MeouElttsBLAD

rön

FöneNrNGEN SlÄrrronsKARE

Sor-lenruNa.

NR 3

. 2006

Succö

fnr ynrissfi
i Nucka
Släktforskarmässan
Nacka invigdes av
landshovding Mats
Hellsstrom. Föredragen drog stor
publik i wå dagar.

r

I)orothy Glantz demonstrerade i Genlines
monter (ovan) och många sölqte "vård" på
släktforskarakuten (t.v.). - Se sidan 3 !

Boks in höstens temadug: 14 oktober!

- Sidan 12

Ordföranden har ordef
SÅ st<önn att sommaren bo{ar lida mot sitt
slut så man nu utan dåligt samvete kan sitta
inne och kura och fordjupa sig i sina forfiiders historia. Men vilken sommar vi haft!
Varmt så det forslår och tack vare torkan
inte så särskilt mycket ogräs eller sniglar till
tröst for trådgårdsinnehavare. Inte så mycket
blommor heller for den delen vilket år vårre.
Men framfor allt hade vi slaktforskardagarna. Vilket program! Jag hoppas alla som
hade moJlighet tog vara på denna och besökte utställningen och lyssnade på de intressanta foredragen. Det var ju ett lysande tillf;ille när släktforskardagarna låg i vårt närområde och kostnader for resa firm var minimal. Dessvårre var jag sjalv på annat håll
och missade helt. Livet är lite oräffvist
ibland.

MEN NU kan vi se fram emot en givande
host i vår egen forening. Vi bo{ar med en
otäck foreteelse nämligen haxprocesserna
som ågde rum på 1600-talet. Ingemar Goliat
kommer att berätta om hemska fall från Dalarna.

Föredragen på temadagen den 14 olqlober
kommer att behandla torp och torpare i Sollentuna och övriga landet.
Vi kommer att ha en kurs i hur man söker
sina utvandrade slalCingar i IJSA. Om det iir
stort intresse kommer vi att arrangera fler
kurser.
Mötet i november kommer att handla om
ortnamn och deras betydelse. Professor PerAxel Wiktorsson från Uppsala kommer och
beråttar for oss.
I december blir det utblickar mot öster
med några finlandska emigrantberättelser.
Jag hoppas Du tycker att detta är ett
spännande och innehållsrikt program och att
Du blir stimulerad i Din
slåklforskning.
Välkommen till våra
aktiviteter.

Kerstin Arfyrehed
Ordforande

Föreningen
Sollentuna
Släktforskare
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c/o Kerstin Myrehed
Vidfares vä97, 192 77 Sollentuna
Föreningens postgiro: 712 140-3

Föreningen, som är partipalitiskt obunCen,
bildades 1990 ach har idag ca 155 medlemmar. Vi vill öka rnfressef för släktfarskningen, bland annat genom föreläsningar
och studieåesök

Styrelse 2006
Kerstin Myrehed, ordforande
Tel 754 26 55
e-post : kerstin. myrehed@swipnet.

se

,\\

Hans Klaar, vice ordförande
Tel 754 39 \6
(ej e-post)

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin. henriksson@sawast. se
Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
Tel 35 46 80
e-post: carlheim@hem. utfors . se

Brita Ågren, vice sekreterare
e-post: brita. agren@s*ipnet. se

Erik Westin, vice kassör
e-post: erwes@telia. com

+\

Olle Vävare, ansvarig for an-tecknat

TeVfax357492
e-post: vavare @telia. com
Ändrad postadress eller e-posfadress anmäls till kassören Hans Carlheim,
adress se ovan.

ow/-M
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nwnmer per år och ingår i årsavgiften. Manus och skrivelser skickas till:
Olle Vävare, Valhallavägen 2F.,
Lgl 49 Sollentuna; teVfax 35 74 92;
e-post : vavare@telia-com.
Manusstopp for nästa nummer: 10 november.
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Riksstämman i Nacka Strand
prutade en krona på forbundsavgiften
Höjningen av medlemsavgiften till fiirbundet prutades med en krona och valet av valbe.
redning ledde till sluten omröstning. I övrigt gick Sveriges Släktforskarliirbunds riksstämma den 12 augusti som på räls och i god stämningo trots att fiirbundets ekonomi
drabbats av en miljonliirlust under 2005. Stiimman hölls i anslutning tilt släktforskardagarna och mässan i l{acka Strand.

Hår återges ett referat av forhandlingarna

?
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hämtat ur nättidningen Rötter.
- Det fanns anledning forvänta sig att stäm-

moforhandlingarna skulle kunna leda till
häftig debatt och kanske räfst och rättarting.

Så blev det inte alls. Årets stämmoförhandltngar, ledda av Lars Elindersson, var
över på tre timmar.
Vid forra årets stämma i Göteborg stiilldes
krav på att forbundsstyrelsen skulle forse
ombuden med ett underlag som ger dem
möjlighet att ta ställning till ekonomin. Eftersom forbundskassören Kurt Modig gick
bort i våras valde styrelsen att informera
även ordforandekonferensen om ekonomin.
Detla for att de kvarvarande i styrelsen inte
har samma ingående kunskaper som den
bortgångne fo rbundskas s ören.
Kanske var det denna extra information
som gjorde att den daliga ekonomin inte
vållade någon större debatt på ståmman.
Toöjörn Näs, Mora, och Ingrid Månsson
Lagergren, Timrå, konstaterade att inkomsterna i stort sett ligger på budget, medan
kostnaderna ökat kraftigt.

Ilyr

stängning av Anbytarforum

Bland annat kostade Datainspektionens

beslut, sorn i höstas foranledde forbundet
att ståinga Anbytarfiorum under en helg,
forbundet cirka L25.000 kronor i extraresurser for att städa upp i diskussionerna.
I)en största orsaken till forbundets dåliga
ekonomi under 2005 var dock lokaloch personalkostnaderna. Lokalkostnaderna
ar i huvudsak knutna till investeringar i
datanätverk och annat arbete i Göteborg
och Stockholm, alltså en engångskostnad.
Personalkostnaderna kommer att minska dä
de varsel som lagts träder i kraft.

Sldktforskarforbundets rrya logoepe prepå stcimman. Symbolen cir formgiven av Jorge Lintrup. I{orrnalfrirgen
kommer att vere blå. Den finns dels i en
rund variqnt och dels med tvåradig text.
senterades
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Denna information foranledde endast ett
inlägg, från Michael Lundholm, som påpe-

kade att underskottet hade varit z,s miljoner
kronor i ståillet for nästan 1,8 rniljoner om
forbundet inte raknat in framtida inkomster
från forsäljningar i bokslutet ftir 2005. Dessa inkomster finns dock inte forbundet
kassa ännu.

i

stiimman fann dock ingen anledning att
ifrågasätta revisorernas rekommendation
om ansvarsfrihet for den avgående styrelsen.

Motionerna
Det som vållade mest debatt på årets stämma var istället behandlingen av motionerna.
och detta trots att ståimman i slutänden i
pmtliga fall gick på sryrelsens forslag. Det
innebär att sfyrelsen fick i uppdrag au verka
for att en folkråkning i Sverige 2010 eller
2011, och att forbtittra mojligheterna for
den ferntedel av sveriges befolkning som
flyftat in i landet att forska i sin statcttristo-

Eftersom budget och verksamhetsplan har
baserats på en hojning till tio kronor
fick styrelsen också fria händer att anpassa
dessa båda till den lägre höjningen. Redan
under ordforandekonferensen hade en propå
från ordforanden om minskad service- i
form av kortare öppettider på kansliet i
sundbyberg accepterats av en majoritet.
Men de minskade inkomsterna kan även
komma att ffi andra konsekvenser.
ITya sfyrelsen

Sfyrelsevalet ftiljde helt valberedningens
forslag. Det betyder att Ted Rosvall omvaldes som ordforande for ytterligare wä är,
Jan Nilsson, staffanstorp, och Anna-Karin
westerlund, uppsala, omvaldes till ledamöter, medan Anna-Lena Andersson, vargön,

Michael Lundholm, Vällingby, och Ulf

e
{\

Mannberg, skellefteå, nyvaldes, samtliga
på två år. Dessutom frrrättades fyllnadsval
på ett &r efter Kurt Modig. på hans post
som forbundskassör valdes Hans peter
Larssoil, Nynåsharnn. Till auktoriserad revisor omvaldes Ove Olsson.
vid det efterhljande konstituerande stj/relsemötet skedde inga forändringar inorn
styrelsen. Torbjörn ]rträs och Ingrid Månsson
Lagergren omvaldes som forste respektive
andre vice ordforande, och Michael
L undholm valdes till protokollforare.

ria,

I)äremot blev de avslag på forslaget att ta

fram en lathund for forskare som bara
kar/vill anvånda mikrokort. Likaså avslogs
forslaget om en ny ekonomisk organisatiön
for att forbaura redovisningen infor medlemsforeningafiia.
Avslag blev det också på lcravet att offentliggöra styrelsens protokoll. I)äremot krävde flera talare att forbundsstyrelsen måste
bli mycket battre på att snabbt lämna ut
sådan information som medlemsforeningar*
na har rätt att forv änh sig.

Sluten votering
sedan foljde det redan omtalade valet av
valberedning. Efter nomineringarna forelåg
F*ta forslag till fem poster och sluten votering fick tillgripas. Den utfbll så att olof
cronberg, växjö (136 röster), Elisabeth
Leek, Eksjö (114), Lisbeth Dahlin, solna
(99), Kent Lundvall, Uddevalla (90) och
Björn Fredriksson, Bod en (79), valdes.
l]nder övriga frågor kan nämnas att hlils
Marelius uppmanade både forbundsstyrelsen och medlemsforeningarn a att bevara sin
historia genom att låfia binda in bland annat
sina protokoll från styrelsemöten och årsmöterq revisionsrapporter och verksamhetsberättelser. obundna papper har en betydligt kortare livslangd, menade l.{ils, som
med den uppmaningen fick avsluta denna

Två kronor mer i fiireningsavgift
styrelsens enda bakslag kom under punkten
"verksamhetsplan, budget och avgifter for
det kommande verksamhetsåret". Med hänvisning till att foreningsavgiften per medlem legat stilla under fio år begårde styrelsen en hcijning med tre kronor till tio kronor. Hår sparkade stämman bakut. Två motforslag stiilldes: dels att avgiften skulle ligga fast på sju kronor tills styrelsen visat att
man kan hantera ekonomin utan stora öve,r&ug; dels att höjningen skulle begrånsas till
två kronor. Ilet senare forslaget vann den
slutliga omrcistningen, vilket gör att avgiften for kommande år blir nio kronor.
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mycket välbesökta nksståmma.
IJr verksamhetsberättelsen kan noteras att
forbundets medlemsantal nu är 37 377 vartill kommer cirka 10 000 medlemmar i anslutna organisationer.

Halmstad nästa
Riksståimman 2A07 kommer att utspelas i

Jubileumsfiireställning i skärgården
Efter riksstämman samlades många till

%åffiry

en

jubileumsforeställning i den stora samlingssalen FIJJI på Hasseludden for att celebrera
forbundets 20-årsdag. Där bjods på högstämda tnl, pris- och stipendieutdelningar,
musikunderhållning och en eller annan

överraskning. Deltagarna kunder

?

F

700-årsjubilerande Halmstad under slaktforskardagarna 2+-26 augusti. Arrangernanget äger rum i Halmstads teater och
stadsbilblioeket.

också

njuta av en harlig utsikt över den betagande
skargården. trfter foreståiJlningen avåts en
spännande buffe med både traditionella och
exotiska rätter uppdukad i restaurang- och
bardelen av Yasuragi. Detta blev en informell del av programmet, följd av dans och
underhållningsmusik.
tn;!f
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Ovan: Utbudet i mrissans montrar var
stort. Hos Mitt-i-Sverige kunde man
av Anna Jansson inhandla surströmmingsburkar (som innehöll karameller).

Till vcinster: Ett mycket
rikhaltigt forelasnings-

program drog stora dhö-

rarskaror både i stora
hörsalen och i mindre salar

ute

på mcissgolvet.

Text och foto i Nacka Strand:
Hans Egeskog,
Crister Lindström
Olle Vävare

Herrskapen och den lokala politiken
i upplandssocknen Ed
Hun HAR herrskapen på Eds säterier och
hengårdar agerat offentligt, for att främja
sina lokala intressen? I en ny avhandling ges
tillf;ille att bekanta sig med en mängd fiirgstarka och stridbara henskap, från den beromda kokerskan Cajsa Wargs husbonde,
adelsmannen Leonhard Klinckowstrcim på
herrgården Lövsta, till forfattaren Carl Jonas
Love Almqvists energiske far, krigskommissarien Carl Gustaf Almqvist på hengården
Antuna.
Studien skildrar hur såvål herrskapen sjålva som deras lokala politik forändrades från
mitten av 1600-talet fram till 1800-talets
slut, en period då det svenska samhället omvandlades i grunden.
I avhandlingen behandlas tidsperioden från
mitten av 1600-talet till 1800-talets slut. I

fokus står herrskapen, det

vill

säga

de

ståndspersoner som ägde eller arrenderade
säterier och ståndsmässigt bebyggda gårdar,
i landsbygdssocknen Ed, belagen i nuvarande lJpplands Väsby kommun. Under den
period som studeras omvandlades Sverige i
grundeo, från ett traditionellt jordbrukarsamhälle till ett modernt industrisamhälle.
Syftet med studien är att se dels hur herrskapen som grupp forändrades under denna
omvälvande tid, dels att studera hur herrskapens lokala politik foråndrades.

Fön Arr studera henskapens lokala politik
riktas sökarljuset mot två lokala arenor, som
båda var av största betydelse under perioden,

nämligen kyrkan och sockenståmman (efter
är 1862 kommunalstämman). Joakim Malmström har undersöki alla sockenstiimmoprotokoll och alla skrivelser från sockenborna
till ärkebiskopen i lJppsala under hela den
aktuella perioden. Den empiriska undersökningen iir sålunda mycket omfattande och
gör det mojligt att verkligen komma de historiska aklörerna in på livet. På så sätt kan
studien tydliggöra hur allmänna och övergripande processer i samhallet fick genom-

slag och kom

till uttryck i "det lilla".

I)en tidigare forskningen om

henskapen

som lokala aklörer är synnerligen begränsad.

De studier som genomforts av lokal politik
har främst fokuserat på hur allmogen kunnat
göra sin röst hörd i olika sanrmanhang. Ingen har tidigare heller orkat eller vågat sig på
att täcka den långa tidsperiod som Malmström studerar. I en mängd lokala frågor,
såsom skolväsendet, fattigvården och hälsovården for att nåmna några exempel, redogör
han for hur såväl herrskapens själva som
deras lokala politik forändrades, i takt med
att ett nytt samhälle trängde fram.
IJnmrRSöKNINGEN vIsAR

i

(\

detalj hur stor-

maktstidens högadliga elit fick ge plats på
tralqlens herresäten under 1700-talet för en
mängd nyadlade och ofrälse ståndspersoner,
och vidare under 1800-talet for ett antal nya
borgerliga j ordbruksforetagare. ].Iärheten till
hwudstaden innebar nåimligen att det kommersiella stodordbruket tidigt fick fiiste pä
herresätena i Eds socken. Dessa nya jordbruksforetagare tog åLven med sig ett helt
nytt forhållningssätt till den lokala politiken.
De stormaktstida hogadliga herrskapen var
pråglade av dåtidens patriarkala tankar om
adelns ansvar for "den enfaldrga massan".
De såg det som sin roll och plikt att fungera
som lokalsamhållets ledare i alla avseenden.
De nya jordbruksforetagarnas lokala politik
var däremot helt inriktad på ekonomiska
frågor och på att gynna det egna foretaget.
Den gamla patriarkala ordningen dar de adliga herrarna drog forsorg om folket, givetvis i utbyte mot underkastelse och lojalitet,
bröts sålunda sönder i den nya ekonomiska
ordningen.
Herrskapen och den
lokala politiken. Eds socken, ca I650-1900.
Institutionen for historiska studier, IJppsala
universitet. Disputation 24 maj 2006

- Joakim Malmstrom:

- Källa: lr{åittidningen

<\

Svensk historua.
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SLAKTFORSKARENS BOKHYLLA

Farväl til den gamla byn

å

.>

LTNDERSTLTNDOM I{AR jag forskar i min
släk1, som mestadels består av torpare, bonder och soldater, tiinker jag på hur livets
forutsättnin gar har skiftat for dem: från djup
fattigdom till bättre levnadsvillkor, och åter
till fattigdoffi, och på hur deras livslånga
strävanden har lämnat få eller inga spår efter
sig. Och på hur framtiden kommer att te sig
for våra efterkonlmande.
I boken Den gamla byn En bercittelse
om mark och mcinniskor, vackert illustrerad
med akvareller och teckningar av Björn Gidstam, skildrar forfattaren och astronomen
Peter J{ilson socknen F{jälmseryd i Småland

och människor och

liv i byn Möcklehult

under några århundraden. Peter Nilson föddes i Småland 1937 och kom som femåring
till Möcklehult, där familjen drev ett jordbruk. Den lille Peter satt och lyssnade, när
de gamla berättade vad som hant i bygden
for lange sedan. Med detta som inspiration
skrev han boken. Läs den!
Sårskilt gripen blev jag av kapitlet In i
nuet i slutet av boken:

- "SÄ BLEV det 1990-ta1.

.>

a

En solig dag vid midsommar tar jag cykeln och far ut längs Moagatan mot Möcklehults gamla åkrar i sydöst, mot igenväxta
hagar och buskiga betesvallar. Himlen är
brinnande blå, trollsländor fladdrar, en sen
gök gal i väster.
It{är göken flyger undan mårker jag plötsligt hur orimligt tyst det är i markerna. Jag
ser inte en människa. Ingen ror på sig på
åkrarna, inga rop hörs, inga verktyg slamrar,
tnga vagnar eller maskiner syns till någonstans. Jag skymtar bara ett par håstar i en
hage.

Det känns for en stund som om byn vore
öde och övergiven.
För baru lugo år sedan brukade markerna
myllra av liv. Här har jag själv drivit hem
korna till mjolkning om kvallaffiä, har har
månniskorcister och vagnsskrammel hörts i
hundratals är.lt{u har granskogen bö{at spira i ängarna som ett forebud om det öde som
väntar nästan all kulturmark i Sverige.

Jag bevittnar det allra sista skedet av en
väldig, oöverskådlig historia som vår eftervärld snart kommer att glömma.
Kanske är det innerst inne for den skull
som jag har skrivit denna bok: att jag vill
bevara minnet av något som snart inte skall

finnas mer. Bygdetr, människorna, odlandets
tidlosa möda, levandets stora äventyr i sekel
efter sekel.
Men jag anar samtidigt att det som nu
sker bara är en upprepning av efi urgammalt
tema. Historien ft en väv av skapelser och
katastrofer. Hår måste människor ha levat
lång fore den tid som ryms i min berättelse,
fore Johan i Möklahult eller det olyckliga
folket i De drunknades by. De äldsta odlingsrosena är kanske vittnesbord om dem.
NIöd och svält har hä{at i bygderna och
tvingat f01k ut på vandring.
Nu, i spåren av växthuseffeklen och jordens befolkningskris, väntar helt säkert nya
folkvandringar i en omfattning som aldrig
har haft sin like sedan människan uppträdde
på jorden. Kommer byn någonsin att leva
mer? Kommer dessa marker att odlas upp
igen av flyktingar från Asien eller från det
fortorkade Afrika?
Ingen kan veta något om franrtiden. På en
planet diir folkhavet växer över alla gränser
finns två bristvaror som redan år på väg att
bli det dyrbaraste av allt: mylla och friskt
vatten. Mänskligheten kan inte överleva utan
åkermark och brunnar.
På sn överbefolkad jord kan våra byar
inte dO. De kommer att blomstra igen, befolkade av människor som ingenting vet om oss
och vår historia. Man kommer att fantisera
om våra stenmurar och rösen, liksom bonderna i alla århundraden har diktat legender
om skogarnas hackeror. Även du och jag
kommer att vara skuggor och gåtor for våra
efterkommande.
För ett ögonblick inser jag att allt jag upplevt bara itr en liten virvel i historiens flöde
dår allt skapas och forintas."
(Ur Peter Nilsons bok Den gamla byn, kapitlet /lz i
nuet, sid 244. Boken utgavs 1997 på t{orstedts Forlag)
Catrine I'{orberg

Mormonerna skannar åt Riksarkivet
Riksarkivet har inlett ett samarbete med den mormonska ftlrsamlingen i Salt
Lake City, USA, om att skanna och indexera svenskt arkivmaterial (kyrkböcker,
domböcker, militiira rullor med mera).
Det akluella materialet innehåller informa- City. Kvaliten blir därmed den bästa som går
tion om främst familjeforhållanden och enskilda individer. Riksarkivets avdelning
SVAR kommer att bistå i arbetet och fär
därigenom kopior både av de digttala bilderna och av de sökindex som tas fram.
De forsta 11 forsamlingarna for Orebro låin
finns idag tillgängliga på vår hemsida. Den
L4 augusti påbörJades skanningen av Uppsala landsarkivs kyrkböcker.

att uppnå nåst efter en skanning av originalböckerna som forvaras hos de svenska landsarkiven.
Indexering som kommer att utforas av
mormonernas nätverk av volontärer gör
handlingarna sökbara ned på personnivå.
Sökindexet kommer att göras ftitt tillgängligt
på Internet både av monnonerna och av

Riksarkivet. Själva bilderna görs, mot en
avgift, tillgänglig a av Riksarkivet avdelning-

Ijwoen DE FoRSTA tre månaderna kommer
I,6 miljoner digitala bilder att produceras.
Materialet publiceras lOpande på SVAR:s

en SVAR.

hemsida.

våra stora samlingar tillgänghga, och efterfrågan på just digitaliserad arkivinformation
ökar stadigt. Samarbetet med mormonerna
innebår en fantastisk mojlighet att snabbare
föra över våra mikrofilmer till digitala databärare så att var och en på ett enkelt och effektiv sätt kan ffi tillgång till inforrnationen,

SVAR:s ambition är att efter tre månader
kunna presentera en tidsplan samt i vilken
ordning lånen kommer att digitaliseras.
- Registret omfattar mellan 15 och 20 rniljoner människor från 1600-talet fram till år
1860, säger Riksarkivets chef Thomas Lindstrand. Redan tidigare har kyrkböckerna,
forteckningar över fodslar, giftermål och
dodsfall, varit tillgängliga for allmånhet och
experter, men nu kommer de att vara sökbara
på nätet.

DpssuroM sKA databasen kopplas till andra
digitala register, som mantalslängder, militåmrllor och domböcker. Dår finns uppgifter
om vikf, längd, egendom, brott och rnilitårtjänstgöring. Diirmed kommer alla som har
svenska rotter att kunna ta reda på exakta
detaljer om sina forf?ider. Därmed blir det
enklare for forskare att identifiera exempelvis en person sorn nämns i ett gammalt brev
och att sammanställa statistiska variabler
över hur folk levde.
Avtalet innebär att monnonerna, genom
Genealogical Society of Utah, kommer ett
skanna mikrofilmerna som de redan har i
Granite Mount Record Vault i Salt Lake

Eht AV
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vfuut främsta uppgifter är att göra

säger riksarkivarie Tomas Lidman,

- De elva forsta forsamlingarna i Orebro
lån, böqade skannas i ett pilotprojeh redan
forra veckan, säger Anders lt{ordstrcim

på

Riksarkivet SVAR. Resultatet forväntas finnas på Internet i vår.

SanaannETET MED den mofinonska
forsamlingen i Salt Lake City sträcker sig
tillbaka till 1948, då de börJ ade mikrofilma
den svenska folkbokforingen fram till 1860.
Samarbetet har sedan fortsatt under l94A-,
1950- och 1960-talen. Kyrkan driver det
största genealogiska biblioteket i världen:
Family History Library.

Kcillor: SVAR:s hemsida och Dhl 14 juli
2446.
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svenska by- och gårdsarkiv inventeras
svrnrcEs HnndeycDsrönsuNn har inlett en
stor inventering av by- och gårdsarkiv i östergötland och västerbotten. projektet
genomfors tillsammans med östergötlands
Arkivforbund och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
I svenska landsbygdshem finns ännu
många gårdshandlin gar från bondesamhäl-

F

lets tid. Det kan vara brev, räkenskaper,
dagbocker, karthandlingar eller juridiska
dokument om gårdens drift och vardagsliv. I
vissa delar av Sverige,

till exexempel i lr{orr-

land och i östergötland, samlas han,clingar
även i byakistor, med hela byars gemen-

?

;

r

samrna angelägenheter.

Det är sällan kulturarvet i by- och gårds ä.tkiv uppmärksammas vid arkivinventeringar
och det vill Sveriges Hernbygdsforbund åndra på genom det aktuella projektet. peter
olausson är arkivarie och verksam i ftrbundets arkivgrupp. Han poängterar att projelctet
i forsta hand gäller att inventera och kartlägga vad som finns i by- och gårdsarkiv, inte
en egentlig insamling av materialet.
r visst är det önskvärt att så mycket som
mojligt kan komma till arkiven, men det ar
ju alltid upp titl ågarna av handlingarna att
besluta om, säger Peter Olausson.
Däremot bjuder den digitala tekniken nya
möjligheter att kopiera handlingar, till exempel i form av digitatfoto. I östergötland
har man diskuterat att använda just det
hjålpmedlet.

Arkivmaterialet i byar och gårdar är i ett
mycket varierande skick, varfor en insats nu
är av stor vikt. Ibland kan tidens tand ha nott
väl hårt genom fukt, skadedurs- eller andra
angrepp. Andra gånger är handlingarna
vackert inbundna i bok Projel$et genomfors
tillsammans med östergötlands Arkivforbund och Folkrörelsearkivet i Västerbotten
och har ffitt statliga så kallade Accesspengar,
som skall användas for att bevara, vårda och
visa upp samlingar, foremål och arkivalier.
Insamlat material kommer att forvaras på
folkrorelsearkiven och även presenteras i
olika former, bland annat genom den Nationella Arkivdatabasen NAD.

Bertil Gustafsson i Ringarum har redan
bö4at inventera gårdsarkiv i valdemarsviks
kommun i ostergötland. cirka l7s gårdar i
kommunen ska besökas under en wåårsperiod. De flesta gårdsägare visar intresse på en
gång, men en del är lite reserverade i börj&n,
säger Bertil Gustafsson i en intervju rned
Nonköpings Tidningar.
som tur är tycks tveksamheten forsvinna
når han ftirklarar att han inte kommer från en
myndighet utan gör ett besök med ambitionen att rådda och dokumentera ett viktigl
kallmaterial till vår svenska historia. Han tar
kopior på handlingarna, sedan arkiveras de.
KAlla: Sveriges Hemby7dsforbund eA06-

04-03)

Malrnbergetbornas
rötter kartläggs

I

SLUTET av 1800-talet expanderade gruv-

i Malmberget, och människor
från hela landet söl<Ie sig upp till den snabbt
våxande gruvorten. var allakom ifrån håfier
slåktforskarforeningen i Gällivare nu att ta
brytningen

reda på.

1888 lastades det forsta malmtåget i
Malmberget. Därmed inleddes också en befolkningstillviixt i Malmberget vars kulmen
nåddes under senare halften av 1960-talet.
- Många av de yngre ättlingarna i dag har
ingen aning om var deras forf;ider kommer
ifrån. Det är ett av motiven bakom proJektet,
berättar Marianne Söderfi äll, slaktforskarfiöreningen i Gållivare.
- Ett annat är att jag som malmbergare sett
det som ett intressant proJekt. Malmberget
som samhälle byggdes av en stor mix av
människor med olika bakgrund. Jag brukar
säga ett det var lappar, finnar, överkalixbor
och invandrare från resten av landet som var
de forsta malmbergarna.
Ett grundmatenal finns redan framtaget
och forskarhreningen begränsar sig till tiden
1890-1920, och uppgifter om de nya inbyggarnas fode I sefors amling.

BoKHYLLAN
har glort framsteg. Förutom slaktforskningsfbkta
berättas också en del om viktiga hrindelser i stadens utveckling. Håir finns, forutom den lopande
texten fbktarutor, grafik, kartor och fotografier.
IJr bokens innehall:
o Folkhemsfidens stockholmare, 1930o Rotemannaepokens stockholmare, 1880-

Släktforska i Stockholm
Stockholm har sorn ingen annan ort i Sverige i
alla tider varit navet for utvandring, invandring
och migration. Fråga vilken släktforskare som
helst om detta. Förr eller senare måste man till
Stockholm for att leta.
Stockholm har faktiskt allt sedan medeltiden
varit pn invandrastad. Fran och med miften av
1800-talet och langt in på 1900-talet fungerade
Stockholm också som ett stort nav i den inrikes

I 930

.

Industristadens stockholmare, 1830-

I

Den gustavianska tidens stockholmare,

I
.
.

Frihetstidens stockholmare , 1730- 1780
Kapitlet Ljus i mörkret, -1730
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Digitala publikationer och information
på Internet

. Kapitlet Andra
t

f

arkivinstitutioner i

Stockholm
Anvåindbar lifferafur

f

Ny söktjänst for att hitta
begravda i Stockholm
It{u kan den som undrar var en slåkting, eller
kändis, ligger begraven i Stockholm få svar
direh. På Stockholms stads nya webtjiinst
finns uppgifterna om en halv miljon gravsatta,
Att hitta en grav man sällan eller aldrig besöker kan vara svårt, men genom att Stockholms stads kyrkogårdsforvaltning på en
unik söktjänst på niitet nu lägger ut uppgifter
om ca 500 000 som vilar på Stockholms allmänna begravningsplatser ska det bli enkla-

och utrikes migrationen. Ovanligt manga 6änniskor har också flyuat runt inom Stockholm. Bara
på Södermatm i Stockholm levde nagon gang
mellan 1878 och 1926 en halv miljon individer.

f

re.

Samtidigt hade hela Sverige en befolkning på
ungefiir fem miljoner personer.
Trots att det eir atltid svart att jåimfora statiska
och flodande sifferviirden iir slutsatsen ändå att
en våildigt hög andel av svenskarna under perioden 1850- 1950 någon gang i sina liv passerade
forbi i Stockholm. Och letar man efter sltiktingar
i Stockholm åir Stoskholms Stadsarkiv den oumbrirliga kåillan till kunskap.

Det har tagit över två är att digitalisera alla
gravböcker och kartor och allt bö{ade som
ett examensarbete vid KTH. Redan har allmänheten hort av sig till kyrkogårdsforvaltniningen och uttryckt oro for att fler gravar
nu ska skändas. Men den som inte vill att en
anhorigs grav ska vara sökbar på nätet behöver bara begära att uppgrften tas bort.
Framforallt ar tjänsten till for anhori g&,
men även for de som vill besöka bercimda
personers gravar. Adressen till websidan är
http I I vrww. hittagraven. stockholm, se

Boken har tagits fram av en arbetsgrupp
inom Stockåolms Stadsarkiv. Förfaffarna lotsar
läsaren genom de krillor som kan umyftjas och
tipsar om hur rnan siikrast nar frarngang. lnte

:

bara tekniken har gatt fralnåt, också pedagogiken

l0
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Samverkan skall säkra
Sveriges digitala arkiv

rska rb i bl i ote ket

. Föreningen Sollentuna Slåktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
bocker och tio CD-skivor. Allt detta gär att
låna och studera hemma.

F

F

På initiativ av bland annat fuksarkivet bildas nu ett nationellt kornpetenscenter med
uppgift att utveckla och sprida metoder for
afi långsildigt säkra Sveriges digitala kulturarv. Arbetet skall ske i nära samarbete
med myndigheter, kommuner, landsting och
privata organisationer for att bevara digital
information for eftervärlden. Bland annat
ansluter Kungliga Biblioteket och Statens
ljud- och bildarkiv till arbetet.
Det produceras i dag mer information än
någonsin i Sverige och det mesta sker i digitalt format. Samtidigt är det fä myndigheter
eller foretag som anvånder framtidssäkra
metoder och standarder for att Iagra informationen. Risken är att miingder av information i Sverige kan gå forlorad for eftervärlden om inte lagnngen sker på ett framtidssäkrat sätt.
Det är viktigt att myndigheter och organisationer tar denna ftägapå allvar annars
kan konsekvenserna blir stora, såger Osten
Jonssor, verksamhetsledare for Centrum for

Böcxrcn:
Inte bara kyrkböcker. Sveriges Släktforsknrforbunds årsbok 1990
Arkivskatter. Sv eriges SlåktforskarJörbunds
årsbok 1994
It{ils Goransson: I skolan och utanför. Minnen från en lång levnad.
Hölcstrand och Åkertind: Jakten på skräddarmästare C.F. Molander
Henrik Anderö: Läsebok for sltiktforskare
Christina Högmark Bergman: Fådernegårdarna (Gråstorp och Tengene i Västergötland)
Göran Fr itorp.' Brasiliensvenskarna
Clemensson ach Andersson: Slaktforska
vidare
S I åktforskningens my sterium
Släktforska i Stockholm

CI)-sKrvoR:
Sveriges Befolkning 1 890
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Långsiktigl Digitalt Bevarande. Genom
expertis samlad i vä* kompetenscenter och

Sveriges Befolkning 197 0
Sveriges Befolkning 1 980
Sveriges Dödbok 1950- 1999
Sveriges Dödbok 1947 -2AA3
Emibas: Emigrantregister for Sverige
Emigranten Popular 2006. * Ny!
Smedskivan 3.
Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexikon över Sverige
Paleografi
För de flesta av dessa skivor krävs Windows 95 eller senare. Smedskivan kräver
Holger eller att Smedskivan? finns.

genom samarbeten skall vi nu öka svenska
organisationers fokus på att bevara digttal
information med ett långsiktigt perspektiv.
Att långsiktigt bevara digital information
ställer stora krav på arkiveringen. Hårddiskar, CD- och D\ID-skivor och magnetremsor bryts ner med tiden och system och
hårdvara åldras snabbt, Andra optiska diskar
kan ha fysiska livslangder upp till hundra år
samtidigt som det kan bli lika svårt att hitta
en CD-spelare i nästa sekel som det är ett
hitta en vaxnrlle i dag. Andra problem handlar om att dagens system ska vara kompatibla med framtidens och att många arkivarier
saknar utbildning i aff lagra digital information
Grundarna till Centrum for Långsihigl
Digitalt Bevarande är Riksarkivet, Luleå
Tekniska ljniversitet och Boden Kommun.
Invigningen av kompetenscentret skedde
den 30 maj i Boden.

. Dessutom har foreningen arkivbeständiga
fotofickor till forsäljning. Det är dels hel
A4, dels uppdelat i fyra mindre fickor, Priset är 7 kristyck.
. Den som vill låna eller kopa något av
ovanstående kan vånda sig till Berit Jeppsson, telefon 754 26 95.

11

Avsändare:
Föreningen Sollentuna Sla
'clo Kerstin Myrehe
Vidfares vä
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Ternadag 14 oktober

Torp och torpare
Amorinasalen, bibliotekshuset
Klockan 11.30r Ingrid Eriksson Kartho Riksarkivet,

och

Chris Henningo Storstockholms Genealogiska fiireningo
kåserar om torpare, statare och backstugusittare
Klockan 13: Erik Göranssono Sollentuna Hembygdsftireningo
berättar om torp i Sollentuna

Tintomararummet, bibliotekshuseto klockan 1.L-15:
Utställning av hjälpmedel och arkivtjänster fiir släktforskare
med möjlighet att köpa CD-skivoro släktforskarprogram,
böcker med mera. - Utställare är Sveriges Släktforskarfiirbund, Sällskapet Vallonättlingar, Krigsarkivet, Storstockholms Genealogiska fiirening, Stockholms Stadsarkivo
Genlineo Holgerdata, Disöst/DisGen.

Fri entrå. Välkommen!

