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Två vice ordförsndsn har ordet ilr"

Dnr rÄr.nqs nödvåndig1 att borja denna kolumn

med attbe om rrrsälqf Eftersorn dethårnumretav

an-tecknat irrte alls kommit ut i rårff tid. Månbn*ar

våil 
'rskutda 

sig med atttiden inte har räckttitrl'

Men det tit noä i sjålva verket så, att de ansvariF

- frii:nstjag rJåu - ittt* har räckf till for att fixa en

ti&ling lnorn den utsattå tiden Eller ska man s$la

på tgru"prioriteringar" som fätt gå ut Över

tidnlngsmakenet? ,. -l

Hursomhelst - det kanske finns rner att dra upp 1

detta @: vi år egentligen alldeles ftr å

sombryr oss om denna lillatidning \n sorn år i

redaktionskommitten efterlyser fl er bidrag - wkså

bilder - från våra medlernmar. om allt rnöjligf som

har anlarytr:rng till vårt gernenserffna irrfresse:

besök på ,rr.iu och museor, qmd av irrtressanb

esu etter anoras anor, resortitl forftidersbygder,

tips om låsvåirdaböcker, webbsidor, cD-RoM-

skivor m.m. Den sotn tycker sig ha svå1 att skiva

sj iirv kan tipsa någon u' o** i redaktionskommitfdn

o* ettbra iimne' Korn igen nu " '

Dsr FrNNs mer att "gRä[a" om. lJnder höstenhar

detvisat sig att en hel del dokumentation och

material som tillhor foreningen har blivit kvar hm

avgangna styrelseredamoter. visst åir det låtthänt!

Men nu vill jag med yisst allvar våidja till envar av

foredettingarna att kolla i sina g9ry* om det

tillavenqrrs finns något somborde återgåtill

forerungens eget *[i" Jagrovar attbevakamig

sjalvidetavseendetnärjagefterfusmÖteti
februari har lamnat styrelsen. @jag irrte sk*ter

rnighoppasjagattnågonintedrarsigforatt
påminna migt Det ar öcfcså angeläget att post till

nr*rrirrg*n iftiO kommer till rått och ansvarig

motta ,Si" Vi måste hålla adresserna ä jorrr vid

skiften! - slutpa guillet, tillsvidare'

Höstenzgg3 närmar sig snabbt övergängentill

vinter 2003_ 2AA4. I de mörka tviillarnalcilnner

vi ett en levande hobby skiinker ett visst ljus, vår

ståitcforskarvertr$ amhet. Den tar si g fl era utff yck,

såsom foreningsaktiviteter med temadag;

aktivitetst<vafoch foredrag. Några av 
9ss 

hinner

acksåmed lite egen forskning och göf kanske

nya infiessanta fy"O, Sj iilv har 
i 
aS hittat en

hattmakarmåistare i strängnäs tidiga 17ffi-ta1

Hån blir nog min fiogne folj eslagare i ffikernas

\rårldi vinter-

Bockenlasvåirld-Ni glömmerviil inte att titta i

andra kåillor också? I Vid sidan av kyrkböckernå

eller den jrnt ernotta gr]''pmla nedskrivna

slakttavlaru som ar Ja *at att forstå, kanvi ju ta

ossanandrakätlor,exempelvisbÖcker.
stackholms stadsbibriotekhade hårom året en

mderbar reklamdevis : "Alfabetet har 2 8

boksffiver* håf inne har vi många irrtressanta

korrrbinationerl"

Just nu pågår en studiecirkel - Grundkurs i

slahfor*i*Irrg - i svs regl i sollentuna' Flera

medrernmar fran foreningrrr detar- vi ska i dagarna

pnöva på att lfisahandstilar ochta de ftrsta stegen

tpr egen forskning med en'tnrlördag" pa Aminge

JagserframemotEraidöeromhuren
fortsåtg1ingplilIrs i virrter kan se u; Jag tlff envariant

med soldater, bouppteckningar och lite tips om

,Thder okiind" *rr, Ård den goda erfarenheten fran

frnavintem kan vi säksrt åstadkomma en brahrrs

msd flera önskemål uPPfYllda

Våilkornna!

KjellÅnrink
g..........'.....1...t..|.,..........|............'..... 
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frrmycket och ersätts tS: allt rner av

mikrokort. välkommen till denna aktivitetslil/ail !

I necepmm.kommer Kjell Åbrink att informera

oss om "sin" upplåindske soldatJan Ahn och

hans öden på Grntav III:s tid; samL inte minst

vil*igt, ** hu, Kjen bunt sig åt for att fä frarn alla

oppgin*r. Vålkomrnen då också!

Ingemar Goliath

vr sre Nu ses til en aktivitetskvåillom att nytga

datorn i slåitctforskningen. Det htlnder så mycket så

fort på det området att det ktinns rätt att erbjuda

aktuell information samtidigt som man ska inse as

datorn irrte kan gÖra a}lt ät en' Den gamla sortens

arbete med råisapparat ochmikrokort kommer

även i fortsätffringen att vara nödvåindigt att

behiirska. originalhandlhgnr i stora, bundna

påirmar kommer vi att fä ** uttt mindre av. I)e slits
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F O RE I{ I N G S IN F O RMAT I ON
SOLLENTT]NA SLÄKTFORSKARE KALENDARIUM

S ollentuna Sliikf,forskare
c/o Inge,lrrar Goliath Höstens medlemsmöten:

Holmbodaviigen 79
lgz77 Solle,ntuna torsdagen20november

torsdagen 11 december

Föreningerg som iir partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca 90 medlemmar. Vi Separat inbjudankommer att utskickas.
vill ökainnesset frr sltikforslning blagenom
förel?isningar och studiebesök. Väl möttpåårets sliiktforskningsdagar !!!

Styretse 2003 Vtilkomna!
ordforande; vakant .. ... .. ... .. ... o. ... .........

- IngemarGoliatll viceordforand" Årsavgift 2004
tel 75430A3
e-post ingemar.golirl@telia-com Det är tid att betala medlemsavgift fdr 2004

- 
KjellÅbrink, viceordforande Glöm inte att också ange namn (ftir dem somr fa SqO gIgg3 avgiftenavser),adresgtelefon och

eaosf kj.abrink@teliacom eventuell e-postadress! Inbetalningen skall göras

tillvårt pg7l2140 -3,
Christina Högmrk Bogm."o, selreterare
tel 75445 01 Omduvillhoppaavfrånforeningenåirvitacksamma
e-posf hogmarkbergman@comhem.se omdumeddelartillmigattvikannotenadittutfiide.

Hans Carlheirn, kassör Om du flyttarelleriindrare-postadresg meddelany
tel 35 46 g0 adress till Eija Mauritzell. Genom att anvåinda e-

e-post: carlheim@hem.utfors.se post för vissa föreningsmeddelanden kan våra

oile vävars an-recknat r.T::'Y::T:T.1':1i..........
::ffi'1,Jf,*"sr"uu"o^ oBS I

? Flera i styrelsen har fått ny e-post adress

Berit Jeppsson, bibliotek/skåp
tet 7542695 . o. ..... o..... o. o.. o... o.... ö

e.-post beritjeppsson@telia-com OM An_teCknut:

- EijaMauritzell, an-tecknaf medlemsregister Medlemsbladetberiiknasutkommamdfna

tel 623 16 95 " nufirmer per år och ingår i föreningens
medlemskap.e'-posfi e'mauri'ell@rinmail'st 
Manus och skrivelser skickas tilr

CatrineNorberg/N{ajbrittOhlsson EijaMauritzell,skyttevågen18,4tr
adjungeradefiirmedlemsmöten 192 58 SOLLENTUNA.
te17542474 I tel35 59 44 Bpost:e.mauriuell@minmail.st
e-post catrine.norberg@swipnet se

e-poshmajbrinohlsson@swipnet.se Redaktionskommittd:
Olle Vävare, tgl.35 7492

Du blir med.lem i sollentuna sltiktftrskare IngemarGoliath" tel' 7543003

genom afi sdtta in arsavgifien, som under 2003 EijaMawikell, tel6231695

dr I25 kr Jör extra familjemedlem 50 k på
vårt postgirokonto 71 21 40-3. GIöm inte att
uppge narnn, adress och telefonnurnrner. ManusstoppfÖrniistanr: 3Onovember 2003



Studiebesöket hos SOFI
Rapport fiån det mycket infressanta studiebeuiket hos SOFI i Uppsala den22 ma} Fil dr Per Anders
Östling presenterade institutionen och visade uppteckningar bade av ortsnamn och personnamn som
finns diir, samt uprpteckningar och inspelninggr av berattelser. Besöket varade en och en halvtimme.
Tiden blev knapp, men individuella återbesök rekommenderades.
Kje[ Åmark körde vår buss tryggt och bra och hade dessutom lagt in en fikapaus i vårkvätlens
skymning vid Krusenberg vilket mycket uppslcattades.

Christina Högmark Bergman
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Brnsiliensvensknrnä

Goran Friborg har studerat den svenska
utvandringen till Brasilien och åiven skrivit en bok
om denna. Han beråittade undertemat
Brasiliensvenskarna. Han hade i den trakf han har
sommarstuga (F{ybo i Håilsingland) fätt hora orn
att såryerksarbetare drlrifrån på 1800-talet
utvanrdrat till Brasilien Detta väckte hans intresse

och i ånaår arbetade han med att utforska vad
som hänt, Dåirefter skrev han sin bok
Brasiliensrenskarna.
F{an konstaterade att utv'andringen till B rasilien
skett i tre omgångar. Förstavågenvar 1868-
1873, dä300 svenskar ufvandrade, andra vågen
var 1868-1873, då ca2.300 svenskar utvandrade

{43 procent av dem från Sundsrallsdistrihet sch
29 procent från Stockholmsområdet) samt tredje
vågen 1909- 191 1 då omkring 750 personer

utvandrade. Svsnska regeringen lU ålpte omlaing
600 Brasiliensvenskar att återkomma till Sverige
t912.
Friborg redogjorde lorvar svenskarna slog sig
ned samt att några också bosafte sig i Argentina
nåra den brasilianska grånsen. Forffarande lever
4

svenska namn kvar i trakten, många heter t ex
Törnquist/Iomquist.
Ingemar Gol iath tackade foredragshållaren med
en blomma. Vid kaffeshmden efteråt gnvs tillf;ille
till fragor. Fcireningens medlemmar fick wkså
möjlighet aff köpa Friborgs intessant* bok
Brasiliensvenskama till reducemt pri s.

Christina Högmark Bergman



BtrBLIOTE,KSSKÅPET

Innehåll:

4 pärmar:
. Diverse (innehållsförteckning finns)
o an-tecknat, ref.ex (salwtas nr 4 2001 + I/2002) Före an-tecknat: Din historia.

. Angeläget, Sv. Sliiktf.fb 3196 - 9100 + 3102 + medlemsorganisationer
o Blanketter och flygblad

r

r

Tidskriftssamlare med medlemsblad:
. Gf-Akuellt (Genealogiska fi)reningen: mars + nov 2002
o Emigranten (Sv.Emigrantinstitut et) : 21 199 8, 1 +21 1999,1 +2 12000

o DALFOLKI+2+3 2002 + NV Ångermanland 112000

o SYSSLINGEN (S.Roslagens Sl.fiir.) 412002 + I+2+312003

. Runsiingan (For. Släktforskare i uppland) 412000,112002,212003

. Sliikthistoriskr Forum4+5/2000, ft 5 12001, 3+5 12002, 2+4 12003

. An-Ropet2+3+4+512002, 2+3+412003

Kartor
. Äventyrskartan ftir Jönköpings och Kronobergs liin
. Stockholm-Dalarna Bil- och Turistkarta
o Gröna kartan 9F NV Finspang
. Blå kartan 124 Ludvika

Böcker
. Nils Göransson: I skolan och utanför

Minnen från en lång levnad

o Inte bara kyrkböcker: Sv:s Sliiktforsk.forb. årsbok 1990

o Arkivskatter. -)' - arsbok 1994

o Hökstrand-Äkerlind: Jakten på skräddarmästare c.F. Molander

o Henrik Anderö: Läsebok ftir slåiktforskare

. Christina Högmark-Bergman: Fädernegardarna (Grästorp och Tengene

i Västergötland)

CD-Rom:
o Paleografi. Studier i handskriftsläsning
o Sveriges befolkning 197 0

o Sveriges dödbok 1950-1 999

4 kassetter med företäsningar i plastlåda:
o Klas Linder: Gamla foton 1999-05-27 (video)

o ljrban sikeborg: Temadagen 1998-10-I7
o Carl Szabad: ))

o Elisabeth Thorsell ))

?

r

6ex
3ex
3ex
7ex

2ex
1ex
1ex
1ex
lex

1ex



Material från SVAR (i grön mapp):
. Nybörjarkurs i byforskning 1 ex
o Välkommen till SVAR (information) 1 ex
. Förteckning över SVAR:s sockenkataloger 1 ex
o SVAR:s bokkatalog. Nätadress: www.svarbokhandel.ra.se

Övriga mappar:
o Lästips + gammal boklista
. Original an-tecknat
o Kyrkobokslatin (utg. Av Norrtiilje Sliiktforskarforening)
o Ordlistor från Tegelmora tingsprotokoll 1619-1727)
. Av de två sistniimnda finns kopior att köpa ftir 5 kr/st.

Häften i skåpet:

. Genealogiska Föreningen: 1933-1983 Jubileumsskrift

. Sl?ikt och Hävd: Personregister 1984-1993 1996 I + 3 i ref.hyllan
Nr l och 31996+rr3-41987 1"987 3-4 ej iref.hyllan

. Svenska Antavlor w 511997,7+811998,911999,112000 (2 ex),

412001, 5+612002, 7 12003

. Nyheter fran Riksarkivets byrå fiir enskilda
arkiv 1993, -95, -96, -98, -99

. RA-nytt 1,2,3 1987 + 1188,1189,2189

. Broschyr: Framtiden 2ir här fran sveriges sliiktforskarftrbund
ett stort antal i brunt kuvert

Övrigt
. 1 kassettradio
. 1 låda med överblivna ex av an-tecknat
. Skyltar till TEMA-dagen i brunt kuvert
. 1 låda med plastmappar
o Platslåda med stiimpel, stiimpeldyna, sax, tejp
o Handledning + glödlampor till mikrokortläasaren

Föreningen ftirfogar dessutom över två mikrokortläsare, En finns tillgtinglig hos Studie-

forbundet Vuxenskolan (SV) i Sollentuna C och en iir tills vidare deponerad hos Lars Eklöv i
Rotebro.

G

A

.f

{



Min okiind'e syssling var med på DC3:an

MAN BEHoven inte gräva sdrskilt djupt i den

egna släktens historia för att göra övelras-

kande upptzickter. När jag för några år sedan

börjadr t *ttt ^ggamin 
föräldrageneration

stötte jag ,nuJ pa *t gäLtn som fick en ovän-

tad lösning-
Min far växte upp i Götlunda församling

väster om Arboga och flyttade som vuxen

till Örebro. Han hade fyra syskon som alla

bodde kvar i Götlundabygden, och vi var 15

kusiner när släkttrdffen var fulltalig' När jag

letade upp farfar och farmor i kyrkböc]rerna

upptäcr.^t" iagatt min farmor Anna sofia

tiSA6- 1.31ig) hade en äldre bror' som aldrig

hade omnämnts i de minnen och historier

som berättades inom släkten. Carl Erik, född

1863, hade ingen av oss kusiner hört talas

om.
Mestavenslumpochmedlrjälpavhem-

bygdsföreningeniGötlundafickjaekontakt
med äulingarna till farmors yngre bror' en

man vars imponerande kroppskrafter vi hört

flera historier om. Dessa ättlingar gav mig

ett blyertsskrivet papper där brodern carl

Eriks familj var upp$cknad- Han hade tidigt

flyttat till en annun del av ffakten, över grän-

sen tiu Feilingsbro, där han blivit soldat och

bytt famitjenamn från Andersson tilt Kil6n

efter torpåt Kilen. Han omkom år 1900, 37

år gammal, ndr han föll av eff täg, och han

efterlämnade änka

och fyra barn.

Endast ett av

barnen gifte sig,

dottern Ester född
1894. Hennes

namn som gift var

Ester Blad, och

hon födde fem
barn, som alltså

var sysslingar till

oss Götlundakusiner. Aldst av dessa var so-

nen Gösta, och på papperet stod noterat att

han 
,,avled under andra världskri gef' "

Namnet Gösta Blad förefötl mig bekant

på något sdtt, och mina funderingar ledde till

Xt Suivia Internet tog kontakt med en fors-

kare oio Södertörns högskola som studerat

historien med den DC3:a som sköts ner av

Sovjet över Östersjön den 13 juni 1952' Han

bekråiftade min tes: Gösta Btad var navigatör

på det svenska spaningsplanet. Ett besök på

tidningsarkivet pa rn gav mig hela historien

och un (Anig) UitO på min okände syssling

Gösta Blad-
Blyertsanteckningarnagi-ordedetmöjligt

för mig aff kontakta två av Gösta Blads ännu

levande syskon, viola på Högbergsgatan i

Stockholm och Astrid i Krokom. Jag kon-

taktade också Gösta Blads änka, bosatt i

T
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.f,e filolrgtr * rtt llF
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i" Äln frr

i l""ti.&- l& do *ti.

Täby. De blev alla

glada över denna

kontakt och önskade

gärna ta del av den

dokumentation jag giort

över släkten i Götlunda'

Under 2003 har sö-

kandet efter den för-
svunna flYgPlanskroP-
pen återuPPtagits och

ett försök ska göras att

bärga resterna av flYg-

planskroppen. Det ar-

betet följer nu jag och

alla kusinerna med sär-

skilt intresse.

Olle Vcivar



Handledning till din egen slciktsaga

HosrENS TV-snrup Din släkts aga visar tyd-
ligt att det är i andra arkivkällor än kyrk-
böcker, folkboldöring och domböcker som

man hittar de verkligt intressanta berättel-

serna om forna generationer. En alldeles
utmärkt handledning till sådana källor är den

nyutkomna boken "Släkforska vidare",
sammanställd av det för släktforskare väl-
kända författarparet Per Clemensson och

Kjett Andersson (Natur och Kultur/LTs för-
lag). På L45 sidor ger de en mycket inne-

hållsrik orientering om hur man kan forska i
andra källor. Rikligt med goda illustrationer
gör handboken extra matnYttig.

Det är omöjligt att på några rader sam-

manfatta det digra innehållet i boken. Inne-

hålls förteckningens huvudrubriker är:
. Skeden i livet: barnafödsel och dop,

barnheffi, skola och universitet, värnplikt,
körkort, fdreningsliv, äktenskap, boende,

arbete, beskattning, sparande, sjukvård, be-

gravningskassor, livets slut.
. Samhällets olycksdrabbade: fattigvård,

fångar, prostitutioil, konkurs.
. Adel
. Präster
. Borgare, handelsmän och hantverkare
. Bönder och gårdar

f lf,

-/tå.,v;å;::sfi ruift trttrrsdsb

Slrr{frEt
1Ftå9'rfl:iflearrur --- " - , - * *',4!vrttxt
' ., -. S(trin'r:6

Alla gcistgiverier måste föra dagbok där
resande re gistrerades . Exempel : Vtirsås
gcist giv eridagbok från I I I 4 .

I'cr Clemcnsson I

5läktforska vidäre

c

rT

. Bergsbruk, manufaktur och företagande

. Ämbetsrnän och myndigheter
r $oldater

'Sjömän
. Minoriteter.
I sin inledning framhåller författarna hur

viktigt och värdefullt det at att använda In-
ternet. I boken finns en förteckning över

både mikrofilm hos SVAR, CD-skivor och

Internet-adresser.
De rikhaltiga illustrationerna återger

mängder av faksimil ut de olika arkivhand-

lingar som beskrivs i texten, från sparbanks-

konton och vaccinationsjournaler till dags-

verkslistor och påmönstringsrullor. Materi-
alet som redovisas i boken omfattar 1700-

talet, 1800-talet och början på 1900-talet.

Eftersom Per Clemensson har sitt arbetet på

landsarkivet i Göteborg är exemplen i hu-

vudsak hämtade från Västsverige.
För släktforskaren är denna bok en värde-

full handledning när släktens antavlor är

kompletta och man känner att man vill
skildra gångna generationer i något mer dn

årtal och platsnamn. Man blir verkligen
uppmuntrad att då gräva vidare for att kunna
berätta mer om farfars morfar och mormors

bror. Det kan bli en släktsaga värd att be-

q

e

rättas. Olle Vcivare



FORSKARTIPS

Släktforska Steg fiir steg Släktforska vidare
Författare:Per Clemenssonoch(iellAndersson Författare:PerClemensson ochKjellAndersson
Antalsidor: 153 Antalsidor: 145

Utgivninpar 1997 Utgivninpår:ZA13
Piirmar:Hårda Piirmar:Hfuda
Pris: 345 kr, Medlemspris: 295 kr Pris: 370 kr, Medlemspris: 3201<r

ordbok fiir släktforskare "svenska ortnamn"

Författare: Kent Andersson och Henrik Anderö Sveriges Sliiktrorskarftirbund erbjuder det

Utgivnings år:20A2 nödviindigahf älpmedletfor allaslåiktforskare:

- Ptirmar:Hårda CD-skivan"Svenskaortnamn".
? Pris: lg0lr,Medlemspris: 160kr Deninnehålleruppgifteromöver400.O0O orteri

Sverige: gfirdar,byar,socknar, samhällen, stiider.

Men också sjöar, vattendrag, berg och Srrplatser.

? sveriges dödbok 1g50-1ggg 
Pris:395 kr' Medlemspris:295 kr

CD-skivan >Sveriges dödbok 1950-1999> innehåller varierande grad av persondata (se nlirmare under

Produktfakta låingst ner på sidan) om alla som avlidit i Sverige under andra halvan av l90Gtale! totalt

över4,2miljonermåirmiskor(ftirraupplagan2,5miljoner). Uppgiftematirhtimtadeuroffentliga

dataregister och bygger pa den officiella folkbokftiringen. Sveriges dtidbok iir ett utniirkt \i iilpmedel

for forskare, myndigheter och ftiretag.

Pris: 595 kronor, Medlemspris:495 kronor

Sveriges befolkning 1970

CD-skivan >Sveriges befolkning 1970> innehåtler pemondata om alla som var skrivna i Sverige under

_ november 1 970, totalt <iver 8 milj oner mtinniskor. Uppgifterna iir hiimtade ur Rilqsskatteverkets databas

e med folkbokfiiringsuppgifter. Sveriges befolkning 1970 iir ett utnåirkt hjiitpmedel for forskare,

myndi gbeter och fi iretag.

Pris: 595 kronor, Medlemspris: 495 kronor

l

http ://rvww. genealogia.fi/index.htm

Tidskriften'MerimiehenYstiivåi"utgivenavFinlands Sjömans$nkaharpubliceratuppgifterinskickade

av sjömanspråistema över utomlands avlidna sjömiin. Genealogiska Samfundet i Finland lat i mitten av

1940-talet uppgöra ett alfabetiskt kartotek över uppgiftema ft)r åren 1882-1942. Kartoteket kan

utrryttjas iRiksarkivetochdetmatades underhösten2002 till dator avGenealogiska Sarnfundet i
Finland. Den svenskspråkigaversionenav'MerimiehenYsävä" är"Sjömansvännen".

9

Detta material kan beställas via;
Sveriges Släktforskarlii rbund
Postadress:8ox30222,10425 Stockholm,Telefon:08-695 08 90, fax:0&-695 0824.
E-posl info@genealogl. se.
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I slutet av l8ffi-talet levde i Tyresö
en gammal gumm4 som kallades ftir Bullran. Här i eken drev hon en liten affår, dåir hon sålde snus

och karameller till ftt$ipasserande.

Eken är ihålig oeh var på den tiden
örsedd med en dön År 1929 murades öppningen igen med cement. Årtalet tir inristat i cementen

Detta har berättats av en tidigare
skogvaktare vid Tyresö egendom, Anders OlofWilli4 ftidd i Tfesö år 1900.

Fkn hade sin tur filtt uppgiftema ffin sin far Anden Wilh& född I 854.

Tips & bild: Catrine & Björn Norberg

t0

Snu$bullraeken
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Fotofickor!

Vid flera titlfiillen har vi i an-tecknat forsokt att
intress eravåra medlemmar for inkop av
arkivbe stiindi ga fotofickor. Ile ssa finns att kcipa

hos Museiservice i Dalarna i olika storlekar i
buntar om 100 ex. Infresset har dock varit svalt.

Manga har poåingterat att man idag kan scanna in
sina foton i datorn och när som helst kunna tittå
på dem eller gora kopior. Men problemet
kvarstår: man kanju irrte kastabort originalen
och dessa måste forvaras på ett betryggande sätt
for framtiden. Allaharinte heller en datoroch
scanner.

Några medlemmar har dock efterfrågat
arkivbestiindiga fi ckor i A4-fonnat, Fördelen
med dessa ar attman också kan forvara brev,
bouppteclaringar och andra våirdefulla handl ingar
i dem. Föreningen har ru köpt in enbunt om 100

stycken A4-fickor, som kommsr att vara
tillgrlnglrga for medlemmarna Wvärra
medlemsmoten men också tillhandatrålles hos

undertecknad- I.{år moms och frahkostrrad lagts
på blir priset 8 kronor per styck

Hör giima av er om detfinns infresse forandra
storlekar på fotofickorna åin A4 .Följ ande farmat
finns att bestiilla hos Museiservice:
6x9 cffi, zxgbilder
9x12 cm }x4bilder
10x15 cm zrtbilder
13x18 cm 2xzbilder
18x24 cm Zxl bild

Även arkivbestiindiga negativfickor fi nns att
kopa.

Berit Jeppsson, Holmbodavägen 7 T,Rotebro,
tel:754 26 95

e-post : beritj eppsson@telia. com

Ted Rosvall om släkttnäffar

I anslunring till Hans Carlheims referat av "sin"
sliiktråffi Boda kan det varapassande att citera
delar av det som vår ftirbundsordforande Ted
Rosvall skrev i nr 3n0a3 av SläkthistorisktForum:

I.{yligen konfirrnerades yngste sonen vid en
hogtidlie guds! änst i Tiarps lryrka utanfor
Falkoping. Bortsett ifran denundervisning i andliga
ting och kristen etik som konfirmationstiden
innebiir, åir det också en ceremoni som samlar
familj och släkt till fest och glådje. Faktiskt en av
de få ceremonier vi har kvar, som inbegriperjust
"släkted', ett begrepp som i dessa tider, med
skilsmåissor och styvbarnhit och dit, blivit ettallt
mer luddigt koncept.

För, handen på hjartat, hur ofta år det slälcten

samlas? Begravnrngar, jakanske, men i öwigt?
Patriarkens 8 O-årsdag? Gammelmormors 90-
årsdag? Guldbröllopet? Det iir lite qpld att det som
åir psitivt med att tillhora en stor och kiirleksfull
slåikt har forsvunnit i samband med affvi hargort
oss av med allt detnegativa.

Så har vi då SfuIKTTRÄTFENI Den Som Du
och jag arrangerar.

Vi stäktforskare, slåilctens stottepelare, kring vilka
allas forvrintringar på samvaro stiindigt fokuseras.
Alla som har fixat till sklkttnitrarvet dock hur
mycket tid, arbete och engagemang de kräver for
att bli lyckade. Tag ett råd från en som varit med:

Dele gera ! Ti llsätt en skiktträfTskommittö. Gör
inte allting sjalv. Det finns en poäng i att göra
många delaktiga i arbetet. Inte minst säattDu sjåitv

l<an koncentera Dig på "släktftreltxning en" eller
presentationen av den nya släkhffedningen.

Ted Rosvall

Förbundsordforande

?

T

Styrelsen önskar alla medlemmar med familjer



$EäL k&- $ch
hembygdsforskare
tlll $torm$ mot
historielösheten

ev Tnn RosvALI-,

Våra medeltida socknar är illa
ute. Ofliciellt existerar de över
huvud taget inte, och i takt med
svenska kyrkans församlings-
samrnanslagningar försvinner de
nu en efter en. Svenska kyrkan
känner inget ansvar för den
gamla sockenlndelningen, för
dem är det endast siffror och sta-
tistik sorn räknas,

Denna instiillning kan m.an bekla-
ga, men i örrigt kan m€tn knappast
ha några synpunkter kring hnr en
fri kyrka orgarriserar sig. Svenska
Kyrkan saknar statskyrkostatus,
och har inte låingre några ftirplik-
telser nåir det gåiller folkbokforins
eller rikets indelning.
Märkligt är det däre-
mot att Riksskatte-
verket, som sedan
1991 har hand om
folkbokftiring€r, vål-
jer att ftilja efter kyr-
kans alla omstruktu-
reringar.

Förmodligen har
detta nned uppbärnn-
det av kyrkoavgiften
att göra, men det är
en ftiljsarnhet och en
bekvämlighet, som
kommer att få öde$di-
gra konsekvenser.

Det finns en rad
goda skal dll att
släkb- och hembygds-
forskarrörelsen nu
engagerar sig for vfua
socknar. Dels är de en
omistlig del av vårt
kulturanr, en av de få
medeltida foreteelser

12

som fortfarande står levande mitt
ibland oss. Bara detta faktum
borde vara nog for ett bevarande,
men det finns också praktiska
skå]. Komrnunerna är for stora.
För orienteringens skull behövs
det ett mellarrled mellan fastighet
och kommrr, och eftersom de
kyrkliga forsa*litgarna inte lång-
re går att använda står socknen
där som det enda ttinkbara och
önskvrird.a alternativet, För den
historiska och demografiska forsk-
ningen är attentatet mot våra
socknar en ren hatastrof, som. kom-
mer att onaöjliggöra framtida jrim-
ftirande stuåier mellan nu och då.
Den minsta gemensaulma nämna-
ren, den stabila socknen, som varit
indelningsgrund sedan medelti-
den, är avskaffad, sårnmanslagen,

styckad. Hur skall man i frarntiden
kunna jåimfora historiska data med
rnoderna? Hur skall kartor och fas-
tighetsbildning fungera utan sock-
engråinser som ett finmaskigt nät i
bakgrunden?

Glöms om de inte används
Minnet är kort. Om inte socken-
narnnen i framtiden kornrner att
arrvåndas eller ens nämnas, då
glöms de bort. Det iir dåirfiir var
plikt som ansvarskännande släkt-
och hembygdsforskare att vara den
väckarklocka, $om historielösa
beslutsfattare och tjåinstemiin så
väl behöver.

$veriges Släktforskarforbund
startar nu "Operation Brenstorm",
som ett ftirsök att skapa opinion
kring sockenfrågan, få upp den på

dagordningen, skaka
om i departementen
och se till att väcka
rnedia.

Det här åir inte några
fä flsrnmiga bakåt-
strävare som gniiller,
utan en stor och aktiv
folkrcirelse, som. aYger
ftilj ande vilj eyttring:

Vi kräver att den
svenska SOCKNEN
återinförs som in-
delningsgrund för
folkbokföring, fas-
tighetsbildning och
katrografi samt att
des gränser res-
taureras och görs
oltränkbara!

Med detta nuuuner
av Slökthistoriskt
Forum ftiljer en karta

0

f

f

s.

Vyronr 1 * skickas tiil Frnansdepartementet, ach har rubriken:
*iluta fölia John". Man ser en kyrklig processian med biskop,
domprast och kyrkoherde sam trampar på våra svenska socknar.
Efter dem fölien aningstösL finansdepartementet med sina
datorer ach räknemaskiner. Det är detta vi vill lyfta fram. Sfaten
får inte {ängre apa efter kyrkans omstruktureringrar. Glöm för-
samlingsbegreppetl Låt oss återgå till våra gamla socknar!

t

Sldkthistoriskt Forurn 4 I 03
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med fyra specialgiorda vykort. Tre
av dent är fåirdigadresserad.e, till
respektive Finansdepartementet,
Kulturdeparternentet och Riks-
skatteverket. Det fiärde kortet våil-
jer Du själv Yern som ska f,å. Du
kan skicka det till en riksdagsrnan,
en lokal politikeE en opinionsbilda-
re, en tidningsredaktion, lohalradi-
on eller, varfor infe, till statsneinis-
tern!

Huvudsaken är att vykorten
snabbt kommer iväg, helst inom
oktober månåd, så att brevstonnen
blir stark och intensiv. Ditt bidrag
blir de fyra frimärkena och ditt
namn och din adress på kortens
baksida. Härigenom btir vrlieytt-
ringen personlig, en skrivelse från
en rnedborgare till å"nsvariga fiir-
valtningar och departement, en
skrivelse som rnåste diarieftiras
och helst besvara$, Om Du inte
själv har möjlighet att få ivåig
dessa fyra vykorf, vore vi tacksam-
rna om Du ville leimna över dem till
någon annan.

Ksinner Du andra som vitt hjalpa
till med att storrna? Kontakta ftir-
bundskansliet {tel 08-6950890) så
får Du fler qykortskartor!

De fpa yykorter, som tecknats
av konstnären Linus Petter$sorr i
Göteborg, kan kanske av någon
uppfattas sorn provokativa ach det
skall erhännas, att detta också har
varit s5rftet. Skrivelser och upp-
vaktningar komrner vi ingenstans
m"ed., och om brevstormen skall
fungera måste den vara så skarp
att både politikea tjåinstemåin oeh
media reagerar. Det åir det ssm år
den politiska teckningens uppgift.
Orn den dessutom åstadkommer
ett eller annat ftirlösande skratb, så
är det en vålkommen bieffekt"'Var och en som får ett sådant
kort måste btirja undra vad det
egentligen handlar 0m. Och det är
det vi Yill. Väcka debatt! Få upp
frågan på dagordningen! $kakä
om! Skapa opinion! Våra efterkom*
mande kommer att tacka os$ ftin
att vi kampade, och ftir att vi vsnn!

Tack för din medverkan
i "Opsration Brevstorm"

Rädda våra socknar!

Vvxo*r 2 - skicica s till Kulturdepartemenfet sorn har förhållit slg mårk-
ligt passir isockenfrågan, Hur kan man "passa" när hundratals, kanske
fnsEnfals nryede ltida narnn riskerar att pfånas ut? Detta är en v,ärue
kulturkatastrof än arn eff anfa I farnminnen på våra åkrar plöis ned, ia
t.a.m* yårre än när en garnffial kyrka brinner upp, Men
ffulfurdeparfeme ntet välier att tiga, "D€ffa är inte mitt bard* tycfrs
kulturministarn msna{ där hon sitter på våra socknar,,

Vvrom 3 - skfckas fillfrfksskatteverket, och har den kryptiska överskrf-
fen "liefiiann€n,rsu,seo" Dat är friksskatteverket, RSV sofi! sedan 1991
åandha r vårt lands folkbokföring. Defta gör man ufesl{rfande rned hiälp
av datarer l eff sysfem, som tycks fungera vät, men varu hevarande för
framtid*n t??ån negligerar. Det årpå datorarna man skyller när r:nån väg-
rar att ens utreda frågan am sacknen, snarare än förcarnlingen, sam
indalningsgrund. Datarema sägs inte klara av två siffror till, med yar:
hjälp våra socfrnar st(uJle kunna överleva och tjänstgöra i folkhokföring*
en" [/ad år det {ör datarer man åar pd frS{ och skall de fflliifas rneja ned
våra fusenå riga socknar oclt socken namn?

f

r

Vyxom 4 - skrbka s till valfri p€rson,
my n d i g he f eller rnediarepresen fan f,
ocå åar dä#ör eff lffe na€r altmänt
ach lättförståel igt budskap.
Dödsannonsen åefona r dock allva-
ref, och fexfen år så tydlig sorn den
lran hli; "sprungen ur falksjälen *
d rä pt av hliforielösäefen ""

Stäkthi-qtoriskt Foru.m 4 I 03
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STAKTTRAFF I BOI}A

Anna och OlofHansson hette ett ungt par som for
cirka 100 år sedan brot upp ifrån Boda och
flyttade rned sin son och alla sina tiilhörigheter fill
ennyinköpt gård utånför Sala.

Medtiden fick de manga ättlingar, varav ett
barnbarnsbarn, som är mycket
s lalaforskningsintre s se t il,b e slot att ordna en
släklfriiffmed utgångspunh från sin
fonildrageneration, dvs barnbarn till Anna och
Olof, och samtidigt fira hundraårsminnet, cirka, av
utflytten frånBoda.
I4

släklgrcr-leTT

$lof T{rä-russort

Detta barnbarnsbarn var Lennart T,etterber& som
varhos oss på ett medlemsmote for cirkaett år
sedan och föreliiste om hur man skapar an
slfiktvideo. Drygt ett år i forväg skickade han ut
olika forslag på datrm ftr en sliikttriifftill sin mors
alla kusiner. Lördagen fore midsommar hfmns
lämpli gast. Kusinernas barn och banrbarn inbffis
också och även- slnrlle det visa sig- en kusin till
Annas och Olofs barn.

S ammankomsten forlades till bygdegariden i Boda
Ungef;ir 100 personer - kusiner, tremänningaroch

f,rrmturningaroch deras respektive - kom,
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ytterligare nagrahade velatkomma men sände
brev istållet, bl a från Amerika.

l.{ärvi anlåinde prickades vi alla av och fick en
namnlapp att såttå på oss. Dessutom fick vi eff
häfte med fanriljedia.gam, €fi över Anna och Olof
och alla deras barn och barnbarn och ett där
överst stod vart och ett av Annas och Olofs barn
och atllså ledde ytterligare en generation framåt i

tiden. Man gck sedan och minglade och forsökte
identifiera så många som mojligt av deltagarna
med hj iilp av familj ediagrammen.

Efter en stund hälsades man välkommen av
arrangörenvarpåhembygdsforeningens
ordforande, som ocksåvisade sigvara sliikt på
långf hå11, höll ett intressant anforande om bygden

;

F

F

F Sedan gick dagen med att åta" se på uståillningar och bilder om slåikten" fylla i ett sliiktkonord dåir

fontapisblevenunikCDmed sång, spelochsamtal medte generationeri l,ennarts slåiktgren,

fotognfera wrandr4 ata igen och slutligen inbj uda till ett nytt möte omkring 20 I 0 .

Hans Carlheim
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B - FöreningsbreY
Avsändare:

gen Sollentuna Slätdfo

olmbodav

sida
2
3
4
5 r 6
7
8
9
10
11
12, - 13
14-15
16

n*rxnuÅr,r. r DETTA NUMMER

Två vice ordforanden har ordet.,... -
FåieirliräJirf;orrnatiön-Kalendmium,om-an-tecknat
Studiebäsöket hos SOFI / Brasiliensvenskarna
Biblioteksskåpet
Mrn ökände i?ssline var med På DC3:an
Handledning till din egen slåiktSaga
Forskar tips
Snusbullraeken
FöiofiClior ! / ted Rosvall om släkttraffar
b ldiA: öti tremUveilsforslffire till storms mot historilosheten
Släktträff i Bodeir-- Hans Carlheim
Innehållsftirteckning - m. m.

FORSKARTORTECKI{II\{G

Våra uppsfter om medlemmarnas

forskarområdenbörjarbli lite gamla så det år

diirfor dags att samla ihop ny information!

Eftersom forhållandena kan foråindras snabbt

skulle vi nu vilja ha helt nya frtischa uppgifur om

er forskning.

Skriv och skicka per post eller s-mail till Etja

Mauritzell, e . mnltr i t z e I I @;n inma i I . s t e I I er

ltimna dettill nagon i sfJrrelsenvid ett

medlemsmöte

De uppgifter vi iir intresssmde av åir:

IYamno adress och telefonnummer
(fullståndiga uppgfut så att vi kan konfrollera

medlemsresstet samtidi$ ! )
Evenfuell epost-adre$s.

Områden du forskar i med gård/by, socker/

stad, län och tidsperiod.
Stäkter du forskar i med släIffiarnl:, socken/

sta{ låin, land ochtidsperiod.
Eventuell specialforskming ( tex upprättande

av reglster, såirskilda yrkesgrupper o dyl)

Om du anvåinderdatortill hjälp i dinforskning,

angp vilket progmm du anvånder dig av

(genom attvi tarmeddettå kan man låtthitfå

nagon Som anväulersaxnmaprogfarn som man

sjåilv om man farProblem!),

Har du egna mikrokort?

Sollentuna sliikforskare forfogar över två

mikrokortltis are.kn ena åir placerad hos

Studieforbundet rfrsenskolan (SY) i Sollentuna

Centrum (samma insng som Fonus). Om du vill
tamed esrakortffih sittahos SV och ltisa

måste du ringaförsf tnkalen används till
studiecirHarbåds p.dag ochkvållstid och iir

diirbr ofta upptagpn TeXefonnumretär 96 36

96. Glasskivan artyvarr spräckt men den går att

anvåinda

Den andra låisapparatenfinns hos Lars EHöv i
Rotebro. Den som vitl anvåindaden kanhfunta

den och sitta hemma i lugn och ro och tittapå

sina mikrokort Ävendenna apparat har en

språickt glasskiva m€n gar f brhoppningsvt s att

anväinda. Lars hartel.nr: 626 71 09.


