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Ordförandg har ordgt ..........

Hösten har infunnit sig och därmed tar
"stugsittandet" sin börjart. Vi i Föreningen

Sollentuna Släktforskare har redan gjort eff

studiebesök på Stockholms Stadsarkiv. En av

våra medlefirmar Berit Jeppsson har redovisat

sina intryck därifrån. Se separat artikel!
Intresset for släktforskning bara ökar. Idag ringde

telefonen och en av de tongivande i Solna

Släktforskarförening önskade ett utvidgat
samarbete med oss. Sådant är roligt, eftersom ju
fler som utbyter tankar och idder i detta
intressanta ärnne, desto fler möjligheter får vi
att tränga djupare in i vår egen forskning . Vår
forening kan också genom kontakter med andra

foreningar erbjuda fler intressanta foredrag. Jag

vill nu passa på att be om hjälp!! Vi behöver få

bilder alt. låna bilder for att användas i vår

tidning an-tecknat. Anknyning till genealogi är

väsentligt. Tackar på forhand for hjälpen!

Glöm inte Aktivitetskvällen den 20 november

2001 kl 19.00 i TintomararuIrunet. Förbered Dig
genom att fundera över: Vad är svårt for mig?

Vart ska jag vända mig? Hur löser andra defia

problem, soln jag har? osv. Ingen fråga är for
liten. Denna kväll ska vara till for afi fa svar på

alla dina frågor!
I december (3112 -01) kommer vägforskaren

Stefan Nordin.
Till slut vill jag bekla ga att i fona nulnret av vår

tidning insmög sig en del felaktigheter, som råthas

till denna gång.

Föreningen Sollentuna Släktforskares officiella
adress är idag:
cl olars-OlofEklund, Malmvägen 3 3, 2 tr, I 91

61 Sollentuna
ordforanclens telefon rir: 08-3 5 89 19 samt e-post

lars-o. eklun d@teli a. com

ordforandens fax är: 08-96 59 69

Med vänliga hälsningar
Lzus-Olof Eklund

På besök i Famiti ehistoriska
tsibliotek€t, Salt Lake Cify'USA

Jag och min hustru hade formanen att i mars 2001

ffi besöka staden Salt Lake Cify, Utah.

Avsikten med resan var att besöka
idrottsanläggnin gffi inför Olympiska
Vinterspelen 20A2.

Ir{är tillftille gavs tog vi chansen att besöka

världens största genealogiska bibliotek, "the

Family History Library". Den hastiga visiten vi
hann med blev en injektion för vårt fortsatta

släktforskande, då informationen om måingden

av sökvägar öppnades för våra ögon genom

välvilligt bernötande och demonstration.

Salt Lake Cifys historia
fu L847 anlände L43 män, 3 kvinnor och ?barn
till Salt Lake. Salt Lake Clty grundades den 24

juli L847 av deruta grupp monnonpionjiirer rHrder

ledning av Brigham Young. Man sökte sig hit
for att finna en plats utan fientliga grupper och

forfoljelser. Staden byggdes upp som ett

rutnätsmönster med Tempel Square i sentrum.

Denna mormonkyrka är endast öppen for
medlemmar i kyrkan. Under c;a 150 år har

innevånarantalet i Salt Lake City nu ökat till
600000 människor.
Dagen$ Temple Square innehåller många

byggtrader flor varierande användning bl.a. tre

olika hus med anknytning till genealogi. Ett

Tabernakel med sittplats for fler tusen personer

finns i centrum. En nybyggd
konferensanläggring har under senaste året tagits

i bruk med plats for 21000 personer.

Släktforskning i Salt Lake CifY
"Vissa rikedomar växer på trad . . . .. Familjeträcl"

så iir rubriken på annonsen for besökare. I övrigt

talade texten lor sig själv.

"Skörda din egen familjs rikedomar i Salt Lake

City, den genealogiska huvudstaden i världen!"
A. Besök världens största genealogiska bibliotek
"the Farnily History Libtdry", som har

- Mer än 2 billioner namn i olika slag av

register
Autom atiserade kataloger över 2

millioner microfilmer och 280000 böcker

angående genealogi
r fcrts. sid 4
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FORENINGSINFORMATION
SOLLENTUF[A

StÄKTFORSKARE

So llenftrna S läk-tfbrskare
c/o Lars-Olof Eklund
Malrnvägen 33,,2 tr

191 6l Sollentuna

n..Föreningen, som är partipolitiskt obunden, bildades
1990 och har idag eaTA nredlemmar. Vi vill öka
intressct for släktforskning, bla genom öreläsningar
och studiebesök.

Styrelse 2001
Lars-Olof Ekt und, ordforande
tel 08-35 89 t 9

e-post: I ars-o. eklund@tel ia.com

lngemar Goliath, vice ordftirande
tel 08-754 30 03

e-post: ingemar. go I i ath@swipnet. se

Peter Klingsell, sekreterare
tel 08-754 75 72

Hans Carlheim, kassör
tel 08-35 46 80
e-post : carlheim@hem.utfors. se

Maj britt Ohlsson, rnedlemskontakt
tel 08-35 59 44
e-post: maj britt.ohlsson@swipnet. se

Marika Lundgren, medlemsregi ster
tel 08-35 47 57
e -p o s t : marika. lundgre n@zeta. telenordia. se

Catrine h{orberg, bi bliotelc/skåp
tel 08-754 24 71
e-po st : catrine. norberg@,swipnet. se

Erja Mauritzell
tel 08- 623 16 95

e. -po st : e.mauri tzell@,minrnail. se

Du blir rnedlem i Sollentuna Släktforskare
genom att scitta in årsavgrten, som undey' 2A0 I
cir I 2 5 l{}, för extye -familjemedlern 5 0 kr, på
vårt postgirokonto 7 I 2 I 4$-3. GtrAm inte att
Lppge namn, adress och telefonnu,r?srner.

Om du flyttare anrrläi dirr nya adress till
h{o-iL"r I rrrtJ-*o*-lYIcal rl\(4 t_-/Ltr.rLr_öl r/rl.

?
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KALENDARIUM

2A n0 Aniara-/Tintomara
TEMA-DAG
kl 11.00 - 15.00
Ensam mor & okåind far

20lll 19:00 Tintornararummet
Aktivitetskväll - Vi diskuterar bl a hur man
löser problern sorn tnan kan råka ut fbr i sin
forskning

3ll2 19:00 Amorina-salen/
Tintomararummet
CÄSTGTVARGÅRI}AR OCh KROGAR
i Stockholms län 1600 - 1900
Vägforskaren STEFAN NORDIN berättar
Ett samaffangemang mellan SSGF
StorStockholms Genealogiska Förening och
S o llentuna S läktforskare

::y:::'. .. . . o o . o r r o o o.. .. o . o o

Medlemsavgift för 2002 är oförändrad .

Inbetalningen av årsavgiften skall ske senast

den 31 januari 2AAZ ( postgiroblankett bif, )
på r,årt postgirokonto 7l 21 49 * 3.

C löm inte att uppge namn, adress och
telefonnumrner!

l?:tl*:t . e. o e. o o c o c c r o o o o o r o o c

OM sn-tecknat:
Medlernsbladet beräknas utkomrna med trel

Sra nummer per år och ingår i foreningens
medlernskap.
Manus och skrivelser skickas till
Marika Lundgren, Jaktstigen l, bv
192 58 SOLLEI{TUNA.
E -p o s t : mar ika . I U$d gLeI @ Igtg. !e lgllordia . s e

Redaktionskornmitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19,

Lars Hanssoft, 08-591 159 31,
Marika Lnndgren, 08-35 47 57,
Peter Klingsell, 08-754 7 5 72

Eija Mauritzell, 08-623 16 95

Ann-Mari Östberg, 08-96 60 25
hrt.rnrre qfnrrt r fr\t näcf'r nr. 1 { Åa. o,t-rhr=* ?nft 1lYlttllLlJLlL\-rPH Ä\,rr IrcrJLC& ltI. o i J LlivV\,/lrtLiiyL l-VV r 
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- Gratis orientering i bibliotekets material

samt konsultation om grundläggande
forskning

B. Besök också den mest populåira platsen ftir
nybörjare och familjehistoriska entusiaster

den s.k. "The FamilySearch Center, som har

- Merän200 datorermedtillgangtill 700

millioner nailln
- Over 70000 familjehistoriska berättelser

och biografier
- Gratis orientering i centrat, guidade

turer samt forskningshj älp

Vidare finns det ytterligare två byggnader med

anknytning till slåikrforskning,
nämligen butiken, där man kan inhandla
genealogiskt material av allehanda slag samt ett

institut som heter Genealogical Resource
Institute,Inc.
Man kan under sina strövtåg i Salt Lake CtU's
olika kvarter finna ytterligare ett
Familjehistoriskt Centrum, vars valspråk är:
n'Vad Du låir Dig här om Dina for{iider kan ge

Dig glädjeämnen och forstärka Dina
familjeband".

Mitt studiebesök i Familjehistoriska
Centrat
lyvärr blev min tid för forskning mycket
begränsad. Under 2Vz timme ftirsökte jag att
insupa så mycket kunskap som möjligt.
The Family llistory Center var inrymt i ett
fyravåningshus. Under mark fanns också flera
våningar. På ftirsta suterråingvåningen hittade

vi Skandinavien, Europa och Latinamerika.
Vid informationsdisken möttes vi av ung man

som efter en stund visade sig tala ftirståelig
svenska. Hans bror hade verkat i Västerhaninge

vid mormonkyrkan som praktikant. Han visade

oss runt i lokaliteterna och demonstrerade ftir
mig, hur jag skulle leta mig framtill min
morrnors far i Tierps socken, Uppland, Sverige.

Med god kunskap visade han rnig med ett
exempel, hur jag skulle arbeta med
datamaterialet lor att finna vad jag sökte. När
jag kommit fram till skåpnumret och
filmnumret, var det bara att gå till den långa

raden skåprader och hitta framletade nummer
och visst fanns mierofilmen på rätt plats. Sen

var det bara att granska filmen noggrant och se

där, jag fann min morinors far, som soldaten

4

Lars Olsson Elde i Bäggeby rote. Filmen visade

hela farniljen med far och mor samt flra döttrar.

Jag bad att fä en kopia av dettä, vilket ordnades

med trjälp av en annan svensk, som var pratikant
på l'/z år i Salt Lake. Det var en fumilj, rnan och

hustru, som normalt höll till i Västerhaninge
mormonlqyrka.
När vi lärnnade biblioteket kände vi att vi haft en

fantastisk formiddag i Salt Lake City och önskade

orn möiligt kunna besöka släktforskningens
huvudstad en gång till! !

Lars-Olof Eklund

Iffarråtional Films
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Fiche Readers
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Besök på Stadsarkivet

D,en 26 september deltog ett 25-tal medlemmar i
Sollentuna Slåiktforskarforening i en visning av

Stockholms Stadsarkiv. Arkivarie Lennart Ploom
var vår guide och han giorde en foredömlig
redovisning av vad arkivet har att erduda den som

har sina rötter i Stockholm,

Hiir finns i stort sett allt som rör Stockholms
Stad och en hel del från Stockhohns län.

Förutom det vanliga kyrkoboksmaterialet på

rnikrokort finns även tänkeböcker från tiden
innan man började med forhörslängder, De
gamla tänkeböckerna åir renskrivna pämaskin
och det finns en personförteckning så att man
lätt kan hitta ett namn.

Bouppteckningar och mantalslåingder ingår
också i arkivbeståndet. De senare irurehåller
mer material åin husforhörslängdeffiä, t ex

fu llständiga adresser, boendeyta rrull.
Mantalslängderna for ett år kommer ut i
januari året efter. Det betyder att orn man åir

intresserad av en person for ett visst år så skall
man söka i frljande års låingd. Fram till 1830

finns bara vart tionde år bevarat och därefter
varje år. Sockenstämmoprotokoll frful
Stockholms stads och låins olika ftirsamlingar
är också samlade här. Man kan exempelvis
hitta beslut orn att anställa en barnmorska och
vilken lön hon skulle få. Från Allmäma
Barnhuset fims rullor över de inskrivna
barnen samt barn "utomhus", dvs de som

flyttat från barnhuset och hamnat någon
annanstans. Ytterligare kan näirnnas ett
skolregister for Stockholms Stad med
elevernas nafirn, samt studenfuppsatser från
hela Stockholms stad och "inresta" elever från
länet.

Vår guide demonstrerade också Söderskivan,
sorn innehåller det mesta av vad man kan
tänkas vilja veta om människor och miljoer på
Söder i Stockholm från 1870 till 1930, Varje
kvarter är redovisat for sig och man kan folja
en person genom dennes liv med flyttningar till
och från olika adresser. Kartbilder och foton
finns inlagda. Från 1878 till 1926 fanns en

roteindelning och detta kan man hitta under
rubriken Rotemansarkivet. Vi fick också veta

att Klaraskivan, som berör ca 200.000
personer, är ftirdig och att den finns tillgänglig
i Arninge.

Efter denna fylliga genomgång av
arkivbeståndet fick vi åka hiss ned i de undre
regionerna och se de oändliga raderna av
gamla originalböcker. Allt kan beställas i
receptionen och personalen hämtar
kontinuerligt så att man inte behöver sitta och
vänta en hahtimme som marr kan fä göra på
Riksarkivet. Det intressantaste här nere var
dock kartarkivet. Allt kartmaterial från
Stockholm med dess olika stadsdelar från olika
tidsepoker finns tillgängligt for en besökare.

Även byggradsritningar över fastigheterna har
samlats här.

Som ftarngår av ovanstående så fims det så

mycket att hiimta på Stadsarkivet så att man

lätt kan gå vilse i allt materialet. Men vår guide

forsäkrade att personalen alltid firurs till hands

for att hjälpu besökaren att hiua rätt.

Vi kan bara tacka anordnaren och Stock*rolms
Stadsarkiv for denna utomordentliga visning
och hoppas att många i vår forening drar nytta
av deffa rikliga arkivbestånd.

Sollentuna den 10 oktober 2001

Berit Jeppsson

(}

e

Stockholms Stadsarkiv



Pressklipp
I "Diskulogen", medlemsblad ftir DIS, d v s
Föreningen ftlr datorhj älp i slåiktforskningen,
skriver Lennart Ekman bl a så här:

Jag håller ofiafi)redrag om
s I riktfor s kn ing o c h fi)r s ö ker då fo rm e dl a
budskapet: "Det viktiga med
sltikforslvtingen rir inte HUR IIÅNGA
personer Du hittar utan HUR MYCKET
Du lär lcrinna dem Du hittar."

JagJiår iblandfrågan: "Hur långt
tillbaka har Du kommit? " Då brukar jag
svara samma som ovan, det vihiga tir att
kira lainna personerna, leva sig in i deras
liv slcratta och gråta med dem, ta rtitt på
hur de levde och medvilka de umgicla,
hur rika/fattiga var de, hur de lyckades i
sin verlaamhet, om de var långa/korta,
tjocka/smala, vilken karahår de hade,

- mm.
Detta tar tid, mycket mer tid än att
registrera ett antal tusen personer- Sådant
gör man lätt, det svfua och spännande är
det andra. Jag själv har inte registrerat mer
än ca 15.000 personer (under l0 års
heltidsjobb), men jag har MYCKET text
och historia om de flesta av dessa

personer.

Jaglör min del skulle alltså vtirdesätta, om
topplistor lilcnande den i senaste
Diskulogen latndefi)rpassos dit de hAr
he m ma : p app er s lco rge n.

Barnamord och avrättning
Den vanligaste orsaken till avräthringar på
1600- och 1700-talen var att en ogift kvinna
ftitt barn i lönndom och sedan tagit livet av
bamet. Ofta var det endast kvinnan, som blev
straffad, diirftir att mannen fiirnekade
faderskapet. Unga pigor fvingades ibland till
samlag av sina hus-bönder och var då givetvis
i mycket svårt underliige gentemot mannen.
Ibland var det dock uppenbart vem som var
bamafadem och då straffades även mannen
hårt. I en del fall benådades kvinnan i hogre
rättsinstans och dömdes i stället till spöstraff.
Det hålnde emellertid att hon avled av denna
grova misshandel.
Att ftida i lönndom var således ett mycket
svårt brott och angiveri var satt i system.

Dåirfor ägde sk bröstrnjölkning rum där

6

socknens pigor fick ställa upp sig på rad med
blottade bröst, Ärb ara - dvs, gifta - kvinnor
klämde dem på brösten, Sipprade det då mjölk
fram på någotr, då var det ute med flickan. Hon
var en hora, sorn hade lagt sitt barn på lörur
eller gjort sig kvitt rdet. Kunde hon inte bevisa
attbairnet varit dött vid flodseln var hon en

barnarnörderska och kunde dömas till döden.

Under 1800-talet var straffen mildare. Modern
fick genomgå enskild skrift och tvingades bära
horluva eller horklut. I Västsveriges
j ordbrukslandskap tillhörde de ogifta mödrarna
den allra fattigaste delen av befolkningen.
Det firurs många sägner och foreställningar
forknippade med barnamord. De döda barnen
an-sågs nämligen göra sig påminda vid olika
tillfällen.
I en alldeles nyutkonunen bok av Ebbe Schön
berättas foljande från Karl Gustavs socken i
Västergötland :

En slraddare som ver på arbetsbesök i en

gård hlev varnad.fo, att ligga i ett vrss/ rum på
grtmd av spökrisken. Han bodde dar i alla fall,
och på natten fitk han bevtttna hur tre små
barn klev upp ur golvet, tog varendra i hand
började dans(r. De sjöng en kort visa som de
stcindigt upprepade. Inneltållet ldt så kryptiskt
att skrciddarenforst inte alls forstod det:
Å boneknekten å strumpejunkarn å vira, .far vår mor
leva te ncista år blir vi -/yra!
Slnäddaren lade m.cirke till att golvplankorna
var uppsågade just dcir han lzade sett
barnen.Ncir han brot upp golvet upptcickte han
titl sin,for.fciran tre barnlik. Då begrep harz

versens ord orn " bötteknekte strumpejunkern å
vire,". Ett barn låS nctmligen i en bytta, ett var
stoppat i en strutnpa och ett var invfrat i
trasor. SlcrAddaren hade mrirkt att dottern i
huset ver med barn. Det skulle scikert hamna
på samma plats inom några månader. Liken
blev begravda i vigd jord, och spökerierna
slutade. Bernet som dottern bar på rtck bva,
och hon klarade sig "från strffi for det gick
inte att bevisa vern sot?r hqde lagt harnliken
dar.

Källor: Ft-vk*äil, Jonas: Horan i
bondesarnhället. 2 uppl. 1996.
Schön, E : De döda återvänder. Folktro om
tillvarorls gränsland. 2000.
Ann-Mari Östberg
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Att söka efter en fiirsvunnen uppgifter om de resande och den erlagda

om en person verkar vara prötsligt borra ur ilf:fär1ä:Tffi*il-ffilla 
srand och

längderna och det åir ett rimligt antagande att sällskap. Bam under 12 ät, fattiga och de som

vederbörande rest utomlands kan en sökning i reste i kronans ärenden var befriade fran

Krigsarkivets Journaler över utrikesresenåirer avgiften, vilket dock inte innebär att uppgifter

1735-1851 kanske ge resultat. SVAR saknas om dem'

informerar om denna källa så håir:
Litt. : Nordströffi, 8., Journaler över

För tiden 1735-1796 återfinns uppgifter om utrikesresenäirer 1735-1851 i Krigsarkivet.

utrikes resenärer i serien (Meddelanden fran Krigsarkivet. VI, 1973 s.

Råikenskaper flottan, 83-98).

Amiralitetsinkvarteringskassan; Se även Friman A, Emigrantregister 1817-

7 for tiden 1798-1824 i Flottans pensionskassa, 1850

serie I:1,
och for tiden 1825-1851 i Flottans
pensionskassa, serie I:3.

v 
Hiffa fadern till oooäktao'barn?

VERIFIKÄTIONER -
PASSAGERARAVGIFTER 27 8 Hur hittar jag fadern till ett barn som i

födelseboken anges vara "oäkta" och
Verifikationerna innehåller detaljuppgifter om endast moderns namn uppges?
pensionskassans inkomster, vilka under Svar: De möjligheter att fti reda på fadern till
åren 1735-1851 bl a bestod av en avgift alla oåikta barn kan i princip sammanfattas på
utrikesresenärer betalade. Därmed finns i g6ljande sätt:
verifikationerna en registrering av alla
utrikesresenärer. Registreringen giordes i

passageraravgiften.

? I regel framgår passagerafiras namn. I vissa

passageraravgifterlla. samrna person kan
återfinnas dels i verifftation från
"avgiftsorteil", dels från "gränsorten".
Destinationsorter anges i stor utsträckning,

. Födelseboken (tydligen redan
kontrollerat i deffa fall), Man bör dock

inte endast den avskrift som firrns r

Statistiska centralbyråns arkiv (i
Riksarkivet) for tiden 1860-1967 .

ibland finnas fbrslutna kuvert med
uppgift om faderns namn, gäller mest

slutet av 1800-talet och början av
1900-talet).

samband med uppbörden och redovisningen av ailtid kontrollera originalftidelseboken,

äldre verifikationer finns endast antal resande. r Domboken (såirskilt givande fore
När passjoumaler finns bevarade innehåller de 1864).
ofta mer uppgifter än redovisningarna över o Bilagorna till fiidelseboken (dtu kan

ofta den närmaste överårtsorten men ibland r Barnavårdshandlingarna i kommunens
även slutmålet. Från år 1810 upptas även arkiv (gäller efter 1917).
resenä'er mellan Sverige och Finland. För o Muntliga uppgifter.
resenärer från Stockholm anges slutmålet ftirst Särskilt perioden t864-lgl7 är svår eftersom
efter år 1801. Korttidsresenåirer slapp avgiften, det då inte var olagligt att foda oåikta barn, men
t ex mellan Skåne och Danmark men även vid samhället tog heller inget ansvar ftir den ogifta
andra orter. Från år 1801 betalades avgiften i moderns ft)rsörjning (vilket fallet var efter
stället till den som utftirdade passet till 1-9fi).
utrikesort. Verifikationerna fran denna tid
motsvarar myndigheternas passjournaler med



Forsknings tips

Databas över stupade i de finska krigen
1939 - 1945

Är 1985 började Finlands Krigsveteranforbund
upprätta register över stupade i de finska
krigen 1939 - 1945. Förbundet överlärnnade
registret åt Krigsarkivet år 1991 .

Målsättningen var forst att lägga upp ett
register över hjältegravarna i Finland. Senare
började man samla in material i större
utsträckning över de personer som sfupat i
vinter- och fortsättningskriget. På grund av den
ursprungliga målsättningen upptar registret ca
1500 personer som dog efter krigen och iir
begravda i hjältegrav. I registret kan det fattas
personer som stupat i krig€r, men vilkas
gavplats man inte känner till.
Det systernatiska arbetet med registret lades
ner 31.12.1997, då finansieringen av projektet
upphörde. Regisffet åir alltså delvis halvftirdigt"
Allt material är inte heller granskat.
Krigsarkivet ansvarar inte for att alla uppgifter
är korrekta, fullständiga eller lämpliga for det
önskade ändamålet. Om ni har for avsikf att
anviinda uppgifterna ogranskade till exempel
som källa till en vetenskaplig undersökning,
rekommenderas att ni forst kontaktar
Krigsarkivet.
Vänligen informera Krigsarkivet om
eventuella felaktiga eller bristfiil I iga uppgifter
som ni upptäckt i registret. Riktigheten av de
önskade rättelserna måste vid behov kunna
bestyrkas till exempel med ämbetsbevis.
Rättelserna görs av Krigsarkivet och kommer
upp på lnternet några rnånader senare.
Internetversionen och söktjänsten flor registret
har utarbetats av undersergeant Jarmo
Torvinen från Huvudstabens
in formati on s avde lning.

(http :l ltietakannat.mil.fi/index sv"html)

Paleografi - en studie i handskriftsläsning.
CD - skiva

Institution: SVAR
Kategori: Br - Multimedia
En av stötestenarxa när det gäller aft ta del av

det skrivna kulturarvet å[r svårigheterna aff läsa

historiska dokurnent. hträr allt kommer omkring
ligger de historiska dokumenten till grund for
vår historieuppfattning.
För att kunna berömma sig av eft levande
kulturan/ är det också nödvändigt att sprida

n
Jr\

kunskap om hur man i bokstavlig mening
tolkar dokumenten.
Riksarkivets SVAR-byrå har tagit fasta på

behovet av kunskap i ärnnet och hoppas genom
denna forsta utgåva av ett digitalt läromedel i
paleografi kunna bidra med ett ttjälpmedel lor
ökad tillgänglighet till det skrivna kultrrarvet.
Programmet gör inte anspråk på att ge en

fullständig bild av de svenska arkivbestånden
eller alla stilar som kan finnas. Inte heller kan
vi, trots våra ansträngninga\ garantera helt
felfria renskrifter. Vi erbjuder dåiremot den

mest omfattande exempelsamlingen av

arkivdokument i undervisningssyfte som

någonsin givits ut i landet. I)okumenten har
valts for aff representera olika
samhällssektorer, tre sekler och olika regioner.

Ä.'r inköpt till foreningen, Vill du låna skivan
ring till Catrine Norberg tel 08 -754 24 74

Att söka sina rötter.
CD r skiva

Författare: Fcirnlö.f, Mcir it,

Institution: SVAR

Kategorit Br - Multimedia

Hur gör rnan när man släktforskar?

Att söka sina rotter är ett bildspel for Dig som

är intresserad av släktforskning. Skivan vänder

sig både till nybörjaren och till den vane

forskaren. Innehållet komrner h.ån de

vanligaste lcyrkböckerna.

Skivan kan användas vid mässor, öppet hus,

självsftidier samt vid olika kurstillfällen, då

den innehåller både en automatisk och en

manuell version av bildspelet.

Är inköpt till flcireningen. Vill du låna skivan
ring till Marika Lun,Cglen, Tel 08-35 47 57

t
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Min {J.S.A. forskning.

Mitt intresse for släktfbrskning bör.iade redan
1940.då jag var en liten skolflicka och fick höra
av min pappe, att vi hade släktingar i U.S.A. Det
var 4 syskon till min färfar, som hade emigrerat
i början av 1880-talet.I bouppteckningen efter
min farfarsfar, som avlcd 1915,står det att sista
brevet från U.S.A. kom l907.Man efterlyste
arvingarna i u.S.A., lnen ingen hörde av sig. Det
fanns då ett mindre arv till dem, som en
f"ormyndare frrvaltade i 25 är, då man återigen
efterlyste dem i U.S.A. Det kom inget svar då
heller. De blev då dödforklarade, och min pappa

och hans syskon änrde de har pengarna.

Jag tyckte det lät otäckt att dödförkl ara
måinniskor, nåir man inte visste, offi de var döda.
Jag tänkte , affi en dag skall jag ta reda på det där
om jag kan. Men det tog nästan 40 år, innan jag
lyckades med det.
Min första släktforskningskurs gick j ae i
Non'köping 1949 och hade fil dr. Björn Helmf id
som lärare. Han var då arkivarie for Nonköping*
stad och Holmens bruk. Han har skrivit 1600-
talsdelen av Norrköpittgr historia m.m.
Han var en mycket duktig och intressant lärare.
Vi giorde sflidiebesök i landsarkivet i Vadsterla.
På den tiden fanns inga rnikrofiche, utan man
fick åka till landsarkiven, och forskningen gick
inte så fort, när man bara hade tillf;ille att åka
när man hacle semester eller någon ledig dug.

Så småningom gifte jag mig L954 och flyttade
till Stockholm och fick senare barn. Då blev det
ett långt uppehåll i min forskning.
Men sedan på 1970-talet började jag igen, och
då fanns ju "fichen". I slutet på 1970-talet var
jag på en foreläsning på krigshögskolan av
professor C, G. Johansson fo'ån Salt Lake City.
Det var ett möte på Genealogiska foreningen, diir
han avslutade rned att säga, att har Ni några
problern, så hör av Er.
Strax därefter hittade man på vinden till farfarfars
hus ett gammalt brev från U,S.A., sonl var
daterat 1901 i Jefferson lowa. Det var min farfars
syster sorn hade skrivit det.

Sollentuna den 9 september 200 I .

{JI la Lindel l-Öhrström

Arkivens dag 2001 - Kärlek i arkiven!

är ternat for årets Arkivens dug, som nu
arrangeras for fiärde gången.Lördagen den 10

novelnber bjuder de svenska arkiven på öppet
hus - låt dig tjusas av arkivens spännande
utbud och innehålllHar du tur kan du hitta
äldre släktingars kåirleksbrev eller dagböcker
och uppgifter om forfiideffras vigslar finns
alldeles säkert i kyrkoarkiven. Kärlek är ett
vitt begrepp. Du kan möta kärleken till Gud
så sorn medlemmarna i en ffikyrkoförsamling
diskuterade den vid ett möte, eller se kåirleken
till fosterlandet avspeglad i militära
handlingar. Omtanken om djur hittar du i
arkiv från tidiga loreningar ftir djurvänner,
forbjuden kärlek har lämnat spår i fattigr'årds-
och polisarkiv, kärleken till hus och hem
fims i våra rika ritningssamlingar.
För precis 80 år sedan infordes den
parlamentariska demokratin fullt ut i Sverige
genorn den allmänna och lika rösträffen l92l .

Demokrati och arkiv är därfor ett deltema for
årets Arkivens dag. En forutsäthring for en
fungerande dernokrati är att arkiven är öppna.

Orn du är i Danmark eller Norge denna dag,
så kan du passa på att göra ett besök, även här
fras Arkivens dag www,arkivdag.nu.
Välkornmen att själv söka kärleken i arkiven
den 10 november.

r
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Sju frågor om släktforskning och svaren på Nättidningen RÖTTER har sammanställt endem' ffi$trJ',Tffi::iä:T!
Hurbörjarjag slåiktforska? Internet, vanligtvis i form av personregister.

Kan jag sliiktforska på Internet? Dessa kan vara till hjälp i forskningen, men det

Vad är ett mikrokort? är sällan möjligt att släktforska enbart med dem,

Hur langt tillbaka i tiden kan man komma? eftersom den viktigaste källtypen
Hur forskar jag i Finland? (husförhörslängderna) nästan aldrig finns
Kostar det att lana mikrokort? publicerad på Intemet. Det beror pä att dessa

Hur hitta fadern till oiikta barn? liingder iir mycket svåra att skriva av på ett bra

sätt.

Hur börjar jag släktforska?
Vad är ett mikrokort?

Hur får rnan reda på sina förfäder' kan
du tala orn hur man går till väga?
Svar: Vi tar det i punktform:

Läs forst denna sidan for nybörjare, så far
du en allmän introduktion och svar på en

del vanliga fiågor.
Gå till bokhandeln eller biblioteket och skaftb

en bra nybörjarbok for släktforskare. Jag

rekommenderar Slåktforsko ! Steg for steg

av Per Clemensson eller Släktforskning
- vtigen till din egen historia ur Elisabeth
Thorsell. Anmäl dig gäma till en kurs i
släktforskning. Sådana ordnas av de

flesta studieforbund. Det iir ett bra sätt

att konrma i gång.

Kontakta slakttbrskarfrreningen på din ort.

Biblioteket kan hjälpa die att beställa
mikrokort och andra källor du behöver i
din släktforskning. Men innan du går till
biblioteket bör du ha läst någon av

böckerrla ovan och gåirna genomgåff en

studiecirkel. Annars gör du sannolikt
onödiga (och kanske ganska dYra)
rnisstag.

Släktforska på fnternet?

Jag undrar om man kan släktforska gratis
på lnternet?
Svar: Tyvärr inte. Källorna, frärnst
kyrkböckerna, finns inte annat än i undagsfall
tillgängliga på Internet (varken mot betalning
eller gfatis) utan endast som mikrokort. Dessa

kan lånas till kommunbibliotek, som kan ge

ytterligare infomation. Du kan läsa mer om hur

man enltlast kommer åt sliiktforskarens källor på

sidan om arW (främst avsnittet "Låna
rnikrokort").1/\ill

Det talas ofta orn mikrokort när det gäller
stäktforskning. Vad är ett rnikrokort?
Svar: Ett mikrokort är en tunn plastbit, ungefiir
lil<a stor som ett vanligt kuvert (A6). På kortet
finns fibrminskad e futon av kyrkoböcker och

andra gamla handlitgut, vilka kan läsas genom

att kortet placeras i en så kallad mikrokortsläsare.
I princip f*ngerar mikrokortet på samma sätt som

en diabild; genom att genomlysa bilden
projiceras en stöIre bild på en skiirm. En kyrkbok
brukar rymmas på 5-10 mikrokort.
Bakgrunden till mikrokorten är följande: På

1950-talet mikrofilmades alla svenska
kyrkböcker och även många andra handlingar

sorn släktforskare behöver av den amerikanska

monnonkyrkan (rned säte i Salt Lake City, Utah)"

På 1980-talet började det svenska riksarkivet
göra om filmerna till mikrokort, sorn är betydligt
behändigare att arbeta med (detta arbete pågår

fortfarande).
Den som vill stähforska med hjälp av tnikrokort
vänder sig till sitt kommunbibliotek. Via
biblioteket är det möjligt att låna kort från Svensk

Arkivinfbnnation, SVAR, i Ramsele. Mgn-kan
ock;q köpa kprt "frå-n EV4R. Tac,k vare detta
system är det lika enkelt att släktforska, oavseff

var i Sverige släktingarna har boff.

är det lika enkelt att släktforska, oavsett var i

Sverige släktingarna har bott.

Kcstar det att låna mikrokort?

Kostar det något att beställa nnikrokort och

andra handlingar? Och i så fall ungefiflr hur
mycket? Var finns det att bestälta?

$,
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Svar: Kyrkböcker och andra källor på mi}rokort
lånas från Svensk Arkivinformation, SVAR, i
Ramsele. Det vanliga ffi att man lånar via sitt
kommunbibliotek, men det åir också mojligt att
låna direh från SVAR. Biblioteken har mycket
skifrande avgifter, i en del kommuner kostar det
så mycket som 25 kr/volym (1 volym _ 1

kyrkbok), medan det på andra håll är gratis.
Vanligen kostar det 10-15 kr/volyrn. Ytterligare
information om hur det går till att lana mikrokort
kan kommunbiblioteket ge (de har också
kataloger som visar vilka mikrokort som finns).

FIur långt titlbaka i tiden kan man komma?

Hur långt tillbaka i tiden är det möiligt att
komma i sin släktforskning? Jag har setr
släktutredningar som gårtillbaka till tiden
före Kristi födel$e, Men de kan väl inte
vara korrekta?
Svar: N*j, så långt tillbaka i tiden finns inga
säkra släktledningar, åtrninstone inte när det
gäller Europa. Med hjälp av lcyrkböckerna tar
de flesta personer med forfiider i Sverige och
Finland sig utan större problem tillbaka till början
av 1700-talet eller slutet av 1600-talet. Sedan kan
man, särskilt när det gäller bönder, med hjälp av
skattelängder och rättegångsprotokoll fortsatta
bakåt i tiden ytterligare något hundratal år. En
definitiv bortre gräns for allmogen är 1530-talet.
Då började jordeböcker föras och därmed
registrerades alla bondgårdar och deras brukare.
Men finns tbrfäderna i samhällets högre skikt,
inom adeln, gär det ofta att kofitma längre. Den
svenska högadeln på medeltiden hade sliiktband
med utländska kungahus, och tack vare dessa kan
många svenskar i dag leda sin härstamning till
den frankiske k.jsaren Karl den Store som dng
814. Han forf?ider är kända ytterligare några
generationer bakåt, till 600-talet. Men sedan är
clet sannolikt definitivt stopp. Visserligen finns
utredningar som går längre tillbaka i tideo, men
några överfygande bevis for dessa har veterligen
aldrig presenterats.

Med ett kuriöst undantag. Läs artikeln En 9000
gl' gammal slcikting, skriven av Anders Winroth,
bitradande professor i medeltidshistoria vid Yale
University i USA (men uppvuxen i Ludvika).

Hur forskar jag i Finlancl?

Jag kommer ursprungligen från Finland, men
vid tidig ålder flyttade rnin farnilj till Sverige.
f{u skulle jag vitja veta lite mer om min släkt.
Men kan jag släktforska härifrån Sverige eller
måste jag åka över till Finland. Var är en bna
startpunkt? Tar tacksamt ernot alla tips och
förslag?
Svar: Det är inte nödvändigt att resa till Finland
for att söka efter de finländska rötterna. Det är
moj ligt att låna finländska kyrkböcker på
mikrofilm eller mikrokort (från Riksarkivet i
Helsingfors eller från SVAR i Ramsele). l.iumera
pågår också ett stort projekt att publicera de

finländska kyrkböckerna (flodelse-, vigsel- och
dödböcker samt flyttningslängder, clock inte
kommunionböcker) på Internet, ltttp: //
www. genealogia.fi/higki/89rgna, och man har
komrnit ganska långt.

Hitta fadern tiil "oäkta" harn?

Hur hittar jag fadern till ett barn som i

födelseboken anges vara "oäkta" och
endast moderns namn uppges?
Svar: fle möjligheter att få reda på fadern
till oäkta barn kan i princip sammanfattas
på följande sätt:

Födelseboken (fydligen redan kontrollerat
i deffa fall). Man bör dock alltid kontrollera
originalfodelseboken, inte endast den avskrift
som finns i Statistiska centralbyråns arkiv (i
Riksarkivet) for tiden 1860-1967 .

Dornboken (såirskilt givande fore 1864).
Bilagorna till frdelseboken (där kan ibland

finnas forslutna kuvert med uppgift om faderns
narnn, gäller mest slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet).

B arnavårdshandlingarna i kommunens arkiv
(gäller efter L9L7).

Muntliga uppgifrer.
Särskilt perioden 1864-1917 är svår eftersom
det då inte var olagligt att fiida oäkta barn,
men sarnhället tog heller inget ansvar ftir den
ogifta moderns fiirsörjning (vilket fallet var
efter l9I7). Ytterligare information finns på
sidan orn.

Kiilla: Nlättidningen Rötter
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Innehållsforteckning - Forskarforteckning - Tv-serier

FORSKARTÖNTECKNIT{G

Våra uppgifter om medlemmarnas
forskarområden börjar bli lite gamla så det är

därfor dags att samla ihop ny information!
Eftersom forhållandena kan forändras snabbt

skulle vi nu vitja ha helt nya fräscha uppgifter
om er forskning.

Skriv och skicka per post eller email tilt Marika
Lundgren, eller lämna det till någon i styrelsen

vid ett medlemsmöte.

De uppgifter vi är intresserade av är:

hlamn, adress och telefonnummer
(fullstiindiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet samtidigt I )
Eventuell epost-adress.
Områden du forskar i med gård/by, socken/
stad, län och tidsperiod.
Släkter du forskar i med släkharnll, socken/
stad, ldn, land och tidsperiod.
Eventuell specialforskning ( tex upprättande
av register, särskilda yrkesgrupper o dyl)

Om du använder dator till trjälp i din forsknitg,
ange vilket program du använder dig av
(genom att vi tff med detta kan man lätt hitta
någon som anviinder safirma program som man

sjqilv om man f"ar problem!).
124

Tv-serien Släktforskn i ng

Av Carl Szabad (Carl) - tisdag den 16 okt
2001 kI. 00.20

Nu är det dags igen!
Om exakt en vecka, kl 00 .20 - 02.25 natten

mot tisdagen 23 ok;tober sänds hela

släktforskarserien i UR-akademien igen.

Vi lär oss att leta efter våra anftider
genom att se på tv-serien
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