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ORI}TORAIYI}E HAR ORI}ET

Efter en mycket kråvande vår har jag nu
äntligen kunnat återgå till det normala
arbetslivet och vill på detta säff verkligen tacka
vår vice ordforande Lars-olov Eklund som
under min frånvaro, med all heder, har
hållit stiillningarna. Thck Lasse.

Då sommaren har varit mer än lovligt rsgrug
känns det skönt att få sparka igång
hostsäsongeil, den 19 september, med en
verkligt hrigintressant berättarkväll på
Tintomara. Då det usla vådret tillintetgiort alla
planer på uteaktiviteter har åffiinstone jag, med
någorlunda rent samvete, suttit en hel del på
bibliotek och arkiv for att ftira min forskning
framåt, eller råttare sagt bakåt.

Hur ska vi göravär forening mera levande - är
en tanke som ständigt arbetar i huvudet på de
ätta personer sorn förnärvarande sitter i
styrelsen. De ättapersonsrna utgrir i dagsläget
omkring 1 a%av ftireningens medlemmar. Det
betyder att hela 9ao/o av foreningens resurser
till idöer och forslag aldrig kommer fram i
ljuset, Ska vi, tillsammans med studieforbund,
anordna kurser'i t.ex. släktforskning frir
nybörjare och for de mera avancerade, läsning
av gamla handstilar, vård av fotografier? Ska
vi anordna anbytartråffar med andra
ftireningar? Fler utflykter, frirslag till resmål?
Kom med ideer, luipnadsväckande eller inte,
alla förslag kommer att föras upp ftir
diskution!!

Vål mött for denna gång och en solig
sensommar önskar jag er alla 

;

Lasse Eklöf

HJALP!

Manusgruppen behöver fler medlemmar!

Är du intresserad av att vara med i
manusgruppen som ansyarar fiir produktion
och utgivning av an-tecknat?

Som medlem i gruppen hjäIper man tiil ntt
skrivn och sammanstäIla mäterial tilt
tidningen som kommer ut ca 4 gånger per
år.

Vi behöver nya starka krafter med id€er om
hur an-tecknat kan ufvecklås.

Onn du är intresserad, hör av dig titt någon i
styrelsen!
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Tygframställning
Länge har vi människor anvånt ull ftir att
framstållla tyg, vare sig vi spunnit och vävt eller
tovat den. Det äldsta såittet ett framstiilla ett
tyg är troligen att filta/tova utl. På

sjalvhushållets tid var det en självklarhet attta'
tillvara ullen till kläder och andra textilier for
hand, men sedan kom industrialiseringen och
maskiner fick ta över tillverkningen.

Egenskaper
IJllen har många egenskaper som ny&,moderna
material har svån afi uppftlla. Bland annat har
ullen en mycket hög frirmåga att binda fukt,
samtidigt som den avger värme. Den tar upp
fukt från kroppen och omgivninger, men
fungerar också som fuktspårr for vatten i
flytande form. ullen har också en formåga att
inte ta ät sig smuts och dålig lukt.

r\:)ru'aknat intresse
I våra dagar har intresset ftir att arbeta med ull
for hand vuxit igen, och många bildnings-
forbund har tex torrningskurser. Och visst är
det intressant och roligt att de gamla teknikerna
med kardning, spinnittg, våvning och tovning
gär sn ny våx till mötes och inte forsvinner i
glömska! Fast förr fick småflickorna lära sig
karda, spinna och väva tidigt i livet, nufbrtiden
dr man oftast vuxen innan man kommer i
kontakt med ull i sin ursprungliga form. Och
det är knappast vardagskläder och
bruksforemål som tillverkas for hand långre,
utan snarare ovanliga finkläder eller
konstforemål.

Om ni inte arbetat med ull tidigare, skulle jag
foreslå er att prova. Sjålv harjag provattovning,
en albetsam men mycket intressant
arbetsteknik ftir ull.

TRO OCH SAGEIT
OCH TII,L

KRIITG FÅR

Att ha tur med sina får kallades afi ha ffirlycka,
och enligt folktron kunde man lätt mista den.

Om man t ex bytte ull med någon f(irlorade
man sin tur. hÄen om man emellertid oformärkt
klippte en liten ulltott av grannens fär, så kom
turen igen (Nagu, Finland).
Såldes ull skulle man inte glömma att efter
uppgiord affiir ta tillbaka en lock av det sålda.

Då kunde ingen med lUälp av den kopta ullen
ta farlyckan ifrån or, beråittar prosten Törner
från 17 S}-talets Småland.
För att bevara sin ffirlycka borde man gräva

ner ett getingbo i fårstallet (Strömsfors,
Finland).
Om vargen, som var färets argaste fiende, heter
det i SkallsJö i Västergcitland, att den en gång

ska ha sagt:

Kallar du mej Gullfot
Rör jagej din Ullfot
Men kallar du mig Varg
Så ska jag bli dem arg

När fåret skulle klippas fick det ftirst bita i
saxen. I en uppteckning från 1850-talets Skåne

skulle man da såga "När du biter över ståI, ska
du leva i fyrahundrade är".
IJllen ansågs ha magisk kraft. Antikens greker
trodde den skyddade mot övernaturliga krafter.
Helgedomar och heliga träd omgavs med emn
ylletråd ftir att hålla gengångare och onda
makfer borta.

I den folkliga låkekonsten användes ull, i
Bohuslån brukade man ull från filrets hals att
användas som omslag. Mot örsprång stoppade
man en svart ulltapp i örat. I Värmland band
man en svart ulltråd om vänster lillfinger for
att hejda näsblod. Tandvärk forsökte man lite
varstans i Sverige bota genom att steka svart

ull i smör och sedan lägga den så het man
klarade på kinden. I Ångermanland
rekodrmenderade man omslag av grcinsapa och

Marika Lundgren

1986



SvERTGES uöuBoK tgso -tggg

Nu har den kommit, den nya utgåvan av
CDskiyan "Sverige$ dödhk" AIla 4,2
miljoner personer $om avlidit i Sverige
under de senaste 50 åren ingår med
varierande grad av falcta.

Uppeifterna tir hamtade från totalt 90 olika
datareglster. Den tidigare utgåvan
omfattade åren 1968-1996 och byggde på
endast 16 register.

De uppgifter som redovisas i den nya
versionen är foljande:
Personnummer ftir alla avlidna
För- och efternamn for dem som avlidit
november 197A- rc99
Gatu- och postadress for dem som avlidit
november $7A- W99
Födelseftirsamling for dem som avlidit
november I97A- 1999
Dödsdatum ftir alla avlidna
Dödsförsamling for alla avlidna
Tid och oftast datum fni
civitståndsforändring ftir dem som avtidit
1950-195 t och 1961-1999

Skivan är en rihigt guldgruva. Man kan t
ex dra ut en komplett dridbok ftir en
speciell socken under den angivna
perioden, eller ta fram alla som år ftidda i
en viss socken och avlidit på någon annan
plats i Sverige under registrets löptid.
Med dodskivans h3älp0 harjag ffitt hjälp att
finna ftirsvunna släk tingat, var de bott
under sin levnad, när de var ftidda och
deras civilstånd.

Skivan finns att köpa på Sveriges
Släktforskarförbund och kostar 495 kr for
medlem, 595 kr frir övriga.

SonJa Hedman

KALEIYI}ARIUM J

l9l9 Föredrag i Tintomarärnmmet

Sjukdomar och lakemedel i gamla tider,
Magdalena Hellkvist

llll0 temadag 10.0tt16.00
Tintomårarummet. Projekt om
Smedslå}ter löre 1800.

Föredragshållare Ulf Berggren. Kl. 11.30.

Ca. 1 timme med gott om tid
ftir frågor. Föreningen fcir
Smedsläktsforsking kommer också att ha etr
bord.

28lll Om Riksarkivet

Mauri Välimåki eller någon av hans icolleger
från RA beråtfiar om Riksarkivet,

Vdlkomna!
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Ordforanden har ordet

IJll - Tro och sägen kring ffir och ull
,+ -.i
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Sveriges dödbok på CD - Kalendarium

Innehåll - Information om ftireningen

OM un-tecknat:

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i foreningens
medlemskap.

Manus och skrivelser skickas till
Marika Lundgren, Armborstvägen 8, Ztr
192 59 SOLLtrNTLINA
E-post : marika. lundgren@:^+a.telenordia. se

Redaktionskommitt6:
Lars Eklöf, 626 7109
Lars Hanssoil, 591 159 31,
Marika Lundgren, 35 48 16,
Peter Klingsell, 754 75 72

Manusstopp: 1 November 2000

SOttENTTII\{A
SLÄKTFORSKARE

S ol lentuna Släktforskare
Box 8056
192 08 Sollentuna

Föreningen, som är partipolitish obundeil,
bildades 1990 och har idag ca 7A

medlemmar. Vi vill rika intresset ftir
släktforskning, bla gsnom foreläsningar och
studiebesök.

Styrelse 2000
Lars Eklöf, Ordforande
tel 626 7109, epost lasse ek@algonet.se

Lars-Olof Eklund, Vice ordftirande
tel 96 59 69

Peter Klingsell, selqreterare

tel 754 75 72

Hans Carlheim, kassör
tel 35 46 80

Majbritt Ohlsson, medlemskontakt
tel 35 59 44

Marika Lundgren, medlemsregister
tel 35 48 16, epost
m arika. lund $ en@zeta.tel enordi a. se

Catrine Norberg, bibliotek/skåp
tel 754 24 74

Erja Mauritzell
te| 57921555

Du bltr medlem i Sollentuna Släktforskare
genom att scitta in årsavgrften, sorn under 2000
cir 125 kr for familjemedlem 50 kn på vårt
postgirokonto 7l 2I 4A4, Glom inte att uppge
nilmry adress och telefonnummer.

Om du flytttr, anmål din nya adress till
Marika Lundgren.


