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På väg till Sollentuna härads sista avrättningsplats.
Se artikel sid 3.

Temadag och mötesafton
18 oktober

Förutom de sedvanliga utställningarna handlar Temada,gen
om migrationen över Östersjön.
'

Se annonsen på sista sidan!
5 november

lngmarie Froman kommer till
vår mötesafton och berättar om
sin forskning
Se annonsen på sista sidan!
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Ordföranden har ordet
Ibland händer ovanltga ting. Jag blev
uppringd av en man från Dalarna. Han
hade sett på internet att jag var
ordforande i Sollentuna Släktforskare
och bad nu om hjälp. Hans mamma,
född 1915, död sedan många är, hade
en kusin i Sollentuna. De hade träffats
på 90 -talet och han ville nu få kontakt
med henne igen. Hon hette Eva och
släktforskade, mer visste han inte.
Tala om nål i höstack! Visst, sa j ag.
Det är inte många Eva i föreningen.
Jag kan ringa runt och fräga. Vad
hade jag lovat? Det var ju många är
sedan de träffades. Levde hon fortfarande? Bodde hon kvar i Sollenfuna?
Scouten i mig sa: ring nu. Och tänk,
första samtalet gav napp. Visst, sa
Eva. Jag ar kusin med hans mamma.
Hon fick hans telefonnummer. Och
jae kände mig nojd hela dagen.
Lördagen den 27 september deltar vi

i

kommunens Föreningsmässa på

Stinsens Shoppingcenter, dels med ett
vår
forening dels kommer vi att ha ett litet
program från scenen. Förra året var vi
också med och fick då tre nya medlemmar! Vi ser det som värdefullt att
ta denna chans till information och
kontakt. Mässan pågår kl 1 1.00- 16.00.
Kom gärna dit! Om du kan stå vid
bordet och berätta om släktforskning
och svara på frågor någon sfund är du
mer än välkommen! Förra året var vi
ett par stycken som stod hela dagen.

bord dar vi informerar om

Det var jobbigt. I är blir vi nog fler
som byts 4Y, eller hur? Ring 7 542655
och tala om när du kan Yara med.
Hoppas programmet som vi lagt upp
för hösten skall ttlltala dig.
Ha en skön
höst och välkommen på
vära möten!
Kerstin Myrehed

JfdltforsEorre
clo Kerstin Myrehed
Vidfares vag 7 , 192 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som cir partipolitiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 184
medlemmar.

Föreningen vill öka intresset för slciktforskning,
bl a annat genom förelcisningar och studiebesök.

KALENDARIUM
Måndagen den 15 september kl 19.00
Föredrag av Donald Monvall om fiällförsamlingen Kall under fyra sekler.
Lördagen den 27 sep kl 11.00
Föreningsmässa
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16.00
Stinsens Shoppingcenter.

Lördagen den 18 oktober kl 11.00 - 15.00
Temadag

- föredrag om migrationen

över

Östersjön samt utställning av hjälpmedel
och arkivtjänster.

Onsdagen den 5 november kl 19.00
Föredrcg av Ingmarie Froman om forskning kring hennes farmors moster.
Tisdagen den 18 november kI 18.00
Studiebesök på Sollentuna kommunarkiv.
Torsdagen den 4 december kl 19.00
F'öredrag av Ingemar Goliat om dalfolk
som utvandrat till Pommern.
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Avrättning skedde mestadels genom
halshuggning och var en offentlig till-

Döden iskogen
Spända anletsdrag. Allvarliga och med
funga steg vandrar Sollentuna Släktforskare från Hemköpsparkeringen vid Stäket
till Sollentuna härads sista avråttningsplats, som ligger i ett skogsparti strax intill.
Det är en kväll i slutet av maj och vi

skall möta Göran Lager och

Peter

ställning ända fram till I87 6. Menigheten
rrar oftast älagd att bevittna dessa makabra
skådespel. Säkert samlades flera tusen

personer

här vid

Sollentuna

härads

avfi$tningsplats ndr en dödsdom skulle
verkställas. Platsen var då mer öppen
man fär tänka bort dagens träd och sly.

Klingsell, som forskat i ämnet "Svenska

?

?

avrattningar och avrattningsplatser" och
skrivit boken "Döden i skogen". Det har
regnat lite under dagen men klarnat upp nu
mot kvällen.
Vi foljer Skarprattawägen fram till
Galgbacken, som vi tar till höger ned rnot
trnköpingsvägen. Här lämnar vi vägen och
gär in i skogen. På höger hand har vi ett
litet lugnt karr. Efter ett 50-tal meter på en
höjd ett 30-tal meter innan vi kommer till
ett gunnebostängsel, som avgränsar ett
industriområde, stannar vi vid en stor sten.
Vi står nu mitt pä den gamla avrättningsplatsen.

?

;

Platsen är helt intakt sedan århundraden
påverkad av modern byggnation men
inte
heller inte utforskad. Från den stora stenen,
från vilken domen lästes upp strax innan
bödelskärran med den dödsdömde anlände,
har vi en god överblick över platsen. Vi ser
tre tydliga helkroppsgravar intill en gran
och söder därom ett 20-tal stenrösen. Spår
efter stolphål, där stolparna för steglingstrj.tl och den för avrättningstillfället byggda
träschavotten, finns kvar.
Den avrättade fick inte begravas i "vigd"
jord utan likdelaff:ra grävdes ner på platsen
av bödelsdräng arrra. Under rösena vi ser
ligger alltså rester av avrättade människor.
Göran berättar for oss dödsstraffets
"kulfurhistoria" i Sverige från 1600-talet
till är I92I dä dodsstraffet avskaffades i
värt land. Man tror inte det dr sant att
enligt 1734 års lag straffades inte mindre
an 68 olika brott med döden - de flesta inte
ens med straffpåföljd idag. Gamla
testamentet, som infördes som en del av
svensk lag av Karl IX, genomsyrar gamla
tiders värdegrunder. Kyrkans inflytande
var stort.

Bland grlvar och rcisen.

Vilka var det som

avrättades i

Sollentuna härad? De flesta ar rdag okända
och glömda men 1659 avrattades unge
drängen Jöns Andersson, 1660 Per
Simonsson 15116 är, 1686 unge drängen
Johan Mattsson, 1696 Anders Larsson 20
är, l74l drängen Håkan Hansson 24 är,
1746 drängen Nils Nilsson 2l är, 1748
bonden Erik Pärsson 67 är, 17 50 gifte
bonden Olof Ericksson och 17 52 drängen
Olof Andersson 21 är.
I de tre helkroppsgravanta ligger kvarlevorna efter:
Volontären vid flottan Anders Nordblad,
24 är, som hade mördat sin faster änkan
Lisa Lundberg vid Sjöhagen intill Eds
kyrka som hämnd for trakasserier och
kränkningar som faster Lisa riktat mot
Anders mor under lång tid. Avrättades
1804.

Statdrängen Johan Lindström, 4I är, vid
Antuna gård, som slagit ihjäl sin 14 veckor
gamla dotter. Familjen hade inget att ata
och Johan ville befria barnet från att sv alta
ihj ä1. Avrättades 1827 .

Livländaren Anders Rahn, som hade
rånmördat torparen Anders Fogel och
drängen Adolf Äberg, 26 är, som hade
rånmördat änkan och pantlånerskan Sofia
Gustafson och hennes son vid Nyboda torp
under Viby. Rahn avrättades 1845 och
Äberg 1864.
Görans gastkramande berättande med
fasansfulla detaljer fick blodet att isa sig i
vära ådror. Var det verkligen under så
grymma villkor det arrna folket vära
förfrider - en gång hade framlevt sina liv i
det "ärorika" Sverige? Vi vandrar tillbaka
till nutiden med nya insikter om värt förflutna men känner oss inte särskilt väl till
mods.
Tom Hedström

PS. Läs boken "Döden i skogen" så fär du
hela Göran Lagers foredrag och mer därtill.
DS.
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Våra bibliotekshyllor
Det finns en slc)ktforskarvrå på huvudbiblioteket, andra våningen. När man
kommit uppför trappan och går rakt fram
kommer man dit. Där står bibliotekets
släktforskard ator med en hel del intressanta
CD-skivor inlagda. Genline finns också.
Datorn har vi alla tillgång till men vill man
vara pä den säkra sidan kan man rtnga till
biblioteket och be att fa bli noterad i
bokningspärunen den tid man önskar.
Vanligtvis ar datorn inte särskilt mycket

'
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upptagen.

På hyllor vid sidan om finns
referenslitteratur som kan vata av intresse.
Till exempel Svenska släktkalendern, de
flesta årgångarna mellan l97B och 2AA7,
Krigsarkivets beståndsöversikt del 1-10,
Svenskt biografiskt lexikon A'Starbäck
(utkom 20A7). Här finns också katalog
över Riksarkivets mikrokort, tillika med
vårt förbunds publikationer S läktforskarnas
årsbok samt tidningen Släkthistoriskt
forum. Dessa senare innehåller många
artiklar som kan vara nog så intressanta att
läsa. Det ar aktiva forskare som beskriver
vad de hittat och hur.
Vi har även ett utbyte av medlems-

tidnin gar med nägra foreningar i landet. De
tidnin gffi som skickas till oss samlar vi där.
Detta ar bara ett litet axplock av det som
finns. Ett besök rekommenderas. Gå dit
och tttta nästa gång du har ärpnde till
Sollenfuna centrum. Ansvarig för vårt
material i hyllorna har hittills Berit
Jeppsson varit. Nu tar Brita Ågren över
den delen. Vi tackar Berit för den insats
hon gjort.
Kerstln Myrehed

Kerstin Myrehed

{

Med gästgivare i släkten
Fem småländska gästgivarpar på
17A0- och 1800-talen
I an-tecknat 412007 fick vi möta en högt
bedröfwad enkefru, Wendla Sara Salin.

Hon stod på bar backe när manneo,
gästgivare Johan Gran i Stockatorp,

F

Korsberga sn i Jönköpings län, dog från
henne och två små pojkar 1790. Men livet
vände. Wendla Sara gifte om sig med
Jonas Bolin, som redde upp affrirerna. De
fick tillsammans dottern Beata Charlotta
1794.

181 1 ställdes det

?

Det cir trångt

skriver just

in

sig

i

gcistgivardagboken medan en

Lavering av Fritz von Dardel. (Återgivet med
tillstånd från Nordiska Museet.)

till

med bröllop för Beata

Charlotta och Johan Magnus, son till

lFt

i Småland I844.

om utrymmet och nå eller tre resencirer delar scing.
I samma rum tas två nyanlcinda resencirer emot, en
skjutsbonde vcirmer hrinderna framför elden.

Rosenda ls gästg ivargård

F

En gcistgivargård

gästgivaren pä nästa skjutshåll, Rosendal,
Äseda Sil, Uppvidinge hd i Kronobergs län.
Johan Magnus foräldrar Börje och Ewa
Rosander hade köpt gästgiveriet I77 6
tillsammans med Börjes yngre bror
Johannes och hans hustru av sina foräldrar
Måns Månsson och Elisabet Persdotter.
Dessa hade i sin tur övertagit rörelsen av
hennes foräldrar Per Persson och Maria
Johansdotter for 2A0 daler silvermynt
L738. Gästgiveriverksamheten startades
troligen något senare.
När Börje och Johannes köpte
gästgivargården blev priset 2 40A daler
silvermynt. I Måns Månssons boupptecknitrg I7l8 togs värrCet upp till 4 000
daler silvermynt och boets behållning blev
5 500 daler silvermynt.
Det kunde vara lönande att Yara
gästgivare - men inte att vara giestgrf*orenka. När Måns hustru Elisabet dog L794
som inhyses hos sonen Johannes, var boets
behållning 14 daler silvermynt, inklusive
boskap for 4 daler. I hennes bouppteckning talas det om den Lila qwarlåtenskap
som befants efter i lifstiden cinkan giest-

Sfwerskan Elisabcit Persdotter. De

sex

sönerna blefwo öfwerens sins emelan.

Fagerh u lts gästg ivargård
Johannes dog 1801 och 1804 köpte Börje

gästgiveriet i Fagerhult,
Fagerhults so, som Iäg ytterli gare ett
skjutshåll österut, i Kalmar län. I)en

och Ewa

sextonårige sonen Johan Magnus köpte
gästgiveriet av dem 1808. När Johan

Magnus sedan gifte

sig med Reata
Charlotta 181 1, bosatte sig det unga paret,
sjutton och nitton är gamla, hos hennes
foräldrar på gästgivargärden i Stockatorp

under ett par är, innan de flyttade till
Fagerhult for gott. Där drev de gästgiveriet vidare. I bouppteckningen efter
Beata Charlottas far 1829 står dock Johan
Magnus som Handelsmannen och när
Johan Magnus dör 1844, titulerades han
Bruks- och frcilseltemmansegare. Han blev
min farfars farfar.

Stockatorps gästg ivargård
Stockatorp ligger vid en av de viktigaste
vagarna mellan Stockholm och Växjö. Där
fanns tidigt en gästgivargärd, som Carl von
Linnö gästade på sina resor. De båda
större mangårdsbyggnaderna uppges 1 8 1 6

ha innehållit ätta rum vardera. I

en

gemensam gästgivarstuga inrymdes fem
rum och ett bränneri. Gästgivaren erhöll
60 kronor av statsmedel enligt kontrakt och
fick uppbära skjutspenning enligt taxa.
Han hade rättighet att utskänka ö1 och
brännvin till de resande men inte till
ortsborna.

I mitten av 1700-talet fick en prästänka
tillstånd att bosätta sig pä Stockatorps

gästgivargärd och där livnära sig på tiggeri.
Gästgiveriet hade tydligen så mycket
gäster att de kunde bidra till änkans
försörjning - ett rörande öde. /r

Att vara gästgivare

Att livet som

gästgivare inte var
okomplicerat framgär av "Beskrivning
över Fagerhults sockefr", enligt vilken
kyrkostämman den 8 februari 1829 hade
hc;gljudd klagan civer all osedlighet som
bedrives på Gcistgivaregården i form av
fylleri och slagsmå|, scirskilt under stora
helger. /z
Det året drack enligt uppgift varje svensk
i medeltal fyrtiosex liter brännvin per är,
om än sva gare än det som finns idag.
Kyrkoherde Bexell berättar i "Kyrkan i
Fagerhult. Byggnader och människor":
Vid valborgsmcissostcimman I 839 lcimnar
3 6 sockenmcin in en skrivelse som yrkar på
att gcistgivaregården skall flyttas bort _från
lqtrkans ncirhet. Vid visitationen I840
omncimns också fr)rhållandet: uftn,
gudstjcinsten stannar folk på gästgivaregården hela dagen, dör "ett ogudaktigt
vcisende fores med fylleri, slagsmå\,
svordom m.m. " /3
Gästgivaren skulle enligt gästgivarordningen hålla med nödvändiga sängkläder,
linne och annat husgeråd. Bouppteckningen efter Jonas Bolin 1829 visar att han
hade gott om sådana ting även sedan han
lämnat sysslan som gästgivare.
Gästgivaren skulle också tillhandahålla
lj.ts och ved, mat, enkelt och dubbelt
brännvin, öl och svagdricka samt utfordring till hästen. Värden skulle också
ha vanliga dagligvaror samt lamm, höns,
ägg och annat i fönåd. Många resenärer
medförde dock for säkerhet skull egen
matsäck. På gästgivargårdarna i Småland
cites mycket bra if"ll man matscick har som
duger, Sä Salig Dumb om. A

Matsäck från Rosendal

och

middag i Fagerhult
Resenären Magnus Hollertz skriver i sin
reseberättelse från 1853 då vi vid
middagstiden stannade vid Fagerhults

i,
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Hur jag identifierade fotografiet av min mormors mormors mormor, en undantagsgumma
från Virserum som dog 1857.
Här följer i avkortad form c/aös Linders
entusiastiska föredrag om hur man
identifierar gamla fotografier hållet vid
föreningens mötesafton den 13 mars.

T
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Den fräga man ofta fär är ftän vilken tid de
äldsta fotografierna kan vara. Det kanske
forvånar att redan i mitten av 1850-talet
började man fotografera sig. Äldst var att
göra en dagerrotypi. Denna bild tir en
spegelbild och förvaras i en sluten lådalbox
och dr silverglänsande. Såd ana börJade
göras redan 183 9-1840 och är rätt
ovanligu. En annan typ av tidig bild som
också forekommer långt in på 1910-talet ar
ferrotypin. Det ar en järnplåt med bild pä,
och den börJade redan forekomma under
mitten av 1850-talet. Den kan kännas igen
pä att den är magnetisk. I äldre tid var den
bara en plåt, senare omkring 1890- I9I4
förekom ofta att den sattes på papper. Den
var billig att göra och därfor vanligt
forekommande och inte alltid av särskilt

hög kvalitet. Även ferrotypin ar spegelvänd (Herrar har damknäppning på sina
kavaj erlrockar).

Den vanliga fotografiska bilden
uppträder på 1850-talet, på en del håll
antagligen så tidigt som 1853. De tidiga
bilderna dr ofta helfigurer för man hade
svårt med skärpan så det var forst senare
som närbilder gjordes.
Den forsta bild som jag själv egentligen
verkligen friste mig vid fanns i min
monnors familjealbum som kom i vår ägo
1953 när min moffnor gått bort . Jag var då
8 är och redan intresserad av gamla fotografrer, särskilt sådana här

hårda

kabinettsfotografier som var vanliga kring
sekelskiftet men finns i litet tunnare och
mindre format red an pä I 850-talet.

overst min mormors förcildrar som unga, dcirunder
som gamla.

Bilden på min monnors mor och far som
gamla ar tidstypisk med landskapsateljdn
som bakgrund. Sådana böUade användas
pä 1890-talet. För enkelhets skull ar ärtalet
1907 instämplat pä framsidan hos fotografen i Virserum.
Den övre bilden foreställer min moffnors
mor som ung och hennes make, min
mofinors far. Det kortet torde vara taget
omkring r87 4 eftersom kvinnan angivit sitt
flicknarnn pä baksidan av kortet. Hon gifte
sig 1874.

Det var omkring 1970 jug lyckades
identifiera monnors mors familj - forutom
monnors mor själv även hennes föräldrat
och hennes bror. På följande bilder, som är
tagna i samma atelje, ser du att det finns en
stång horisontellt i bakgrunden på bilderna.

Man kan tänka sig att bilderna är tagna i ett
täIt vid Virserums marknad som än idag
ager rum i augusti varje är. Jag har ett 20tal bilder från just denna täItateljö med den
intressanta tältstången som visar hur höga
de fotograferade var.

Min mormors mor och hennes mor.

Från samma gärd i Virserum där modern

till

mortnors monnor växte upp fanns
också många andra bilder. En bild var
dävarande (1970) agare helt säker på. Den
foreställer Maria Gustava Kindberg (18181900) som var syster till min moffnors
morrnors mor Len Stina Kindberg (1816I8l2). Maria Gustava hade bott pä den
gärd jag hade kontakt med och ägarinnan
var adoptivdotter till Maria Gustavas
dotterdotter. När jag fick se bilden forsta
gången 1970 låg ett annat kort bakom
kortet i ett sådant där gammalt kuvert som
ar halvgenomskinligt och som man
brukade samla frimärken i. Korten läg så
som de alltid hade giort så kvinnorna borde
vara befryndade med varandra. Det vi först
trodde var att det var Maria Gustava och
hennes mor Stina Petersdotter men hon var
född IlgL och avled redan 1857 så det
kändes litet märkligt.
Jag fick då kontakt med Birger och Rut
Linde i Björkmossa i Virserum som var
barnbarns barn till Maria Gustava som de
kallade Kindbergs Stava. De var fodda
l9l4 och 1920 och blev sedan mina helt
fantastiska sagespersoner om släkten. De
var bryllingar (4-männingar) med min
moffnor. Birger avled 1999 och Rut 2006.
Det fantastiska var att jug fick dwa alla
släktpapper och kort (cirka 600) efter dem
som enda kända släkting.

Birger kunde nu bekräfta att kvinnan var
Len Stina Kindberg för det hade Kindbergs
Stavas barnbarn Augusta Danielsson sagt
1949 då Birger besökte henne och hon
visade de båda korten.

Det dr svårt att forstå att kvinnan på
bilden bara är 56 år men det var väl så att
förlorade man tänderna så sjönk ansiktet
ihop och man såg gammal ut. Len Stina bär
en dräkt i den gamla stilen. Hon ser
ålderdomlig ut med den gamla dräkten,
schaletten och näsduken som hon håller for
att det skall se fint ut.
Len Stinas make Johan Petter Isaksson
(1810-1881) var lattare att hitta. Birger
kunde genast beratta vem det var när iag
visade ett kort från dem jag fatt läna. De
hade kortet själva. Johan Petter Isaksson
kändes också igen av andra släktingar.
Birger och Rut Linde trjälpte mig också
att identifiera kortet på den gamle mannen

f
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pä nästa bild. Birger hade sett bilden
tidigare bl.a. i ett gammalt album som

tillhört en syssling till min moffnor. Han
kunde dock inte komma på vem det var
men skulle tänka på saken. När vi sedan

besökte honom och hans syster sommaren
I99l sa Birger att"Tant Amanda i Pinnarp
(brylling med hans mor) sagt att så vitt det
är oss bekant ar det här din morfars morfar
Birger". Hon -var mycket vederhäftig och
det betydde då att detta var Maria Gustavas
och Len Stinas far Gustaf Kindberg (1778lg62).

{D
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Systrarna Len Stina och Maria Gustava Kindberg.

Vad hade då glort att Birger mindes detta
så väl, jo att han var så lik "gamle Gustaf
Kindberg" och han var också väldigt lik sin

morfar. Han hade samma näsa, panna och
håret var benat på samma sida.
Gustaf Kindberg var alltså född ITTB och
dog som undantagsman på den gård där jag
hittade de gamla korten på min morunors
mors familj. Birger berättade att Gustaf i
ungdomen var lj,rs men mörknade med
åren. Han var frisk omkring 1861 då han
blev sjuklig och under sina sista levnadsår
berättade han många gamla släktminnen
för Birgers morfar som via Birger forts
vidare till mig.

lr

Birger tog hon f.yra bilder och alla tog 20
minuter att fotografera. Originalet* finns
inte kvar men kopian dr rått bra. Det
intressanta ar att det står Svante Rydholm i
Linköping pä baksidan men Birger sa att
på det ursprungliga originalet i Pinn arp
fanns ingen text pä baksidan så detta måste
vara en reproduktion som alltså forekom så
tidigt som på 1850-talet. Visst ar det synd
att vr inte kan se ansiktet. Men jag tror jag
vet hur hon såg ut for jag har ett kort på
hennes 3 år yngre syster Anna Lisa. Hon är
väldigt lik sin syster i klädsel och persontyp men har mera byst. Kortet kommer
från Anna Lisas efterkommande,

ldentifiering - några tips
Hur kan man identifiera sina gamla bilder?

F

De

äldsta bilderna har oftast ingen
ateljöbeteckning. När sådana börjar dyka

upp ar de forst mycket enkelt utforda för

,v

Gustaf Kindberg och hans hustru Stina
Petersdotter, samt Anna Lisa Petersdotter (syster
till Stina Petersdotter? ).

7

Gustaf Kindbergs fru visste Birger forst
inget om. Hon hette Stina Petersdotter och
var född I79I och avled i Virserum 1857. I
ett brev daterat den 19 oktober 1994
beräffar Birger plötsligt att han i Pinn arp
sett ett kort på henne samtidigt som kortet
pä Gustaf Kindberg. Hon kallades Stina i
Korparyd eller Korparyd Stina efter den by
där hon var frdd. Kortet vat taget 1855
eller 1856. Hon hade varit på besök hos
doktor Sellddn (militärläkare) i Växjö for
sitt dåliga hjärta. Enligt Birger skulle kortet
visa en medelålders eller äldre kvinna i
vänsterprofil sittande på en stol, klädd i en
omfängsrik och vidlyftig klännittg. Enligt

att längre fram bli vackr ate och mer
utbroderade. Ofta har länsmuseerna uppgifter om narlvar de olika fotograferna var
verksamma. Nu finns också en mycket
intressant fotografflorteckning på nättidningen Rötter. Tänk emellertid på en viktig
sak, nämligen att bilder kopierades också
förr. Detta skedde redan på 1850-talet så
en bild kan ha helt "fel" ateljdbeteckning.
Det dr alltså egentligen viktigare att se på
hur bilden ar uppbyggd dn pä uppgifterna
om ateljön.
De första fotografierna togs i helfigur
men redan på 1870-talet finns det porträttbilder.
Ibland kan man hitta namn och ärtal pä
baksidan men det tir inte säkert att det dr
den avbildades namn utan kan vara namnet
på den person som fätt kortet.
Det har förvånat mig högeligen hur
mycket gamla bilder som finns bevarade.
Något annat som forvånat mig ar hur
många personer från allmogen som tidigt
lät fotografera sig.
Claös Linder
*Originalfotot på Stina Petersdotter från 1856 har
numera återfunnits. Det låg i ett kuvert med gamla
foton på gården och har använts här i artikeln.
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7.

Föreningens namn

Föreningens nanrn är Sollentuna Släktforskare.
Föreningen ar partipolitiskt och religiöst
obunden.

2.

Föreningens ändamål

Föreningens syfte är att främja
släktforskningens intressen genom att
o öka kännedomen om forskningens medel
och metoder
o samarbeta med andra organisationer for
släktforskare
. samarbeta med bl.a. arkiv och bibliotek

8.
'

Extra foreningsmöte hålls, när styrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller
framställning därom inkommit från minst en
femtedel av foreningens medlefilmar.

till ordinarie årsmöte skall utsändas
till medlemmarna minst tre veckor före

Medlemskap

årsmötet.

Kallelse till extra foreningsmöte skall utsändas
minst två veckor i forväg och innehålla
information om vad som avses behandlas på

Vid årsmötet skall fröljande ärenden
forekomma:

Föreningens angelägenheter handläggs av en
sfyrelse, som valts av årsmötet. Styrelsen skall
bestå av ordforanden och sex ordinarie
ledamöter.
Ordforanden välj s på ett är. Övriga ledamöter
väljs för två år i taget, halva styrelsen varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordforande,
sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig
utse arbetsutskott.

.
.

Mötets öppnande

.
o
o
.
o
.

mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av två justerare tillika rösträknare
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet for den tid

Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordforanden och är beslutsmässig när

o
o
o

ordforanden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordforandens
röst utslagsgivande.

o
.

5.

o

Valberedning

Vid årsmötet utses en valberedning om minst
två personer, som vid nästa årsmöte skall

o

föreslå nya styrelseledamöter och revisorer.

6.

a\

mötet.

Styrelse

Revision

Vid årsmötet utses två revisorer och

^a

Kallelse

Medlemskap fär atrla, som anmäler sitt intresse
och som betalat den medlemsavgift årsmötet
fastställt. Rösträtt har den som betalat
medlemsavgiften, Vid fortsatt medlemskap
skall medlemsavgiften vura betalad före den 1
februari.

4.

Arsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under februari månad.

Föreningen har, sitt säte i Sollentuna.

3.

Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsår safilmanfaller med
kalenderåret. Senast 30 dagar före årsmötet
skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper
och verksamhetsberättelse till revisorer för
gransknitrg.

Val av ordförande och sekreterare vid

revisionen omfattar

Val av ordförande for foreningen
Val av övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och en
revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av verksamhetsplan och
budget for det kommande året
Fastställande av medlemsavgift for
foljande kalenderår
Behandling av inlämnade motioner samt
ärenden, som styrelsen önskar att mötet
skall behandla.

9. Motioner

en

Förslag, som medlefilmar önskar att årsmötet
skall behandla, skall inlamnas till styrelsen
minst en månad fore årsmötet.

revisorssuppleant.
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10. Föreningssammankomster

12" Upplösning av föreningen

Föreningen skall ha minst två sammankomster
om äret, varav en är årsmötet.

IJpplösning av foreningen kan ske endast
genom beslut vid två foreningsmöten, varav ett
skall yara ordinarie årsmöte. Mellan dessa
möten skall minst 90 dagar förflyta.

11. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske endast
genom beslut vid två foreningsmöten, varav ett
skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa
möten skall minst 30 dagar förflyta.

Upplöses frireningen skall dess tillgån gar
överföras till annan sammanslutning med
likartade intressen eller till Sollentuna

Bibliotek. Om arkivet innehåller
släktutredningar eller annat genealogiskt
material skall dock detta lämnas till arkiv, till
vilket allmänheten ager tillträde. Föreningens
protokoll och räkenskaper lämnas till
kommunens foreningsarkiv.

Kallelsen till bägge mötena skall innehålla
information om att man avser ändra stadgan.
Dessutom skall såväl den gamla som den nya
lydelsen anges.

;

Våra nya medlemmar
hälsas varmt välkomna!

Styrelsen 2008
Kerstin Myrehed, ordforande
Tel 7 54 26 55
e-post : kerstin.myrehed@swipnet.

Marianne Andersson, Sollenfuna
Monica Berggren, Sollentuna

^

?

se

Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20

Siv Condö, Sollentuna
Henri Condö, Sollentuna
Berit Ekblad, Sollentuna
Lars Ekblad, Sollenfuna
Dan Erikssoo, Sollenfuna
Hans Ericsson, Sollentuna
Leif Erikssoil, Sollentuna
Ewa Gallw rtz, Sollentuna
Gert Johansson, Sollenfuna
Lars Kjellb et5, Sollenfuna
Eva Larssofl, Sollenfuna
Sven Larsson, Sollentuna
Carina Lindström, Sollentuna
Karl-Äke Lundström, Upplands Väsby
Vivi-Anne Lundström, Upplands Väsby
Marja Merikanto, Sollentuna
IJlla Norell, Sollentuna
Christina Segergren, Sollentuna
Curt Zackisson, Sollentuna

e-post : brit a.agren@swipnet. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 7 54 48 01
e-post : karin.henriks son @sawast. se

Marie Testorf, kassör
Tel 7 54 22 87
e-post : test orf@telia, com
Hans Carlheim
Tel 35 46 8A
e-post: carlh eim@hem.utfors. se

Brita Orre
Tel 7 54 25 96
e-post: brita .orce@swipnet. se
Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se

Ändrad postadress, e-postadress och
telefonnummer anmäls till kassören
Marie Testorf, se ovan.
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ollentuna Släktforskare
clo Kerstin Myrehed
Vidfares vag 7
Ig2 77 Sollenfuna
S

SOL LENTU NA SLA KTFORS KARE
Lördagen den 18 oktober i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Temadag

M ig

rati o n öve r Oste rsj ö n

Föredrag kl 11.30 av Otfried Czaika
"Migration och kulturella kontakter över Östersjön 1650-1850"
Föredrag kl 13.00 av Jan-Erik Björk
"Den skogsfinska kolonisationen"
Utställning kl 11.00 - 15.00 i Tintomararummet
Hjälpmedel och arkivtjänster för släktforskare med mojligheter
att köpa CD-skivor, släktforskarprogram, böcker mm.
Utstä a re ä r Sye ri g e s S I ä ktfo rska rfö rb u n d, Ri ksa rkivet, Stockh ol m s
Stad sa rkiv, Kri g s a rkiv et, S äl I skap et V a I I o n ättl i n g ar, Sforsfoc kh o I m s
Genealogiska Förening, Släktforskarnas arkiv, Ors-Ösf /DisGen,
Genline, Holgerdata, Min släkt, Arkiv Digital.
II

Fri entre. Välkommen!

Onsdagen 5 november kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Moster Mimmi och drottning Sofia
Om svårigheterna att leta efter två märkliga
kvinnoöden i arkiven
Föredrag av lngmarie Froman
Fri entrö. Kaffe serv eras, Välk;ommen!
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