsa dörren till vedboden så att
inte räven skulle komma åt liket.
Först på begravningsdagen ordnade man
så att liket kom i en kista. Kistan lades sedan
på några lådor utanför bron till boningshuset. Kistlocket var inte på utan liket låg
helt synligt för alla. Begravningsgästerna
ställde sig vid kistan, en del kunde gråta
medan andra bara var tysta.
Sen blev alla bjudna på kaffe och kakor i
pörtet (det rum i stugan som fungerade som
både kök, vardagsrum och sovrum). En
bagerska i byn hade som uppgift att alltid
baka till begravningar. Ingen bakade själv.

Hietaniemi kyrka. Bild från Wikipedia.

Efter kaffet sattes locket på kistan medan
alla tittade på och sen bars kistan till bilen
eller hästskjutsen (om man inte hade råd
med bil). Först efter kistan kom de närmast
sörjande och släktingarna, sedan bekanta
och övriga sist. Det fanns ju inte en kyrka i
varje by så ibland var det långt att åka. Efter
ceremonin i kyrkan fick alla bege sig
tillbaka till sorgehuset för kaffe en gång till.
Bara vuxna gick på begravningar, inga
barn. Allt eftersom liktåget passerade husen
i byn på väg till kyrkan så sprang barnen ut
och ställde sig på bron eller vid dikeskanten.
Mammorna hade nämligen fått påsar med
bullar och nu kastade de bullpåsarna till sina
barn. Antalet bullar i påsarna stod i
förhållande till hur många barn respektive
mamma hade. Min mamma Linnéa säger att
”det bästa med begravningar var
bullkastningen”.
Birgitta Hassel
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Notis om dödsfall
Så här kunde en notis om dödsfall se ut i en dagstidning från 1930-talet. Vår
medlem Margaretha Vinterholt har följande notis från jordfästningen av sin anförvant i
Falun.

Jordfästning
Stoftet efter lokföraren Gustaf Frisk från
Slussen fördes på söndagen till den sista
vilan. Jordfästningen ägde rum i Kristine
kyrkas bisättningshus. Akten inleddes med
unison
psalmsång.
Officiant
var
komminister A. Wigardt, som höll ett
vackert griftetal samt vigde stoftet till ro.
Efter ytterligare psalmsång utbars kistan av
åtta arbetskamrater till den bortgångne och
fördes till kyrkogården i Norslund. I
processionen deltogo den bortgångnes
arbetskamrater, medförande Sv. Lokmannaförbundets faluavdelnings florbehängda
fana.
Sedan gravsättningen ägt rum följde
kransnedläggning. Härvid talade lokförare
V. Nordlund för Lokmannaförbundets avd.
nr 77 i Falun och nedlade med ett sista tack
dess krans. Lokmästare C. J. Sundqvist
frambar ett tack från maskinbefälet och
nedlade även en krans. Vidare märktes i den
stora blomsterskörden kransar från
kamrater vid G. D. J. och Bergslagsbanan.

Lindallé på Norslunds kyrkogård.
Foto: Margaretha Vinterholt

Som avslutning på den gripande akten
sänktes förbundsstandaret tre gånger över
griften.
Margaretha Vinterholt

Äldre begravningsseder – prestaver
Vid min mormors begravning 1969 i Trolle
Ljungby kyrka i nordöstra Skåne användes
den gamla sedvänjan med prestaver. Det var
ett hedersuppdrag att prestavera vilket
innebar att man under begravningsakten
stod framme i kyrkan vid kistan med en
florbehängd stång, prestav. Vid det här
tillfället var det två gamla vänner till
mormor som prestaverade på var sin sida
om kistan. Efter begravningsakten inne i
kyrkan gick alla i procession med kistan ut
till graven på kyrkogården, först gick de
prestaverande. Prestaverna hölls i hälsningsläge när kistan sänktes ner i graven.
Jag upplevde det som en mycket
ålderdomlig och högtidlig sed.

Enligt Wikipedia är prestaven benämning
på marskalk vid en procession, särskilt i
begravningståg. Även prestavens stav
kallas prestav. Att bära prestav vid en
begravning var en ära och ett sätt att visa
hedersbetygelse för den döde. Att använda
prestav vid begravningar var från början
kungligt men spreds till adel och
ämbetsmän under 1600- och 1700-talen. På
1950-talet hade bruket sin största frekvens
som sed inom alla socialgrupper, men fanns
då bara sydväst om en linje Värmland till
sydöstra Småland. Bruket har sedan slutet
av 1900-talet i stort sett upphört.
Agneta Svensson
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Ansgar– ett dramatiskt liv
Efter vårt årsmöte den 21 februari höll Ivar Lundgren ett intressant föredrag. Här följer
hans egen sammanfattning.
Ansgar, han som kallats Nordens apostel,
kan han fortfarande vara intressant? Ja, jag
har upptäckt att han är det!
Tillsammans med min hustru Gunilla har
jag rest runt i de områden i nuvarande
Frankrike och Tyskland som han kom ifrån.
Jag har studerat förhållandena i den tidens
klosterliv och politik, bland annat med hjälp
av gamla skrifter som jag hittat i ett museum
i Corbie, Frankrike, där Ansgar växte upp.

väglöst land rikt på både våldsmän och
vargar och björnar.

En bild från 800-talsköket i klostret i Corvey,
Tyskland, den plats Ansgar utgick från när han
sändes till Birka.
Foto: Ivar Lundgren

Han var utrustad och utsänd av kejsaren
Ludvig den Fromme men kom fram till
Birka fattig och utan yttre resurser. Ändå
vann han på kort tid Birkahövdingens
förtroende, och trots motstånd från många
asatroende kunde han grunda en liten
kristen utpost och fick döpa själve
hövdingen.
Intressant nog kom han till Birka på
inbjudan av kungen där, Björn, och motivet
bakom denna invit var sannolikt
ekonomiskt. Man ville underlätta handeln
med det kristna frankerriket genom att
erbjuda köpmän därifrån en miljö och
säkerhet som gjorde att de vågade uppehålla
handelsförbindelser med de farliga nordmännen. För frankerkejsaren Ludvig passade ett sådant arrangemang mycket bra.
Utökad handel var enbart positivt och
harmonierade med hans planer på att söka
pacificera vikingarna, som vid den här tiden
utgjorde en ökande plåga för hans rike. Att
detta också skapade ett tillfälle att söka
omvända nordmännen till mera civiliserade
vanor gjorde uppdraget, trots dess obestridliga risker, till en angelägenhet för den

Katedralen i Corbie, Frankrike, där Ansgar växte
upp. Det medeltida klostret förstördes under
franska revolutionen. Denna katedral byggdes på
den ursprungligas plats i början av 1800-talet.
Foto: Ivar Lundgren

Jag har haft stor nytta av den
levnadsbeskrivning över Ansgar, som hans
efterträdare på biskopsstolen i Bremen,
Rimbert, ställde samman kort efter Ansgars
död år 865. Med detta material som
bakgrund har jag skrivit en roman, som
heter just Ansgar (Libris förlag). Jag hade
förmånen att få berätta om detta vid
Sollentuna släktforskares årsmöte i februari
i år.
Jag har försökt skildra det dramatiska liv
som han levde i kamp med vikingar och
asagudar. Han måste ha varit en modig man.
Efter att ha blivit utsatt för överfall och rån
av sjörövare under sin första resa år 830,
gick han till fots ända från Smålandskusten,
kanske från Kalmartrakten, upp till Birka i
Mälaren. Detta utan både karta och vägbeskrivning genom ett i långa stycken
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begåvade och välutbildade 30-årige
munken Ansgar.
Kristna föreställningar var inte okända i
Birka. Kringfarande köpmän hade stött på
kyrkor och kristen tro under sina färder.
Slavar som importerats eller rövats från
kontinenten hade också sannolikt kunnat
berätta om sin tro. Ett slavpar har följdriktigt en viktig roll i min berättelse. Ansgar
var inte först med kristen förkunnelse i
Birka, men han är den första kristna
missionär som vi känner namnet på.
Efter Ansgars besök i Birka följde en
period av förföljelse mot de kristna i staden.
En präst, Nithard, som Ansgar hade skickat
dit blev dödad, och en biskop, Gautbert,
blev hotad till livet och flydde. Tjugo år
efter sitt första besök återvände Ansgar till
Birka år 850, då som biskop. I förhandlingar

med den dåvarande kungen lyckades han
efter en del svårigheter få kungens och
folkets stöd för att på nytt placera en präst i
staden.
Men Ansgars mission ledde inte till någon
fast etablering av den kristna kyrkan i vårt
land. På 900-talet förlorade Birka sin särställning och Sigtuna blev den nya kungastaden. Om det fanns några förbindelser
mellan kristna i Birka och i Sigtuna vet man
inte.
I boken följer jag Ansgar från hans
ensamma barndom genom hans livs
växlingar till hans sista tid och död som
ärkebiskop i Bremen. Hans liv var rikt på
spännande händelser, och jag hoppas att jag
kunnat förmedla också något av detta i min
bok.
Ivar Lundgren

Sjöfolk – en kollämpares berättelse
Årets Släktforskningens dag hade sjöfolk som tema. Denna berättelse om sin
släktning förmedlar vår medlem Kaj Höglander.
Denna berättelse är från en avlägsen
släkting född 1905 och som tillbringat hela
sitt verksamma liv till sjöss. Vid ett besök
1983 berättade han för mig att han hade fått
besked att led av en obotlig sjukdom. Då
bestämde han sig för skriva ner sina
upplevelser till sjöss. Tanken var att han
skulle kontakta några tidskrifter för att de
möjligen skulle publicera hans historia mot
en viss ersättning, eftersom han hade en
väldigt låg pension och behövde extra
pengar. Jag fick ta del av det som han hade
nedtecknat i samband med bouppteckningen efter honom 1984. I denna del av
berättelsen beskriver han sitt arbete ombord
på ett ångdrivet lastfartyg på sin resa till
Australien. Tyvärr vet jag inte årtalet men
det är förmodligen någon gång från mitten
av 1930-talet. Här följer min släktings
berättelse:
I Kapstaden inträffade något som kom att
förändra mycket för mig ombord. Det var
nämligen en kollämpare ombord som blev
intagen på sjukhus i Kapstaden, och blev

alltså avmönstrad. Då tog jag chansen och
gick till "chiefen" och sökte det
kollämparjobb som blev ledigt. Det skulle
åtminstone bli c:a 45 kr till i hyra för detta
jobb. "Cheifen" som var en väldigt renhårig
och bra karl avrådde mig emellertid. Han
framhöll för det första att s/s Unden inte var
någon lätt båt att lämpa (dvs. skyffla fram
kol till eldarna), vidare sa han att detta jobb
som jag nu gav mig in på var något helt
annorlunda mot det jag hittills haft ombord.
Men jag var envis och tänkte på pengarna.
Pengar kunde alltid behövas om jag skulle
gå i land i Australien. Och alltid skulle jag
väl härda ut det stycke av resan som var
kvar. Jag hade tur som fick arbetet som
lämpare. Vi lämnade alltså Kapstaden
destinerade till Freemantle i Australien. I
början var kolboxarna fyllda, då kunde man
få några minuter på däck för att titta på en
del nytt som fanns att se i dessa tropiska
vatten t.ex. albatrosserna, dessa jättefåglar
som så småningom dök upp, och kunde
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följa fartyget i timmar. Något annat nytt var
att se Södra korsets stjärnbild.

absolut ingen överdrift. Tvärskeppsboxen
på s/s Unden var stor som ett hus. Först fick
man skyffla kolen i en kärra och sedan köra
fram den till stokhålsluckan och tippa den
där och sedan kasta ut den i eldrummet. Det
blev många kärror per vakt. Som belysning
i kolboxen hade man ett s.k. "bloss". En
lampa av "biblisk" typ. Den såg ut som en
kanna med pip och i pipen satt det en veke.
Det var en fotogen lampa som förekom
mycket på den tiden i kolboxar och som inte
lyste något vidare. Att detta var ett helt
annorlunda jobb mot det jag haft tidigare
blev jag mer och mer övertygad om. Ju
närmare vi kom Australien och ju mindre
med kol det blev i boxarna ju hårdare blev
jobbet för oss kollämpare. Så jag svor en
helig ed på att aldrig följa med s/s Unden
igen som kollämpare från Australien.
Eldarejobbet på s/s Unden var ej heller
något att ha. Det var endast 2 eldare per vakt
på 9 fyrar. I vanliga fall så var bemanningen
3 eldare per vakt. Eldarna på s/s Unden hade
vakter som innebar ett hårt arbete 8 timmar
per dygn. Det tog sammanlagt 50 dygn för
oss från Emden i Tyskland till Freemantle i
Australien via Durban och Kapstaden.
Det är tack vare denna berättelse som gör
att jag kommer att börja forska om sjöfolk.
Kaj Höglander

s/s Unden. Källa www.faktaomfartyg.se. Foto genom
Lars Grundberg samling.

Men en båt som s/s Unden slukade
åtskilligt med kol per dygn. Hur mycket den
brände minns jag ej. Men om jag säger att
den brände minst 50 ton per dygn, så
överdriver jag ej. Vi var endast 2
kollämpare ombord (i båtar av denna storlek
brukade det i vanliga fall vara 3 lämpare).
Då man gjort sin vakt på 6 timmar fick man
först tvätta av sig, sedan fick vi på de 6
timmars fritid vi hade, även diska den
övriga maskinbesättningens matbackar. Det
blev minst 13 timmars arbete per dygn, eller
minst 91 timmars arbetsvecka till sjöss.
Som ersättning för alla söndagar till sjöss
fick man en halv fridag per månad.
Evert Taube nämner i "Eldarevalsen" att
det var kolboxar stora som hus. Detta är

Sjöfolk – vilka källor finns
Det bästa sättet är att gå in på
www.sjomanshusmuseum.se. När man
kommer in på denna sida finns först allmän
information om museets tjänster, därefter
tips om släktforskning och sist men inte
minst information om innehåll i arkiv. Här
under beskriver man de förvarande arkiven
för sjömanshusens originalhandlingar, det
vill säga landsarkiven och för vilka orter de
har sjömansrullor från.
Man kan söka på sjömän i
Manskapsregister och i Inskrivningsregister

som ger hänvisning till Mönstringsrullor. I
Rulla för in- och utrikes sjöfart kan man
söka sjömän via fartyg eller befälhavare.
Det finns också information om själva
fartygen och fartygens destinationer. Man
kan också hitta tjänstebetyg, prästbetyg,
respass, läkarattester och annat för
sjömännen.
Vi har också länkar på föreningens
hemsida under Släktforskning – Tips.
Margaretha Vinterholt
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Årsmötet 2017

Styrelsen

Tisdagen den 21 februari ägde föreningens
årsmöte rum. Det var stadgeenliga ärenden
som behandlades. Balans- och resultaträkningen fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för 2018
fastställdes och den är oförändrad. Kerstin
Myrehed hade åter vänligheten att vara
mötesordförande och Agneta Berghem var
sekreterare för mötet, uppdrag vilka de
skötte med bravur.
Tyvärr var det i år igen ingen som ville
ingå i valberedningen. Det blir tredje året i
rad som denna uppgift faller på styrelsen.
Årsmötet var snabbt genomfört och
efteråt fick vi höra Ivar Lundgren berätta
om Ansgar. Vi fick höra om Ansgars liv och
hans kristna arbete i Europa och resan till
Norden och Birka. Den lille pojken som
sattes i kloster när han var 5 år och
sedermera blev ärkebiskop. Ett intressant
och tänkvärt föredrag väl värt att lyssna på.
Margaretha Vinterholt

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: marg.vinter@gmail.com

Släktforskningens dag
Lördagen den 18 mars var det dags för årets
Släktforskningens dag och temat denna
gång var ”Sjöfolk”. Sveriges Släktforskarförbund kommer att utge boken Släktforska
om sjöfolk av Eva Johansson till Släktforskardagarna i augusti.
Kjell Hassel gav en välbesökt
introduktion till släktforskning vid två
tillfällen under dagen. Årets utställare var
DIS-Öst, Arkiv Digital och MATAJO
Släktforskning som svarade på besökarnas
frågor. Våra erfarna släktforskare som
brukar hjälpa till med släktforskarstödet
fanns också i år på plats. Dessutom visades
några släktforskarprogram såsom MinSläkt,
Disgen, Ancestry och Rotemansarkivet.
Drygt 80 personer kom till biblioteket.
Förhoppningsvis blir några av besökarna
nya medlemmar.
Stort tack till alla som deltog och bidrog
med sin kunskap och erfarenhet denna dag.
Stort tack också till biblioteket för deras
engagemang.
Margaretha Vinterholt

Studiebesök
I vår återstår ett studiebesök.
Onsdagen den 3 maj kl. 13.00 besöker vi
Polismuseet, Museivägen 7 bredvid
Tekniska museet på Norra Djurgården.
Anmäl dig på föreningens e-postadress
info@sollentunaslaktforskare.se
Föreningen tar ut en avgift om 50 kronor
per person och studiebesök. Anmälan är
bindande. Betala per plusgiro 712 140-3
senast en vecka innan studiebesöket. Kom
ihåg att ange ditt namn och vilket
studiebesök det gäller. Styrelsen

Kurs i handstilar
I höst erbjuder föreningen en kurs i att läsa
handstilar. Ulf Berggren håller i kursen.
Vi träffas fem måndagar, 11/9, 25/9, 6/10,
16/10 och 6/11, kl. 18-20 i Tintomararummet i Sollentuna bibliotek. För att
kursen ska bli så effektiv som möjligt är
deltagarantalet begränsat till 10 personer.
Kostnad för hela kursen är 375 kronor.
Anmäl till info@sollentunaslaktforskare.se
Styrelsen
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Välkomna till Sollentuna släktforskare
Vårens föredrag
i Arena Satelliten vid busstorget, Sollentuna centrum
Kaffe finns att köpa i serveringen. Entré 50 kr. för icke-medlemmar
Måndagen den 24 april kl. 19.00

Vad står det?
Ett föredrag om hur man tyder den gamla handstilen.
Ulf Berggren

Tisdagen den 9 maj kl. 19.00

Hammarbymordet på apoteket i Upplands Väsby
Ola Söderström

Höstens föredrag
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering. Entré 50 kr. för icke-medlemmar

Tisdagen den 19 september kl. 19.00

När lantmätaren kom till byn
Ronny Pettersson
tid. universitetslektor i ekonomisk historia, Stockholms universitet

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

