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I detta nunrmer kan du läsa bland annat::

Vem donerade lryrkkronan

i Gammalstorp?

Följ Eva Nybergs spännandeiaktpå sin morfarsfarfarcfar
btand tErksocknarna nere i vöstra Blekinge!

Mysteriet kunde hon lösa med hiölp av sin minnesgoda moster Gerdu

Hon hilfade också en dragon som skadades i kriget i Tysktand 1814.
sidorna 3-5

-

Förbundet + GF: Sant
Genealogiska Förbundet och Sveriges Släktforskarfiirbund

flyttar i höst ihop i nya lokaler i Sundbyberg.
Numera återfinns de i den vackra Manabouparken.

Alla medlemmar i organisationema far tillgang

till

ett referensbibliotek och ett tidskriftsrum med tonvikt på genealogi.

- sidan 8 -

Boka in höstens Temadsg den 16 oktober!
Vår temadag med öppet hus anord'nas lördagen den 76 oMober
Amortnasale n o ch Tirrtomararammet i
med d.uhbeltcmat

B
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"Hur komma igång med sliilfiforckningen?"

och "Niir lcyrkböckernn inte röcker

* se sista sidan-

till..."
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Dnr Än rNrE alltid det blir sorn man räknat ut.
Saker och ting kommer emellan. Det gäller t ex
det val av styrelse som giordes vid släktforskarforeningens mote i våras. Men vi i styrelsen
kämpar på med glatt mod. Det ar bara det, att
infor kommande år måste vi fä en mer långsik-

tftHtfsrufi*ts

tig lösning...
Kjell ÄUrint valdes till vice ordftrande. Jag
övertalades att som vice ordforande bista honom. Kjell fick ungefiir i samma veva jobb i
Sundsvall. Det va.r viktigt for honom att åta sig
det, det forstår vi. Men det har varit svånt alt
komb inera m ed s läkfforskarforeningen-

Själv har iae ett tungt kommunalt uppdrag i
vård- och omsorgsnämnden, vilket kräver väldigt mycket tid. Dessutom har iae haft sjukdom
och dödsfall i familjen. Det har tagit mycket
kraft och jag har bland annat inte kunnat fullfillja publiceringen av det arbete om en västgötasliikt, som jag lovat många intresserade skulle
ha skett redan for tre år sedan.
I)en personliga arbetssituationen är alltså
tung for oss två vice ordforanden. Som fur åir
fungerar styrelsen totalt seff bra och är till oerhört stöd for oss vice ordforanden.
Kjell och jag vill alltså flagga for att det är
hög tid att fundera på vem som ska bli kommande ordforande i foreningen. Vi kan båda
uppriktigt utlova att det åir ett intressant och
stimulerande uppdrag och vi lovar också att i
mån av tid och ork stötta det fortsatta arbetet i
foreningen.
UUOEn

Föreningen
Sollentuna
5lälctforskare

clo Christina Högmark Bergman
Alldvägen 12 G, I92 76 Sollentuna

Föreningen, sam cir partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca l0A medlemmar.
Vi vilt öka intresset för slaffirslcning, bland
snnat geltorn fOretasningar och studiebesök.

Styrelse 2004
Ordforande: vakant
Kjell ÄUrint<, vice ordforande
Tel 590 919 93
e-post: kj abrink@telia. com
Christina Högmark Bergman, vice ordforande
tel 7 54 45 01
.

e-post : hogmark.bergrnan@comhem. se

Catrine Norberg, sekreterare

tel

7542474

e-post: catrine.norberg@swipnet. se
Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
tel 35 46 80
e-post: carlheim@hem.utfors se
-

Berit Jeppsson, vice sekreterare & bibliotek/skåp

tel 7 54 26 95
-posf beritj eppss on@telia. com
Dorothy Glantz
e.

tel 96 76 83
dml.glantz@telia.com
Erj a Mauritzell, an-tecknat
623 16 95

tel

Ängr har styrelsen hållit strama tyglar

e.

-post :

e.

mauri tzel\@minmail - st

nlir det gäller ekonomin. Förra ärets underskotL
som var tillfrllig!, kommer att balanseras och
framöver kommer aLt finnas visst utrymme rtt

Majbritt Ohlsson
adj ungerad fr r medlemsmoten
tel 35 59 44

göra en del intressanta saker.

e-post : rnaj britt. ohlsson@swipnet.

Styrelsen ansvarar for utdelningen av kallelser och an-tecknat. Så långt möjligt sker kallelser via e-post. Fungerar detta tillfredsstiillande for er som har e-post? Till dem som inte har
e-post bar vi ut forsåindelserna. Finns det medlemmar som kan trjälpa till med utdelningen?
Det gäller framforallt i Sjöberg-Kändal och i
'# Helenelund. I så fall iir vi

Medlemsbladet beriiknas utkomrna med
nummer per år och ingår i årsavgiften.
Manus och skrivelser skickas till
Erja MauritzelL, Slqrttevägen 18, 4 tr

om ni kontaktar
någon av oss i styrelsen!

s

e

sn-tecknat
ffra

L92 58 Sollentuna.

E-post : e.maur ttzell@minmail. st

tacksamma

Christina Högmark

B er gman

Redaktionskommitt6:
Olle Vävare, tel 35 7 4 92

Christina Högmark Bergman, tel 7 54 45 01
Erja Mauritzell, tel 623 16 95

- Manusstopp

for nästa nr: 29 okJober 20A4

Om en nömndernsn i Möllebiörke
och kyrkkronun i Gummalstorp
I rAKET TILL Gammalstorps kyrka i

1^

/^

-

/^

västra
Blekinge håinger en stor malmkrolla. Den har
inskriptionen " Denna liuslvona rir skicinkt af
Namndemannen Ola Lafvasson i Möllebiörke år 1796". På 1940-talet var min moster
Gerda, ffidd 19A4, i kyrkan tillsammans med
sin faster, Botilda Olsdotter Brand" frdd i
Gammalstorp 1866 och alltså min morfars
syster. "Faster Tilda" befiittade for Gerda att
ljuskronan var skåinkl av en släkting, men
hon kunde inte redogöra for slåililskapet.
Manga fu senare började min moster intressera sig flor sina foräldrars slåikt och giorde upp ett slags primitiv släkttavla. Hon
skrev till pastorsåimbetet i Gammalstorp och
bad om hjälp att spåra sin sliik'ting, men
prästen beklagade i svarsbrevet att han inte
hade tillgang till så gamla kyrkböcker. Därmed avstannade denna början till släkforskning for hennes del. Hon dog 1980, och iag
fick ta hand om hennes gamla papPer, bland
dem berättelsen om kyrklrrotlalf .
Mitt intresse var våi,clq:t, och med hjiilp av
hennes anteckningar kunde jag spåra ndn
morfar, Per Olson ffidd i Gammalstorp 1855,
och hans far Ola Nilsson, som enligt uppgift
var frdd i Mömrm 1821. Men där var det
stopp, där farrns han inte, men väl i Gammalstorp. I vigselnotisen 1819 for hans far
Nils OlssorU fttdd 1789, stod vackert pråintat;
"Hans foraldrar: Nrimndemannen Ola Lavasson i Möllebjorke och afl. Modren Inga
Persdotter". Änttigen! ! ! Han var alltså min
morfars farfars far, frdd 1757. Min forsta
spontana tanke var att ringa min moster och
berätta - men hon fanns ju inte låingre...

Ola LarvassoN bodde alltså i byn Möllebjörke i Garnmalstorps forsamling. Hans
forf;ider hade brukat s€mrma gfud sedan
1600-talet. 1659 ägdes gården av Mans Johansson (Nfl, 1659). I 1663 års Jordebok
kallas han Mårten Jönson i Möllebirke, 1
mantal "frrbytt ftån Frälse". 1702 ffi sista
uppgiften om Mårten som ägare, och l7I0
har sonen Eskell Månson tagit över. Inga

Ljuslrronsn som donerades 1796 till Gammelstorps WIw sv Ola Lafvasson.

säkra tidsangivelser hff varit mojliga att
finna for dessa två.
Eskell gifte sig l7I2 med Kerstin Olufsdotter och ett år senare ftiddes sonen Lafue,
som troligen var enda barnet. Från Lafues tid
finns relativt välbevarade kyrkböcker. Han
gifte sig med Bereta Persdotter ftån Ronnebytrakten och makarna fick i rask takt nio
barn, av vilka ättalevde till vuxen ålder. Två
av sönerna fick uppdrag som kyrkuärdar, en
var uppsyningsman och Ola Lafuasson alltså
nämndeman.
I Landsarkivet i Lund fanns bland "Småprotckollen" en överlåtelsehandling från är
L779 där Lafue enligt tidens sed i Blekinge
överlåter gården till sin yngste son, dvs till
Ola. Han beskriver sig som " en rritt nu forsvagad och orkeslos man som inte langre
orlrnr forestå sin lilla hemmansdel" (han åir
66 år) och upplåter hemmanet till sonen Ola
mot forbehållet att denne ersätter sina ffta
broder och tre systrar med kontanta medel.
Själv vill han ha understod och uppehålle
under sin livstid. Så beskrivs hans "lilla
hemmansdel" som Ola nu far besitta "att
tilltrdda och åbo med dertill hOrande hArligheter och formohner af hus och gårdstorp

och torpstrillen, åcker och tlng, skog ock
msrck, qusrn och qusrnstClle, och desswtom
allt vad sCIm tillhorer "
-

I

vTTERLIGARE FEM

år levde Lafue på sitt

undant ag. NTiir rnan läser hans bouppteckning
fran 1784 inser man att han nog hade levt rätt
gott även där. Han hade "Bastu och Sfuga

åch ett litet Loft samt Förstugt'. Vid bouppteckningen samlades hans söner och
svdrsönerna Som foreträdare for systrama, av
vilka två nu var döda och efterlåimnat stora
barnaskaror. Det rnåste ha varit en imponerande syn med dessa ätta män, som alla säkert hade åsikter orn hur arvet skulle hanteras! Men man enades om att[årtaallt forsäljas
till högstbjudande på offentlig auktion och
"till de omyndigas bAtre gagn och nytta i
penningar forvandlss ". Auktionen var av allt

attdöma vätrbesölct; sönerna ropade in lösöret
till högt över värderingsprisern 4 valbestiillda
bönder från trakten ropade in kreatur och
möbler. Slutsumman blev 155 Riksdaler 12
Skilling aLt delas i åUa delar. Svärsönenra
formanades ett ansvara flor aff barnens kapital och råirrtan därpå måtte forvaltas enligl lag
och inte fick forödasSå brukade Ola Lafvasson nu sin f;idernegård. Hans husffu var Ingar Persdotter från

Ysane, frdd !758, och även hon tydligen
från en välbärgad fffnilj. Mellan 1782 och
l7g4 fodde hon ätta barn, men fem dog i
späd ålder. I februari 1795 dog hon, troligen

i sviterna efter den sista forlossningen.
Också hennes bouppteckning finns att läsa
pä Landsarkivet i Lund. Fram träder bilden
ä., en formögen bondhustru med srnycken,
bägare och skedar av silver, kjortlar, skort
o"h sidenlivstycken, och skåp fyllda med
dukar, servietter, såingomhängen och lakan'
Tydligen en skicklig våverska! Hon efterlämnade iinklingen Otra (som vid den här
tiden var "Cronofierdingsmaf'), två döttrar,
tolv och ät6år, samt sonen Nils, sex åI.
Boet uppgick til} 644 Riksdaler, en icke
foraktlig summa. Nu forvåintades Ola acceptera att boet skiftades. Men han protesterade
och rnenade att han då inte skulle kunna ge
sina barn den uppfostran sorn krävdes, och
ville sitta i "orubbat bo". "ltdärvarande och
eftertåinksamma formyndare" kom efter en
stunds samtal överens om att Ola rnot en

Garnmalstorps tryrka och liuslvonan "i hel-

rtgur"swnm a av 150 Riksdaler silvermynt skulle ffi

disponera boet i befrntligt skick- Barnen
stcutte också ffi del aY rnorforäldrarnas fastigheter i Ysane. Därmed forklarade Ola sig
nöjd.

Ingar skåinkte Ola
ljuskronan till den då nyuppforda Gammalstq{ps kyrka. Även Treenighetssymbolen "Det
allseende ögat" ovanftir altaret tär vara
skåinkt av Ola Lafuasson. Dessutom lät han
tillverka en brudlqrona med hängande silverlöv, ett löv ffir varje dag på året. Men kronan
smältes ned - den blev for fung attbara. Men
den användes nog nåir Ola gifte om sig nästan exakt ett fu efter Ingars död. Enlig! uppgift från en slåikting till mig red brudparet till
kyrkan på vita hästar!
Den nya hustrun var den arton år yngre
Sissa Svensdoffer, ffidd 1775 i Möllebjörke.
Med henne fick Ola nio barn, av vilka sex
niimns i Olas bouppteckning. I de båda äktenskapen hade han alltså sammanlagt 17
Trr-r- MINNE AV sin hustru

/^
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ba:n!
Han dog 1819, 62 år gammal. Boet var på
papperet fortfarande ri$ 1.368 Riksdaler,
men skulder, lån och fordringar giorde att det
minskade rejält i värde. Boutredningsmdnnen
klagade över bristen på ordning och reda i
Olas papper, och for:rättningen fick uppskjutas, l.{agra papper hade kastats, andra "mångfaldiga Handlingar" måste genomlAs*-as. En
brist pä 598 Rd var resultatet. Men Ola hade
under sitt andra åiktenskap inköpt en fastighet
i Agerurn, som änkan och barnen tills vidare
fick nyttja och bruka.

Ovr soNEN Nils Olsson, min morfars farfa4
vet j"S iinnu inte mycket. Han levde mellan
1789 och 1838 i Agerums by, på fastigheterna N:o 42 och 51. Från N:o 51 kom hans
hustru Botil Jönsdotter, frdd 1799. De fick
ätta barn, en av dem va.r sonen Ola Nilson,
min morfars far, frdd I82l
Denne Ola gifte sig 1848 med Karna Persdotter från Näsum, nyss inftyttåd till Gammalstorp med sina ftiräldrar. Hennes far var
en före detta dragon vid Skånska Dragonregementet som sårats i aktiv tjåinst i Tyskland
181 4. Hran hade fatt hästen skjuten under sig,
ffiu "en obotelig benskada" och begåirt och
fatt avsked. Nu satsade han på ett nytt liv
som jordbrukare i Gammalstorp. Hans far
och farfar hade också varit dragoner; tre
generationer i Kronans tjZinst från 1730 till
1818 !

Moster Gerda berättade: " Ola I'{ilson dog
hastigt. Han vrilte ett hölass, för han tyclde
inte det gick fort nog, och dArtttd skndade
han sin mage så illa, att han blev fard fill
lasarettet och dog erter ffe dagar. Detta var i
augusti 1867. En rnånad efier fyllde Botilda

I år."

BornDA vAR den som visat min moster

Gerda på ljuskronan i Gammalstorps kyrka.
Hon var yngsta barnet i den skara på nio barn
som nu blivit faderlösa. En av hennes brtider
var min nnorfar Per Olson frdd 1855. Han
var den som slutgiltigt bröt upp från hemsocknen. Han var något av en äventyrare,
rymde hemifran utan betyg i l4-årsåldern
och tog sig till Tysklffid, där han som många
andra svenska unga män frck arbete på Germarriavarvet. Han sägs ha ffitt sin lön i guldmynt som utgiorde Frankrikes krigsskadestånd till Tyskland.
Väl hemkommen flyttade han till Ronneby, där han gifte sig med min monnor Tekla
Temstom, dotter till en skeppare i Ronneby.
Vid tiden for giftermålet var han "portier"
enli$ inbjudan till vigseln 1889.

Erren NÅcRA ÅR i Karlskrona och Lyckeby
flyttade han med hustru och tre små söner till
Stockåolm, troligen 1895. Resan foretogs
med båt. Det var såikert inte lätt att finna
bostad och arbete i 1890-talets Stockfiolm.
Han arbetade ett tag som "privatkusk" ät
snushandlare Ljunglöf på Sveavägen, och
också troligen som droskkusk. Mot slutet av
sin yrkestid var han också nattvakt, bl a på
Nordiska Museet (osåikra uppgifter). Familjen fick sin ftirsta bostad i Hedvig F'leonora
ftirsarnling, där min mor Karin foddes 1898.
Vid den här tiden byegdes nya hyreshus i
det som då betraktades som Stockirolms
utkarrter, efi område mellan Odengatan och
Roslagstull som i folkmun döptes till Sibirien kallt, avlägset och en verklig ftirvisningsort. Två dötrar till foddes här, den
yngsta var min moster Gerda hon vars intresse for släk$en gav mig en inkessant och
givande hobby och en fascinerande inblick i
mina gamla sliiktingars liv.
Eva Nyberg
Sollentuna, februori 2 004

Framgåug och motgång, knep och genvögar
Av tIlla Lindell-Öhrström:
MITT r'önsnRAc i våras började iag
med atttaLa om att man kan möta många
fel i kyrkböckerna. Jag beråiffade några
exempel om vad jag stött på och hur jag
lyckades lösa eff par problem tack vare
sökande i andra kållor än kyrkböckernaJag berörde foljande typer av källor:

I

Bouppteckningarrla.
Det åir ju så, att i allmtinhet iir det barnen
som är arvingar. Då vet man ju att man
kommit rätt" Har man kört fast eller
osäker om man kommit rffi, så

åir
åir

bouppteckningarna en stor hjälp-

Husfiirhörslängderna
kan ju också ge en hel del upplysningar.
Om man söker genom alla från fodelse
till doden, så får man ju veta en hel del
vad som håinde under en mäinniskas liv. I
varje fall får man veta hrn många barn
de fick.

Anbytarforum, som ju finns i
anslubring

till

nättidningen Rötter

(www.genealogi.se) rir en utomordentligt
bra hjälp om man kört fast.
Man kan efterlysa dåir, och oftast
kommer det sva-r.
Har man inte dator kan man efterlYsa
i de stora sltilctforskartidningarn4 till
exempel Släkthistoriskt Forum, som ges
ut av Sveriges släktforskarforbund.

I)omböckerna är fulla av intressanta

uppgifter. svårigheten åir ju bara att de åir
svårläsh, inte bara for att det åir andra
bokstäver. Det ar gammaldags uttryck,
ord och stavning samt inga
stavningsregler alls.

Handskriftkurs står ltlngst ner i
sammanfattninge& men den hör hemma
här. Det vore bra om Föreningen skulle

kunna medverka
kurs.

till

att ordna en såCan

Hembygdsftireningarna kan jag

varmt rekommendera. De har i

allmåinhet efi mycket rild osh infressant
material i form av böcker, skrifter m.m.
Min erfarenhet åir ocksä ett i de flesta
socknar finns någon som har
specialiserat sig på den här orten och har
mycket infiessant material att komma
med.
Vi behöver ju bara tånka På rekfor
Nils Göransson och Anna-Lisa Nyreröd,
som skrivit så innehållsrika böcker om

s
s-

Sollentuna.

Släkfforskarfiireningar kan

också

vara bra att ta, kontakt med på de orter
där man forskar. Man kan fä kontakt
med andra forskare, som håller på och
forskar på sammaplatser som man själv.
Man kan bygga upp ett litet nåifverk, där
man tipsar varandra.
Förening arrta ger ju ut tidningar, där
man kan hitta mycket intressaJtt.

Litteratur
. 24 famous swedish Americnns and

their ancestors antavlor for

berömda

s

24

svensk-amerikaner iir

framtagna av ett fleftal svenska forskare.
. sveriges släktforskarforbund har givit
ut Svenska Antavlor, där medlefiImar
skickat in sina antavlor. Där kan man
hitta anor som passar in i slåilctträdet,
liksom i den tidigare nåimnda boken.
Det finns fiIltssor av andra intressanta
böcker på det här området. Det gäller att
ha ögonen med sig, for man kan hitta
uppgifter på de mest oväntade ställelr.
Sollentuna den 6 sePtember 2004-

(Ilta Lindell-0hr

str öm
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Sltiktgården såIdes i het $rvstvist
- harf,å detta bekrffiat?

?
?

DE BLEV sÄ ARcA att de sålde sina gårdar och
flyttade. Och sedan var de ovåinner resten av sina

Erik flyttade från socknen stod det skrivet i
kanten av utflyttningslängden att det varit en

liv.
Så har det muntligt berättats for mig om en
våldsam arvstvist i Våi"stergötland på 1830-talet.
Hur skulle jag kunna ffi fram några faktå om
detta var sant? Historien var så fantastik och
hade så många poåinger att jag ville veta mer.
Det lyckades i stort sett, tack vare otraditionella
källor - återigen bland annat kommunarkivell.
Arvstvisten utspelade sig 1838. Nästan 150 år
senare fick jag den muntliga berålttelsen aY en
sagesman, fodd 1910. Han var sjåilv åittling till de
stridande och hade hört "dorn gamle" berätta
Idag iir sagesnrallnen död, ingen i nuvarande
generationer säger sig ha hört talas om det hela

arvstvist! Alltså stiimde åtminstone detta.
Var då Johannes kommunalman och formo'
gen? I socknens komrnunarkiv socknarnas
arkiv finns i den kommun där de nu ingår - borde jag finna något. Jag begav rnig dit, efter att ha
giort upp om tid med kommunarkivarien. Och
visst var Johannes kommunaknan. Fran 1863
infbrdes kommunalstämma på landet, och Johannes hade skrivit under socknens forsta stiimmoprotokolll Det blev rnånga flera protokoll

HIsroRmN vAR denna. Släktgården i Viistergötland hade gätt i arv sedan 1500-talet. Den hade

splittrats på flera anringar. Antagligen 1åg ett
oskiftat fadersarv i botfrren på hela tvisten. Huvudpersonerna var Erik och dennes halvbror
Johannes son, som också hette Johannes, Troligen hade Johannes fader atdrig ffitt ut sitt farsarv. Men i slutet av 1830-talet träffades Erik och
brorsonen Johannes fiir arvskifte.
Enligt berålttelsen hade Johannes då köpt en
stor fin gfud några mil bort. För att kunna kopa
den påstods aff Johannes hade fätt ut fbrtida arv.

T
'7

sedan.

Var han formögen? Javisst! I kommunarkivet
finns socknens ffrktalslängder. Från 1863 fick
man röster - ffrk - efter hur mycket man ta:rerades for i skatt. Och Johannes var den bonde som
i beskattning av jord hade flest |lrk, det vill säga

i

socknen! Han var alltså både
kommunalman och välbåLrgad... (I fyrktalslåingden kan man få en uppfattning om en forfaders

antal röster,

ekonomiska ställning. )
I husfrrhörslåingden fann jag sedan att Johannes låimnat sin gård på 1890-talet. Ingen av döttrarna eller deras män tog över. Det kom jag fram
titl genom att anvåinda Cl)-skivan "Sveriges
befolkning 1890".

HUn cICK DET fbr den andre parten

i arvstvisten

Men Johannes frrnekade, till allas oforstiillda
häpnad, &fr ha fätt något fortida €trv. Papper
fanns inte skrivna. Det slutade med att Johannes,
enligt min berättare, fick ärva en gang till. Och
det var då Erik blev så arg att han sålde släktgår-

Erik? Jo, han köpte en ny gård i en annan
socken - men bara cirka tre kilometer från den

den.

flyttade tre kilometer bort? Jag frågade en senti-

Min berättare fortsatte:

-

Det var en stor fin

gård som Johannes köpt. 90 tunnland. Han blev
en ansedd och mäktig man i socknen. Kommunalman och formögen. Familjen blev stor en
son och sex döttrar. Men lyckan stod honom inte
bi livet ut. Sonen blev präst men giorde ingen
vidare karriär. De sex döttrarna hade gift sig och
Johannes ville hjälpa mågarna och skrev på lfui
ät dem. Men de kunde inte betal4 så Johannes
fick gå in i stället - och miste till slut sin stora
gård. Han fick sluta sina dagar på socknens fattigstuga. Min sagesman konstaterade att det kanske inte varit riktiE rättvist vid arvskiftet,
HUR KLTNDE JAG

Först tittade jag

ffi denna

i

beriittelse bekräftad?
kyrkoböckerna. När brodern

gamla sliiktgården, som han så11. Dåir finns han i
kyrkböcker och husftirhörslåingder. Hur kunde

Erik bti så arg att han sålde garden och bara
da åittling och fick detta tänkvåirda svar:

I

kilometer var avstandet inte långt. Men
mentalt var det långt. Erik kom till en annan
sockerq en annan kyrkq en annan gemenskap.
Kanske många flyttningar förr i tiden blir mer
begripliga om man tiinker på detta?
Liksom att tiden läker många sår. Just näir
Erik dog 1869 revs den sockenkyrka han flyttåt
till. Och nya kyrkan yar inte f;irdig. Så det blev
så att den hetlevrade och, som han känt det, forfordelade Erik begravdes i sin barndoms sockens
kyrkq tillsarnmans med sina frrfåder som brukat
den olycksaliga slåiktgården.

Christina l{ögmark Ber gman

I{y tt

sI

iktfo
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i MsrfrbotÅs g#rrsfs kontor
fiir sliiktforskare i Stockholrnsområdet, &ir både Sveriges Släktoch
forskarfiirbund
Genealogiska Föreningen kommer att återfinnas. I höst (planerat i okfober) flyttar de båda organisationerna in i gemensamma lokaler i Marabous gamla kontorsbyggnad i Sundbyberg, adress All6n 9. Där byggs ett "slåikfforskningens resurscentrum" upp.
De båda organisationerna kommer även fortsättningsvis att vara suveråina, men ftirhoppningsvis kommer ett givande samarbete att utvecklas.

Nu

sr,q.pas ett nytt centrum

d

,(\'

Envcilutrustad harsal rned

150

platser ingår i det nya sltilaforskarcentret i Sundbyberg.

I

DE NyA lokalerna kommer att finnas ett
gemensarnt referensbibliotek och en tidskriftssallcafö som är öppna flor alla medlemmar i de båda organisationerna.
Släktforskarforbundet flyttar sitt kansli
från Warfuinges väg till centrat i Sundbyberg. Förbundet kommer dessutom att
disponera en egen hörsal med plats for 150
personer samt en ljus och ryrnlig entrö,
kimplig for utställningar och monterverksamhet. Det kommer också alt finnas två
konferensrum/lektionssalar och en särskild
datasal for kurser och mötesverksamhet.

GswnALocISKA foreningen flyttat från 10kalerna i Sabbatsbergsområdet till Sundbyberg i början av oktober och har då stängt i
14 dagar. Full tillgang till GFs samlingar
kommer fortsättningsvis att vara reseruerad
for foreningens egna medlemma.r. Andra
kan dock ffi anvåinda samlingarna mot en

mindre avgift. Ett introduktionsbesök med
guidad tur bland samlingarna kommer GF,
liksom tidigare, &fr bjuda alla besökare på.
Lämpligast åir att ritrga GF, telefon 32 96 80.
GF:s kansli kommer att finnas i byggttaden.
Till de nya lokal.erna flyttar också tidigare hyresgäster hos GF och Förbundet: Föreningen Dis-Ost, Storstockhohns Genealogiska Förening, Föreningen for Smedslåilctforskning samt Sällskapet Vallonättlingar.

MaN rAR slc till släktforskarcenftat i Sundbyberg med pendeltåg (linjen StockJrolmBålsta), avstigning station Sundbyberg, eller
med tunnelbanans blå linje mot Hjulsta,
avstigning Sundbybergs centrum.
Även om detta släktforskarcenfrum ligger i Stockholmsområdet ska det ses som en
satsning for hela landet. Kommer man utifrån landet ligger Bromma flygplats alldeles i nåirheten.

{

q

gff*rrf,rfifi
in

bj u der ti I I slä

ktforskarlcväl

I

på Riksarkivet i Arninge

torsdagen den 28 oktober kl. 16-19.30
f

Kostnad: 40:,/trrerson. Betalas vid ankomsten tiLr Arninge.
Har du inte ännu betalat din medremsavgift för 2oo4 (125: )
kan du bet'ala denna santidigt.

7

AnmäJ.an: AnmäI dig tilJ.

Dorotåy GJ-antz , teJ.efon
08/96 76 83 eJ.J'er e-post dmJ..g1antz0teJ.ia.com

åwanmälan: Vänligen meddela om du får förhinder. Vi
behövelninst 20 annälningar för att kvällen ska g'å runt
ekononiskt -

S-'nåkning: l4ed,lemar som kan erbjud,a saniåkning kan annä].a
detta tilI Dorottry Grantz. uppge antal personer som kan
åka med, tiden för upphämtningr och det område du kan tänka
dig håirnta upp/Iämna passagierare
Medremar som behöver transport till årninge, hör av er
tiJ.J. Dorothy G1antz som samordnar.

F

7

Buss: Riksarkiwet, adress Mätslingan
från So].]-entuna.

L7

, nås med buss

På Arninge: Du har tiJ.J.gång tilJ. mikrokort/Iäsare i

627

Släktforsknings sal-en .
Ingen frantagning av originaLhandJ.ingiar är möjJ-ig.
Arkivets personal svarar gärna på frågor och hjäJ-per dig
ti].]. rätta.
s1äIctforskningskunninga från soll-entuna sräktforskare
finns också på pJ.ats.

VäIkomna tiII en givande släktforsl<arkväI|!
SWrelsen

9

#*rg

Tlo nya avsstitt

ffiä#åffi
.'

av unDln släktsaga"
r 5w2

i höt

SVT2 inleder en ny omgång med tio
program i serien "Din släktsagd'
tisdagen den 19 oktober. För
släktforskare är ju deffa en speciellt
intressant programserie. Du kan läsa
allt om progmmmet på websidan hfitp:ll
svt.se - sök i rutan "innehåll a-ö" och
klicka fram "Din slåiktsagt'.

G

{

Sveriges Dödbok 1950-1999. - Systemkrav:
Windows 95 eller senare.
Svenska Ortrramn Systemkrav: Windows 3.1
eller senare.
Smedskivan, version 3. - Holger eller

Biblioteksskåpet
Föreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek, bestående av åtta
böcker, sex Cf)-skivor och ett antal
kassetter med inlästa föreläsningar. Atlt
detta går att låna och studera hertlrna.
Böcker:

Inte

bara

kyrkböcker.

Smedskivan 2 måste finnas.

Kassetter:
Klas Linder: Gamla foton 1999-05-21 (video)
tJrban Sikeborg: Temadagen 1998- 10-17 Carl Szabad: Temadagen 1998-10-17 - Elisabeth Thorsell: Temadagen 1998- 10- 17Barbro Nordlöf, Ensam mor - okåind farJohsn C urman: Egen forskning.

Sveriges

Släktforskarlorbunds årsbok 1 990
Släktforskarflorbunds
årsbok 1994

Arkivskaffer. Sveriges

Claes Linder: Fotografier
Claes Linder: Vem var min farfars farfar?

Ittils Göransson: I skolan och utanftr. Minnen
från en lång levnad.
Höt{strand-Åkerlind: Jakten på skräddarmålstare

florsäljning:

Henrik Anderö: Läsebok for slliktforskare-

Arkivbeståindiga fotofickor storlek A4.

Christina Högmark Bergmon: Fädernegardarna
(Gr?istorp och Tengene i Västergötland)-

kr/st.

Kyrkobokslatin: utg.

Gör on Fr ib or g: tsrasiliensvenskarnass

on- Ander

ss

,\

. I)essutom har foreningen frljande artiklar till

C. F. Molander.

C lemens

A

av

Pris

8

Norrtälje

slZiktforskarforening. 5 k/häfte.

oni Släkfforska vidare.

Ordforklarin gar

till

Tegelsmora tingsprotokoll

161 3-1727. 5 kr/häfte.

CI)-skivor:
Paleografi. Läsning av gamla handskrifterSveriges Befolkning 1S90. - Systemkrav:
Windows 98 eller senare.
Sveriges Befolkning 1970. - Systemkrav:
Windows 95 eller senare,

Den som vill låna eller köpa något av
ovanstående kan vända sig till Berit Jeppsson,
telefon 7 54 26 95.

10

f,o[[snurnn
;tltaErfoffifinre

Sätjes - köpes
Vi öppnar här en ny spalt där medlemmar gratis
ffir annonsera om sådant som ni vill sälja eller

Kalendarlum

Höstens medlemsmöten:

önskar köpa.
Skicka eramanus

Lördag den 16 oktober
TEMAT}AG/OPPET I{US
"Hur komma igång med slåiktforskningen?" och
"När kyrkböckerna inte räcker till." Se sid.

e

ninge.

F

,;

-

oktober

Släktforskarkväll

mauri tzell@minimai

till Eija Mauritzell
I

.

st

Säljes
. Foto av "Tollins släktgård Hammaren i Högby
socken, Östergötland". Fotot visar gardsbyggnader och vid staketet står två kvinnor en
äldre och en yngre. Båda bär svarta klänningar
och gissningsvis ar fotot taget kring sekelskiftet. Fotot är 22xL4.5 cffi, inklusive ram 33x26
cm. Allt i rnycket bra originalskick. Pris 90 kr
plus eventuellt porto. Vänligen kontakta Dorothy Glantz telefon 96 7 6 83 eller e-post

12.

Torsdag 28

.

i Ar-

Se sid. 9. Obs: foranmälan.

Tisdag den L6 november "Mörda for att ffi
dö", fiireläsare Arne Jonsson, Stockholm, som
forskar i rättshistorik.
Tisdag den 7 december - "Anor till Nya Sverige och Delaware". Äke Rising, Sollentuna,

dml.glantz@telia.com

berättar från sin forskning.

Anmäl din e-post-adress
Har du ändrat e-postadress? Eller har du kanske
i så fall din adress till
foreningens medlemsregister, kassören Hans

Genline-stafetten rullar vidare

just ffitt e-post? Anmäl

Anmät dig titt vårueckorna
Sollentuna Släkfforskare fick i våras som gåva
ay Släktforskarfbrbundet ett abonnemang på

Carlheim : Carlhe im@hem.utfors . se

Anmäl även om du inte liingre använder din
e-post eller om du flyttat och har ny adress.
Hans Carlheim kan också nås på telefon 35 46

datapro grafirmet Genline.

F

Styrelsen har giort ett avtal med Genline, så
att vi kan erbjuda medlemmar att en vecka i
taget ffi ett lösenord ti1l Genline for att gratis
vid sin egen dator anvåinda programmet. Erbjudandet har gätt ut till alla medlenlmar som har
e-post. Efterfrågan har varit stor och hösten
2004 har varit fulltecknad.
Erbjudandet gäller till vecka 14 är 2005, Nu
inbjuds medlefirmar att teckna sig ftr veckor
våren 2005. De som önskar teckna sig for en

veck4

F

kontakta Dorothy

80.

Det åir viktigt aIt vi aIIa trjälps åt att hålla
adressregistret aktuellt, så att alla nås av information

Mikrokortläsare i Sollentuna

I

Sollentuna finns mikrokortläsare på biblioteket i centrum samt hos Vuxenskolan (telefon 96
36 96). Man måste ha egna mikrokort.
Det finns också mikrokortsliisare i kommunarkivet. Där finns även mikrokort på Sollentunas kyrkböcker samt husforhörslåingder att låna
flor läsning på plats. Anmäl besök i forväg till
telefon 57 92 16 45 eller 57 92 16 51 .

Glarrtz

dml.glantz@telia.com

De som hittills inte tecknat sig for
till varens veckor.

någon

vecka har fortur

Lofferivinnare

i

utlottningen av de
abonnemang på dataprogram som ffireningen
erhållit som gåva av Släktforskarflorbundet.
Ketty Bohlin vann ett arsabofilemang på Digitala forskarsalen och Curt Sahlgren ett årsabonnemang på HistorieNät Sverige. Graffis!
Ntirvarande vid dragningen den 14 juni var
revisorn Arne Borgert, Gun Borgert, Björn
Norberg, Catrine Norberg samt Dorothy Glantz.

Vinnare har nu dragits

Studiecirklar i släktforskning
Föreningen har inte mojlighet aLt anordna någon
studiecirkel i slåiktforskning under hösten. Vi kan
ändå informera att under hösten har Vuxenskolan
en studiecirkel (i Vallentuna) och att ABF ordnar
sfudiecirklar. Telefonnummer till Vuxenskolan
är 96 36 96 och till ABF 96 AA 2A.

11

Avsändare:
Sollentuna Släktfo
cla Christina
4116vägen 16 q
r92 76

Välkommen

till höstens

^l

i

TEMADAG IÖPPET HUS
lördag 16 oktober kl 11-15
i

Amorinasalen och Tintomararummet i Biblioteket, Aniaraplatsen

visa/sälia
. x,rån klockan 11 finns en rad utstäIlare på plats fiir att informera om samt
sina produkter. Ingen entnöavgift' Kafreselvering'

,rflur komma ,gång med släktforslmingen?t Föredragav Ian Hamilton'
Genealogiska föreningen, med efterlöljande frågestund-

.

11.30:

jag kört fast'o x'öredrag av
13.00: ,rNär kyrlÖöckema inte räcker till, när
frågestund
Berggrenrsveriges släktforskarförbund, med efterföljande

.

wf

UtstäIlare:
. Genline - programmet som gör att du själv kan läsa kyrkböckerna direkt på nätet
demonstreras.

fiir slåktforskare presenteras av carl-olof sahlin

.

Disgen, dataprogrammet

.

av chris Ilenning
storstockhohns genealogiska förening presenteras

.

Krigsarakivet, Ilåkan Johansson presenterar forskningsmöjligheter

.

.

Det nyöppnade stockholms stadsarkiv
forshingsmöj li gheter-

.

- Ma-ts Hayen

presenterar

Riksarkivsl [aninge - Metta Brundin presenterar forskningsmöjligheter'

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna!

