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Bouppteckningsförrättning vid 1700-talets slut.
Enligt 1734 års lag skulle bouppteckning upprättas när någon avlidit.
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Ordföranden har ordet
Efter denna fantastiska sommar med
extremvärme blandat med störtregn känns det
fint att sätta igång med höstens aktiviteter.
Jag hoppas att det program som styrelsen
åstadkommit skall tilltala dig.
I år är det 20 år sedan föreningen bildades.
Detta kommer att firas i samband med
årsmötet i februari 2011.
Nu söker vi dig som var med om
föreningens start och kan berätta om de första
åren. Du som har någon rolig eller dråplig
episod att berätta eller har bilder och foton att
låna ut från åren som gått – hör av dig. Vi
tänker göra ett collage av det vi får in.
Margaretha Vinterholt är den i styrelsen som
ansvarar för detta jubileumsprojekt. Kontakta
henne med ditt eget bidrag eller med tips på
någon som du tror har något intressant att
berätta.
Vår redaktionsgrupp gör ett fint jobb. Vi
har verkligen ett medlemsblad av hög klass.
Det svåraste är att få fram material. Tänk på
att här kan även du göra en insats. Säkert har
du något att berätta som gäller din forskning.
Det behöver inte vara artiklar om dina anor
från 1600-talet. Det kan vara en kort notis om
något du upptäckt och som det kan vara
roligt för andra att läsa. Den språkliga
utformningen får du hjälp med om så önskas.
Lördagen den 25 september arrangerar
kommunen den årliga föreningsmässan – i år
i Sollentuna centrum. Vi kommer som
vanligt att delta. Kom gärna och hälsa på vid
vårt bord. Dan Eriksson har gjort ett bildspel
om vår förening och om släktforskning i
allmänhet.
Välkommen till våra aktiviteter och tag
gärna med bekanta som kan vara intresserade
av det vi har att bjuda på.
Väl mött!

c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 188
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Onsdagen den 22 september kl 19.00
Föredrag av Gull-May Lindström om ”oäkta”
barn.
Lördagen den 25 september kl 11.00-16.00
Föreningsmässa i Sollentuna centrum.
Lördagen den 9 oktober kl 11.00-15.00
Temadag – Föredrag av Helena Bergman samt
utställning av hjälpmedel och arkivtjänster.
Tisdagen den 9 november kl 19.00
Föredrag av Elinor Elmborg om arkivering.
Torsdagen den 2 december kl 19.00
Föredrag av Annika Holmberg från kommunarkivet om gamla Sollentuna.

an-tecknat
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Kerstin Myrehed tel 754 26 55.
Redaktionsgruppen består av Ingemar Goliath,
Tom Hedström, Thord Holst, Gitt Rosander och
adjungerade Margaretha Vinterholt/Brita Ågren.
Manus och bilder skickas till
Thord Holst, Officersvägen 26, 192 73 Sollentuna
eller med e-post: homato@tele2.se.
Nästa nummer beräknas komma ut i november
2010.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.

Kerstin Myrehed

2

an-tecknat nr 3- 2010

många år, fylld med gamla prylar. Morfar
Erik Albert Eriksson (1873-1935) övertog
den efter sin far 1900. Var det inte mitt
emot som Uplands Enskilda Bank låg, där
morfar sedan blev kamrer? Där ligger nu
ett ålderdomshem; om jag skulle gå in och
fråga. Nej, drar mig för det, känner mig
blyg.

I sista minuten
År 1998. Augustimorgon på bryggan vid
Varpan utanför Falun med tekopp och
gårdagens tidning. Njuter av solstrålarna
som letar sig ned bakom molnslingorna.
Litet ruggigt är det. En hel lång tom dag
framför mig, för ovanlighetens skull.
Plötsligt slår det mig: tänk om jag skulle
passa på att skaffa den där tygbiten till min
folkdräkt, som jag funderat på i flera år.
Sagt och gjort. Ringer och kollar att Anna
Tomasson i Hyttbäcken är hemma. Jo, jag
är välkommen.
Får leta litet på småvägar innan jag
kommer fram till den gamla bergsmansgården, skuggad av höga träd och fylld av
minnen från forna dagar, Karlfeldts ”Träslottet”. Mitt ärende är snabbt avklarat.
Tjugo kronor kostade den, den lilla tygbiten jag behövde. Kanske jag ska passa på
att fara till familjegraven på Folkärna
kyrkogård när jag ändå är i närheten.
Fortsätter på okända småvägar, passerar
skylten Bondarvet, sedan Kolarbo.
Kolarbo, var inte mormor från Kolarbo?
Det är skamligt att jag inte vet. Snart är jag
framme i Fors och fotograferar huset där
mamma växte upp och där jag tillbringade
många lyckliga somrar hos mormor
Matilda Eriksson (1867-1953) i början av
1940-talet.

Erik Albert Eriksson, 1873-1935,
i 40-årsåldern.

På vägen till Folkärna kyrka ser jag
några vackra rallarrosor och prästkragar på
dikesrenen och nere i diket växer ett par
andragenerationens lupiner. Med skira
grässtrån blir det en liten bukett som jag
lägger på graven under björken på
Folkärna kyrkogård, där mormor, morfar,
moster och morbror och deras lille son
vilar.
Hungerkänslor. Jag tror jag far till Karlfeldtsgården i Karlbo och dricker kaffe.
Blomdoften ligger tät över den vackra
trädgården. I en stuga sitter några gamla
hantverkare. De kanske vet något om mina
morföräldrar?
– Nej, men fråga Sven Ljungcrantz, han
vet allt om gammalt i bygden.
Jag ringer upp och möts av stor välvilja
när Sven hör vem jag är. Han kände väl
mina morföräldrar. Han lovar att sända
mig kopior av en del gamla papper som rör
dem. Sven berättar också att de nuvarande
ägarna, makarna Andersson, har forskat
om lanthandeln, som min morfars far Per
Erik Eriksson (1842-1900) öppnade 1878 i
Åbron. Jag ringer dem - jag är så välkommen. Åbron ligger mellan Kolarbo och

Matilda Eriksson, född Pettersson,
1867-1953, den 17 september 1903.

Mina bröder och jag lekte fascinerande
lekar i den gamla lanthandeln med dess
stora magasin, som hade stått övergiven i
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Lanthandeln Per Erik Eriksson öppnade under 1890-talet på nuvarande Bankvägen 1 i Fors
och som sonen Erik Albert övertog och drev åren 1900 - 1917. Foto från 1920-talet.

Bondarvet, inte svårt att hitta. Ett trivsamt
hus, vitt med röda detaljer och blommor,
blommor. Jag blir varmt välkomnad och
får kopia av deras utredning om lanthandeln. De berättar, något förvånade, att
det är fler som är intresserade av gamla
tider. Bara en vecka tidigare hade en dam
från Amerika kommit och velat höra om
lanthandeln. Den hade ägts av hennes
morfars bror. Denne man var min mormors
bror! Vad heter denna okända USAsläkting? De vet inte. Min förtjusning byts
i stor besvikelse.
Däremot hänvisar de mig till en dam i
Kolarbo, som skall känna till mina
morföräldrar. Jag vänder och far dit. Ett
hus i samma stil som Åbron, byggt av
samme släkting. Jo, hon och särskilt hennes gamla mor berättar gärna vad de vet
och plockar fram gamla album med foton
på mammas kusiner och annan släkt, som
jag får låna. Närmsta granngården är den
gård där mormor växt upp och som skulle
visa sig ha varit i släktens ägo i minst fem
generationer.
Nu börjar dagen lida mot sitt slut. Även
min ork och förmåga att ta in fler uppgifter
är på upphällningen, så jag vänder bilen
hemåt. Grubblar över hur det kom sig att
mormor aldrig förde in oss barnbarn i sin
släkt utöver att vi träffade en kusin till
mamma, som bodde i närheten. Väl

hemma skrev jag ned allt jag fått veta och
har sedan försökt fylla på med uppgifter
från skilda håll, början till en släktkrönika.
Nästa dag ringde Sven Ljungcrantz och
undrade hur det gått för mig. Han berättade
senare att han var allvarligt sjuk men att
han skulle försöka skicka de papper han
lovat. Det blev nog bland det sista han
gjorde i livet.
Efter ett halvår fick jag brev från makarna Andersson med kopia av ett brev från
USA-damen med tack för besöket. Nu
hade jag hennes namn och adress! Skrev
omedelbart till min okända syssling och
fick omgående svar. Denna Marilyn med
familj har sedan gästat Sverige flera gånger
och var i somras här för sjätte gången. Vi
har gemensamt lyckats spåra upp en
mängd okända släktingar som inbjudits till
möten. Några av dem har jag fortlöpande
kontakt med och de har gett mig mer
information om släkten. Själv har jag besökt Marilyn i Missouri ett par gånger och
träffat många släktingar. Även andra släktingar härifrån har varit där på besök.
Allt detta för att jag ville ha en lapp
under snörningen i västen till min folkärnadräkt. I sista minuten!
Gitt Rosander Gerhardsson
gitt.rosander@swipnet.se
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Familjerätt förr och nu
De källor vi släktforskare främst använder
oss av i vår forskning är dokumentation om
familjeförhållanden som lagar och bestämmelser ålagt kyrka och myndigheter att
upprätta från tid till annan. För att få en
överblick över dessa familjerättsliga bestämmelser som gällde förr och gäller nu,
hade vi bjudit in Barbro Nordlöf som föredragshållare till vår mötesafton den 17
mars 2010.
Genom 1686 års kyrkolag har vi fått våra
stora forskningsmöjligheter. I den uppräknas de kyrkböcker som prästen skulle föra
över de förrättningar han var ålagd att utföra.

kunde disponeras av styvföräldern. Bestämmelsen kvarstod till 1915.
Personer som begått äktenskapsbrott fick
inte gifta sig med varandra om de lyckades
få skilsmässa i sina tidigare förhållanden.
Dispens kunde ges av Kungl. Majt. Bestämmelsen upphävdes 1915.
I slutet av 1800-talet infördes borgerlig
vigsel och den jämställdes med kyrklig
vigsel 1908.
Genom vigseln blev mannen hustruns
förmyndare. Han fick ansvar för hennes
förmögenhet och inkomster och han blev
ensam förmyndare för barnen. Hustrun
hade å sin sida giftorätt i boet – på landet
en tredjedel och i staden hälften. 1920 års
giftermålsbalk gjorde makarna likställda
och mannen var inte längre hustruns förmyndare.
Skilsmässor var inte möjliga under den
katolska tiden. Efter reformationen tilläts
skilsmässa i två fall, vid horsbrott och vid
övergivande. Man måste då genomgå en
lång och påfrestande procedur och försök
till förlikning skulle ske.
Skilsmässoärendena behandlades tidigare
av domkapitlen. Först genom 1734 års lag
blev det en fråga för allmän domstol.
1810 kom en ny förordning om skilsmässa. Det blev något enklare att skiljas men
fortfarande var förfarandet mycket
omständligt. 1920 luckrades bestämmelserna upp ytterligare – det blev möjligt
med snabbskilsmässa i vissa fall. I övrigt
krävdes hemskillnadsår och obligatorisk
medling. 1974 ändrades lagen radikalt.
Anledningen till skilsmässa behöver inte
längre anges och obligatorisk medling
finns inte kvar. Om det finns barn under 16
år krävs dock ett halvårs betänketid.
Tvegifte, som givetvis inte var tillåtet,
kunde förekomma under krigstid. Innan
man gifte om sig måste man kunna visa att
förre maken var död. Satt mannen fången i
Ryssland var detta inte alltid så lätt. Kom
förre maken plötsligt hem blev det nya
äktenskapet ogiltigt med konsekvenser
framförallt för barnen.

Äktenskap
Länge var trolovning lika bindande som
äktenskap. Först genom 1734 års lag och
dess giftermålsbalk blev kyrklig vigsel
obligatorisk. Lysningsförfarandet, det vill
säga tillkännagivande i kyrkan för att hinder mot äktenskapet skulle kunna anföras,
infördes redan på medeltiden och kvarstod
till 1969.
I 1734 års lag togs också in bestämmelser om åldersgränser – mannen skulle
vara 21 år och kvinnan 15 år. Under årens
lopp har gränserna ändrats vid flera tillfällen och nu gäller 18 års ålder för både man
och kvinna. Dispens har alltid kunnat sökas.
Ett äktenskapshinder var nära släktskap
som länge kunde räknas ända till fjärde
eller femte led. På 1680-talet bestämdes
dock att stanna vid andra ledet, det vill
säga kusiner. Dispens kunde sökas hos
Kungl. Majt. (handlingarna kan finnas i
domkapitlens arkiv). Förbudet mot kusinäktenskap upphävdes 1845.
Ett annat hinder var den så kallade sorgetiden. Änkling borde inte gifta om sig förrän efter ett halvår och änka borde vänta ett
helt år. Bestämmelsen om kvinnans väntetid kvarstod ända in på 1900-talet. Dessutom skulle änklingen/änkan avvittra barnen. Detta innebar att barnens arv skulle
utskiftas så att deras fars-/morsarv inte
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Ett annat tvegiftesproblem kunde uppstå.
Eftersom trolovning jämställdes med vigsel, måste en trolovning hävas innan vigsel
med annan kunde ske. Upphävda trolovningar under 1800-talet kan man hitta i
domkapitlens arkiv.
1988 infördes en lag om sammanboende
och 1994 gavs homosexuella par möjlighet
att ingå partnerskap – likvärdigt med giftermål.

miljerätten. Dessa handlingar har sparats i
kommunarkiven.
Lagliga möjligheter till adoption – d v s
barnet togs upp i adoptionsfamiljen som
eget – infördes 1918. Arkivhandlingar
finns i den domstol där adoptivföräldrarna
bodde vid adoptionstillfället.
1866 fick oäkta barn viss arvsrätt och
1905 full arvsrätt efter sin mor, men först
1970 full arvsrätt efter fadern.
Länge var myndighetsåldern 21 år. 1969
ändrades den till 20 år och 1974 blev man
myndig vid 18 år.
Fram till 1950 var mannen ensam förmyndare för barnen i äktenskapet – därefter makarna gemensamt.
Tidigare kunde kvinnor inte bli myndiga
och föra sin egen talan. Som förmyndare
hade de sin far, bror, make eller annan
manlig släkting. Änka hade dock möjlighet
att ”råda sig och sitt gods själv”. Under
1800-talet emanciperades den ogifta kvinnan. Från 1858 kunde hon begära att bli
myndig om hon fyllt 25 år. 1863 blev alla
ogifta kvinnor myndiga vid 25 års ålder
och 1884 blev de fullt likställda med männen, myndiga vid 21 år. Gifta kvinnor stod
under mannens förmyndarskap ända till
1920.
Till förmyndare för föräldralösa barn
utsågs alltid en släkting, som inte kunde
undandra sig uppdraget – laga ursäkt var
bara sjukdom eller hög ålder.

Barn
Förr var det noga att skilja på barn födda
inom eller utom äktenskapet. I födelseböckerna angavs de senare med beteckningen oäkta. De oäkta barnen levde oftast
under mycket dåliga sociala och ekonomiska förhållanden liksom modern. Dödligheten bland de oäkta barnen var också
högre än hos andra barn.
Kyrkans inflytande var stort och äktenskapsbrott var ett brott mot Gud. Kvinnan
drogs i allmänhet inför tinget för lägersmål
och straffet blev böter. Fadern efterfrågades sällan men hans namn kunde ibland
nämnas vid tingsförhandlingen. Efter 1864
fick kvinnan själv gå till tinget för att få
faderskapet fastställt och det var inte
många kvinnor som orkade med detta.
Faderskap kunde erkännas i samband
med vigsel och då räknades barnet som
äkta. Trolovningsbarn hade bättre ställning
än de oäkta barn som föddes som följd av
tillfälliga förbindelser.
Förutom att det var en stor skam för en
ogift kvinna att få barn, hade hon ofta ekonomiska svårigheter med försörjningen av
sig själv och barnet. Många gånger måste
hon lämna bort barnet till fosterhem. Alltför ofta såg modern ingen annan utväg än
att döda barnet – vilket, om det upptäcktes,
även ledde till hennes död.
Många oäkta barn utackorderades genom
fattigvården i socknen eller lämnades på
Allmänna barnhuset i Stockholm (inrättat
1638) för placering i fosterhem. I båda
fallen var barnadödligheten mycket hög.
Sedan 1918 sköter socialtjänsten faderskapsutredningar, fram till 1974 genom
barnavårdsmannen och sedan genom fa-

Arv
Att hitta ett arvsmål eller ett testamente i
domböckerna kan vara mycket givande.
Huvudregeln på medeltiden var att på
landet ärvde son dubbelt mot dotter. I staden likställdes son och dotter. Annan fördelning av arvet kunde ske genom testamente. Dessa gamla arvsbestämmelser
överfördes tämligen oförändrade till 1734
års lag.
Om det inte fanns bröstarvingar kunde
arvet gå till mycket avlägsna släktingar.
Det gällde för dessa att bevisa sin rätt och i
domböckerna kan därför finnas omfattande
släktutredningar till glädje för oss släktforskare. Arvsmålen är överraskande
många.

6

an-tecknat nr 3- 2010

Lika arvsrätt för man och kvinna infördes
1845 och viss arvsrätt för make/maka
1920. Innan boet skiftades skulle
make/maka ha ut sin giftorätt. 1988 ändrades arvsreglerna till förmån för efterlevande make/maka. Gemensamma barn får inte
ut sitt arv förrän båda makarna avlidit.
Särkullbarn, det vill säga den avlidnes
barn i annat förhållande än det vid dödsfallet aktuella, har rätt att få ut sin arvslott
omedelbart och behöver inte avvakta andra
makens död.
1929 ändrades arvsbestämmelserna så att
kretsen arvingar begränsades – kusiner
kunde inte längre ärva. Vidare tar Allmänna Arvsfonden hand om arvet om släktingar saknas och testamente inte är upprättat.
Reglerna om testamente tillkom 1686.
Endast myndiga personer av ”sunt och fullt
förstånd” kunde upprätta testamente. Bevittning skulle ske skriftligt av samtidigt
närvarande vittnen. Tidigare fick man inte
testamentera bort arvejord men denna regel
togs bort 1857. Samtidigt infördes bestämmelser om bröstarvingars laglott så att
dessa inte kunde göras arvlösa.
När någon avlidit skulle bouppteckning
upprättas och arvskifte ske. Bestämmelser
om bouppteckning infördes genom 1734
års lag. Sådan skulle upprättas inom tre
månader efter dödsfallet och lämnas in till
rätten vid nästa ting. Dessa handlingar
finns i domstolsarkiven och är intressanta
för oss släktforskare bland annat för att
dödsbodelägarna (arvingarna) är förtecknade i bouppteckningen.

och böter för lönskaläge i kyrkoräkenskaperna (L-serierna).
Ja, det var en hel del insikter som vi fick
med oss från kvällens föredrag, förhoppningsvis till nytta för stundande släktforskning.
Tom Hedström
Litteraturtips: Barbro Nordlöf, Rättshistoria för
släktforskare, Göran Inger, Svensk rättshistoria.

Äktenskapsförord, tidigt belägg
Följande vigselnotis fann jag i Åmåls
stadsförsamling – E1 sid 121:
”27/6 1768 Vigdes soldaten Lars Svanström och Anna Olofsdotter, då hon per
pactum antenuptiale förbehålt sig frihet för
sin lilla egendom att den ej måtte åtgå till
mannens skulds betalning.”
Per pactum antenuptiale skulle kunna
översättas med i avtal före äktenskapet.
Enligt Barbro Nordlöf står det i 1734 års
lag, Giftermålsbalken 8 kap att mannen
eller kvinnan kan skriva ett förord på sin
egendom. Detta skulle sedan visas upp på
tinget för att gälla.
Brita Ågren

Rötterbokhandeln –
en skattkammare
Sveriges Släktforskarförbunds nättidning
Rötter har en bokhandel med ett stort utbud
böcker, CD-skivor och annat som kan vara
till hjälp i din forskning.
Har du tillgång till internet, gå in på
www.rotter.se och välj Bokhandel i listrutan till vänster. Som medlem i en ansluten släktforskarförening har du en viss rabatt på dina inköp. Klicka därför först på
gröna rutan Handla som medlem och välj
sedan varugrupp till vänster. Markera den
produkt du är intresserad av och skriv in
dina personliga uppgifter enligt anvisningarna. Någon inloggning behövs inte.
Det går givetvis också bra att kontakta
Sveriges Släktforskarförbunds kansli direkt. Adress och telefon är Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna, tel 08-440 75 50.

Övrigt
Barbro avslutade sitt föredrag med att
nämna något om gångna tiders namnskick.
Före 1901 kunde man anta vilket namn
man ville – utom adliga. Dessutom kunde
namnbyte ske när som helst under hela
livet. 1901 infördes en namnlag som reglerade namnskicket. Indelta soldater valde
inte själva sina namn utan tilldelades ”soldatnamn”, ofta med anknytning till roten
som de tillhörde.
Vidare nämnde Barbro att äktenskapslicenser kan finnas i kyrkoarkivens H-serier

Margaretha Vinterholt
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KB - Kungliga Biblioteket - en guldgruva för
släktforskare
KB är vårt nationalbibliotek med anor från
1600-talet. Idag ligger biblioteket vackert
placerat i Humlegården, strategiskt nära
bussar och tunnelbana och lika välkomnande för oss släktforskare som för alla
andra forskare, studenter, författare med
flera, som utnyttjar bibliotekets möjligheter. Redan via KB:s hemsida tas vi emot
och lotsas vidare till olika informationskällor och databaser. De två stora databaserna
är den nationella databasen Libris och databasen för den äldre, tillgängliga litteraturen på KB, Regina. Vi vill emellertid göra
oss lite mer bekanta med själva KB:s
byggnad.
Styrelsen för Sollentuna släktforskare
valde därför att en vacker junidag uppsöka
biblioteket och utforska denna guldgruva
av information som finns direkt tillgänglig
inne i de stora läsesalarna. Utan vidare
kunde vi i lugn och ro ta oss runt i de öppna lokalerna. Tystnaden råder i salarna där

finns alla de stora, allmänna uppslagsverken och encyklopedierna, svenska såväl
som utländska. I en ämnesordning, som
finns angiven i broschyren, slingrar sig
sedan uppslagsverken runt balkongerna.
Vi stannar till på den mellersta och finner
här Svenskt biografiskt lexikon, Svenska
män och kvinnor och andra svenska uppslagsverk. Men även deras utländska motsvarigheter finns i närheten.
Det som ögonen också faller på är matriklar av olika slag. Äldre tiders studenter
vid de olika universiteten finns i samlingarnas matriklar. Pojkar kom ofta redan som
8-10-åringar till universiteten, i en informators vård. Man hittar även matriklar
över läkare och veterinärer, för att ge några
exempel. Vi tar oss upp till övre balkongen
och hittar de stora vetenskapliga institutionernas skrifter. Kungliga Vetenskapsakademins historia står inom räckhåll.
Innanför den stora läsesalen finns ett rum
med tidskrifter. Det är dels inbundna årgångar i hyllor, dels senare nummer i särskilda fack, ordnade alfabetiskt. Sökning i
Libris ger oss på förhand uppgifter om var
varje tidskrift eller bok finns i byggnaden.
Allt finns naturligtvis inte tillgängligt på
hyllorna utan mycket material måste beställas fram från bokmagasin.
Vi får nu går tillbaka till den så kallade
informations- och lånedisken där vi kan
hitta datorer för besökande. Vi fortsätter
mot den andra delen av referensbiblioteket.
Här finns i första hand film- och konstuppslagsverk. En trappa upp hittar vi stora
uppslagsverk om slott och herresäten, serier från de olika landskapens hembygdsföreningar och juridiska uppslagsverk för att
ge några exempel. Nöjda med utforskandet av referenssamlingarna tar vi oss ner
till "underjorden". Här finns en stor samling av mikrofilmade dagstidningar från
hela landet. Man får själv gå och hämta
filmen och sätta sig vid läsaren och bläddra
fram den önskade informationen. Tidning-

Stora läsesalen i Kungliga Biblioteket.

vanligtvis flitiga forskare och studenter
sitter försjunkna över sina arbeten, dock att
denna lördagseftermiddag var antalet besökanden naturligtvis mycket mindre. Men
med hjälp av en liten broschyr, som vi fick
vid informationsdisken, kunde vi gå runt
och bekanta oss med de uppslagsverk som
finns. Utan att gå in i detalj på varje verk
tar vi här upp exempel som vägledning.
Redan runt väggarna i den stora läsesalen
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arna är i stort sett filmade från deras första
utgivningsdag. Ytterligare en guldgruva att
söka i.
Vårt besök avslutades med en liten titt
inne i specialläsesalen. Här hittar man
kortkatalogen över handskrifter och brev.
Man beställer här även fram från KB:s
äldre boksamlingar och kan sedan sitta och
studera i lugn och ro. Den äldre litteraturen
finner man genom sökning i databasen
Regina. Till hands finns specialgjorda
kuddar eller dyner för att skydda de gamla
skrifterna från ovarsam hantering.
Vi kunde se att den som så vill, själv kan
göra denna vandring och utforska KB:s
möjligheter. Vid informationsdisken förser
man sig med den lilla broschyren, som ger
en allmän vägledning om innehållet på
hyllorna i salarna för olika fackområden.
Är man osäker finns det alltid vänlig bibliotekspersonal till hands för att hjälpa till.
KB är verkligen väl värt ett besök för en
släktforskare. Man kan hitta oanad information om någon eller några av sina anfäder. Vid informationsdisken kan man också be om lånekort för att sedan hemifrån
göra sökningar i Libris och Regina och
beställa fram böcker i förväg. De ligger
sedan och väntar på ditt besök.

Föreningsmässa i Sollentuna C
Föreningsmässan arrangeras i år för första
gången i Sollentuna centrum. Lördagen
den 25 september kl. 11.00 – 16.00 har
ideella föreningar chans att visa upp sig. Vi
kommer att delta med muntlig och skriftlig
information om vår verksamhet, bildspel,
flygblad m.m. Välkommen att besöka vår
monter. Det vore trevligt att få se dig där.
Ännu trevligare vore det om du kan stå
vid bordet någon timma. Det blir lättare
om fler kan dela på passen. Dessutom är
det bra om vi är flera som kan prata med
besökarna. Det är betydelsefullt för föreningen att visa upp sig och intresset för
släktforskning är stort. Kan du vara med,
ring tel. 754 26 55.
Styrelsen

Allt finns inte på nätet
Släktforskning har under senare år utvecklats nästan till en folkrörelse i Sverige. En
av anledningarna är att allt mer information numera finns tillgänglig i digitaliserad form via Internet. Det har blivit lättare att släktforska.
Men vad många kanske inte vet är att
man på nätet endast kommer åt en liten del
av det stora antalet hyllmeter handlingar
som finns på våra olika arkiv landet runt.
Får man inte ”napp” vid sökning i databaserna som står till buds på nätet (kommersiellt eller via arkiven) kan man gå
vidare genom att söka kontakt med de arkiv som man tror kan vara aktuella med
hänsyn till de frågeställningar man söker
svar på.
Bäst är givetvis om man själv kan uppsöka arkiven ifråga. Ring först – det finns
alltid någon person att diskutera med. Ett
tips, om man inte har denna möjlighet, är
att gå till fliken släktforska på Riksarkivets hemsida (www.riksarkivet.se).
Här finns länkar till alla tillgängliga arkiv
och också möjlighet till direktkontakt för
att be om hjälp.
Innan man ger upp måste alla ledtrådar
följas upp i detta spännande detektivarbete
som det innebär att släktforska.
Margareta Lagerman

Margareta Lagerman

Släktforskarhjälp
Under fyra lördagar i höst är du välkommen att få hjälp vid släktforskardatorn på
Biblioteket i Sollentuna Centrum - lördagarna den 4 september, 2 oktober, 13 november och 4 december.
Kl 11.00 – 14.00 är en rutinerad släktforskare på plats för att hjälpa dig som
kanske inte kommit så långt i din forskning. Även du som hållit på ett tag och vill
ha hjälp att komma vidare är givetvis också
välkommen.
Om du har frågor, ring tel 92 72 06 Dan
Eriksson, som ansvarar för släktforskarhjälpen.
Ingen föranmälan.
Styrelsen
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Kartor i släktforskningen
På vår mötesafton den 4 maj berättade lantmätare Gunnar Blom hur kartor kan vara
till hjälp när man söker sina anor. Gamla kartor brukar väcka intresse både för sitt
vackra utseende och för bilden av samhället vid en viss tidpunkt. Vad finns det då för
hjälp att få i forskningen och var letar man?
Allmänna aktuella kartor finns bland annat
på www.eniro.se och www.hitta.se. Även
på www.googleearth.com finns information.
Här är några frågor som kan besvaras
med hjälp av kartor vid släktstudier: Tydning av ortsnamn, Socknens omfattning
och läge, Byarnas indelning, Uppdelning
på hemman, Namn på gårdar, torp m m,
Ägolotternas benämning och ursprungsfastighet. Sakägare vid eventuella köp och
i bouppteckningar kan finnas i lantmäteriakter.
Söker man efter soldattorp kan de finnas
på Krigsarkivet. Handlingar till gods och
större gårdar kanske finns på KB eller
Landsarkiven. En inventering av torp i
Sollentuna har gjorts. På Sollentunas
kommunarkiv finns en del kartor, bland
annat Torpkartan och Edbergs slottsarkiv.
För att upprätta underlag för husförhörslängder, mönstring och mantalslängder
använde kyrkan, försvaret och fogdarna
lantmäteriets kartor.
Lantmäteriverket har lagt ut sina historiska kartor på nätet, t ex Generalstabsblad,
Häradskarta, Ekonomiska blad och Förrättningar. Man har fri tillgång till dessa
och mot betalning kan kartorna man är
intresserad av beställas från lantmäteriverket. Kartor äldre än 70 år finns på nätet,
senare handlingar kan studeras på lantmäteriets kontor. Sök på internetadressen
www.historiskakartor.lantmäteriet.se. Välj
sedan sökning via karta, välj län, kommun
och ort eller avancerad sökning.
Lantmäteriverket i Gävle (sammanslagning av Lantmäteristyrelsen och
Kartverket) är central myndighet med
kartor från 1500-talet och framåt. Lokalt
finns lantmäteri hos den statliga
överlantmätaren i residensstäderna och i
ca 40 större kommuner.

Fastighetsregistret
med
tillhörande
registerkarta, t ex Ekonomiska kartan innehåller:
 Aktuell lagfaren ägare som handhas
av Inskrivningen på Lantmäteriet
(äldre uppgift ur lagfartsböcker på
beställning).
 Taxeringsuppgifter som handhas av
Skatteverket (jfr äldre mantalslängder).
 Mantal, för äldre fastigheter.
Ursprungligen ett tal som grund för
uttagning av soldater, underlag för
beskattning samt andel i fiskevatten
och skog mm.
 Adress och särkskilt namn på
fastigheter och byggnader som
beslutats av kommunen.
 Byggnader (bygglov med husritningar finns eventuellt på kommunen).
 Historik, åtgärd, akter som berört
en fastighet.
Äldre förrättningskartor är t ex:
 Geometrisk jordebokskarta. Fanns
på 1600-talet och var kopplad till
jordeboken.
 Storskifte, Enskifte, och Laga skifte. Användes för att reglera byar
från 1700-talet och en bit in på
1900-talet. Kan innehålla information om torp m m.
 Hemmansklyvning – fanns mellan
åren 1880 till 1930. Det innebar
delning av ett hemman i två eller
flera delar, t ex vid ett arvsskifte.
 Ägostyckning – fanns mellan åren
1880 till 1930 och var ett annat sätt
att dela en gård.
 Avsöndring, avstyckning, klyvning,
sammanläggning och fastighetsreglering är andra förrättningstyper.
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Uppgifter om sämjedelningar och
arrendetomter finns nog bara hos
markägaren.

Styrelsen 2010
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 754 26 55
e-post: kerstin.myrehed@swipnet.se

Även i an-tecknat 2/2008 finns en artikel
om Kartor i släktforskningen. Intresset för
kartor är stort och, som sagt, är ytterligare
en hjälp i släktforskningen.
Till sist ett litet tips: Många ägare till
landsbygdsfastigheter brukade upprätta en
tavla med tidigare ägare till gården och
kopierade då även kartor över gården vid
olika tidpunkter. Har du en sådan raritet i
din ägo, har du också fått inblick i dina
förfäders levnadsförhållanden. Varför inte
upprätta en egen ägartavla med kartor över
släktens gamla gård.

Margaretha Vinterholt, vice ordförande
Tel 754 24 96
e-post: margaretha.vinterholt@tele2.se
Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin.henriksson@sawast.se
Dan Eriksson, kassör
Tel 92 72 06
e-post: daneriksson770@hotmail.com

Gunnar Blom/ Margaretha Vinterholt

Leif Eriksson
Tel 754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Margareta Lagerman
Tel 754 45 18
e-post: margareta.lagerman@spray.se

Uppdateringen klar!
Föreningens förteckning över medlemmarnas geografiska forskningsområden är nu
rykande aktuell. Kan beställas av Hans
Klaar (hasse.klaar@bredband2.com eller
tel 08-754 39 16) som e-brev eller papperskopia (mot självkostnad).

Theresa Nyman
Tel 96 34 49
e-post: Theresa.ny@hotmail.com
Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Dan Eriksson, se ovan.

Styrelsen

an-tecknat

behöver nytt blod

Den nuvarande arbetsgruppen, som består av fyra personer plus en adjungerad styrelseledamot, har i stort sett varit intakt de senaste tre åren. Nu är det emellertid dags för
rekrytering av nya medlemmar till gruppen.
Du som har lust att medverka med innehåll och utformning av vårt medlemsblad är
välkommen att anmäla ditt intresse till styrelsen.
Arbetsuppgifterna fördelas mellan gruppens medlemmar efter fallenhet och intresse.
Viktigt är att få andra medlemmar och kanske även utomstående att lämna bidrag till bladet
eller att skriva själv.
Om du vill vara med i en stimulerande arbetsgrupp, tveka inte att höra av dig! Ring
Margaretha Vinterholt tel 754 24 96 eller skicka ett mail till margaretha.vinterholt@tele2.se.
Styrelsen
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
192 77 Sollentuna

Lördagen den 9 oktober i Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Temadag

Kvinnors och mäns skilda villkor
genom tiderna
Föredrag kl 11.30 i Amorinasalen av Helena Bergman
Utställning kl 11.00–15.00 i Tintomararummet av hjälpmedel och
arkivtjänster för släktforskare.
Utställare är Riksarkivet, SVAR, Storstockholms Genealogiska Förening,
Arkiv Digital, Genline, Dis-Öst/Disgen, Krigsarkivet, Sällskapet
Vallonättlingarna, Genealogiska Föreningen, Holgerdata.
Fri entré. Välkommen!

Tisdagen den 9 november kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Ligger Ditt forskningsmaterial i en låda
någonstans?

Arkivering – en vital fråga för släktforskaren
Föredrag av Elinor Elmborg som presenterar sin ”Arkiveringsguide”
och släktforskarprogrammet ”Min släkt”.
Fri entré. Kaffe serveras. Alla välkomna!

