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Ordföranden har ordet 

Under årens lopp har vi haft många duktiga 

och intressanta föreläsare inom vitt skilda 

ämnesområden. Själv tycker jag att jag lär 

mig något nytt varje gång. Det finns så 

många källor att ösa ur när man 

släktforskar. Ibland är det mer okända 

källor och arkiv som det berättas om. Låt 

inte ett okänt ämne avskräcka från att 

komma och lyssna på dessa utmärkta 

föredrag. Ta er tid och kom. 

Det värmer när ni kommer fram efter ett 

föredrag och talar om att ni uppskattat det. 

Har läst att ”Ny folkbokföring hotar 

kulturarvet”. Regeringen planerar att göra 

om folkbokföringen, vilket innebär att 

indelningen i församlingar/socknar tas bort. 

Många institutioner samt även hembygds- 

och släktforskningen kommer att drabbas. 

Röster har höjts mot detta.  

 
 

 

 

  

 

Margaretha Vinterholt 
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c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna 

Föreningens plusgiro: 712 140-3 
                     
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se 

                     
Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 215 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök. 

KALENDARIUM 

Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00 

FÖREDRAG av Kjell Åbrink:  

”Fotsoldat i sjökrig.” 

Amorinasalen, Bibliotekshuset Sollentuna 

centrum 

Lördagen den 20 oktober kl. 11.00–15.00 

TEMADAG – Öppet hus om släktforskning 

i Sollentuna bibliotek, 1 tr.  

Temat är emigration. 

Onsdagen den 7 november kl. 19.00 

FÖREDRAG av Jan Brunius:  

”Vasatidens samhälle: en vägledning till 

arkiven 1520-1620 i Riksarkivet.” 

Amorinasalen, Bibliotekshuset Sollentuna 

centrum 

Forskarstöd 

Onsdagarna 10 oktober, 7 november,  

21 november och 5 december  

kl. 10.00–12.00 och 12.30–14.30. 

FORSKARSTÖD på biblioteket, bokas i 

pärm vid forskardatorn.  

Andra anordnare 

Lördagen den 10 november 

Arkivens dag.  
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Officersvolontären och första världskriget 
 

I tidigare artikel har vi fått ta del av föräldrarnas omsorg om sonen som blivit officers-

volontär.  Här följer utdrag ur brev från Bror och Emma Rosander till sonen Jean 1914-1916 

med militär anknytning.  Fadern är pensionerad som fanjunkare vid Kalmare regemente sedan 

1909.  Är nu syssloman vid lasarettet i Jönköping. 

Härmed lämnar jag mitt medgivande 

för min omyndige son Jean Fredrik 

Br:son Rosander att söka anställning 

som officersvolontär vid infanteriet. 

Jönköping den 9 mars 1914. 

  Bror Rosander 

 

16 juni 1914: Hvad tjänsten beträffar 

måste du nu vid alla tillfällen visa dig 

framme och taga befäl vid möjliga och 

omöjliga tillfällen/all blyghet bort och rent 

ut sagt framfusighet fram.  Redan från 

första början måste du tänka på att taga i 

med kraft och jag undrar då om det är 

lämpligt tänka på tjänstledighet. Du 

förstår ju att du är välkommen hem men 

tjänsten framför allt.  Var diplomat även i 

det stycket.  Din tillgifne Far. 

 

Troligen juli 1914: Nog tycker jag det 

skulle kännas skönt för dig att få kvittera ut 

din lön och var nu förståndig och sparsam 

och tänk på din framtid, skulle vi få krig 

går alla Fars värdepapper och vårt bo till 

liquid för de pengar Far lånat – för att 

kunna behålla aktierna.  Skulle det vara så 

lyckligt att vi ej få krig kan ju hända att 

Far får behålla papperen men dröjer det 

länge innan de blifva räntebärande, därför 

min snälle gosse gör dig inga sådana 

vanor som kosta pengar, utan tänk som 

förut, att det du sparar, hjälper du Far och 

Mor med.  Adieu med dig käre vän och var 

hjärtligt hälsad af oss alla genom din 

Morssa. 

30/7 14: Hvad tror ni däruppe om 

mobiliseringen?  Far har så´n feber och 

tror det blir utaf.  Far har en obehaglig 

syssla under sådan tid, han skall nämligen 

vara regementsväbel (ha polisuppsikt och 

förestå häktet på regementet). 

5/8 1914: Vi undrar mycket var vi ha´ dig i 

dessa oroliga tider.  Gud gifve dig hälsan 

så Du kan vara till gagn för vårt kära 

fosterland, hvad allt förändrats sedan vi 

voro hos Dig, hvad jag är glad öfver att vi 

i lugn fick träffa Dig, för några 

permissioner få Ni säkert ej, och för Eder 

utbildning är det nog bäst så länge Ni få 

stanna på skolan eftersom det endast är 

första året Ni är ute. 

   I går ringde kyrkklockorna i tre timmar 

som gaf alvarstämning, men fabriks-

piporna ingaf ångesten, detta var för 

flottans män, nästa gång gäller det vår 

Far, vi ha´ sedan i tisdags haft Fars låda 

packad och hvarje ringning och telegram 

gripes vi af  ängslan. 

   Far har rekvirerat 10000 meter gasväf.  I 

alla speceributiker har varit stormning i 

denna veckan.  Alla banker har äfven varit 

stängda denna tid.  

8 Aug. 1914: Tack för ditt sista bref och 

gladde det oss outsägligt höra att du 

fortfarande är kvar på Karlsborg.  Det är 

emellertid mycket ledsamma tider och 

värre blir de antagligen; icke endast från 

försvarssynpunkt sett utan äfven 

ekonomisk.  Allting stiger enormt och kan 

ej fås för penningar.  Så har 

förbandsartiklar stigit med 50% och ofta 

levereras endast medelst förskottslikvid till 

mindre partier.  Armén skall ju först förses. 

   Hvad mig själf vidkommer skall jag icke 

ut förrän vid allmän mobilisering.  Här har 

jag haft packat sedan i måndags.  Min 

uniform är ju mer än bra och sedan jag nu 

magrat, väl sittande.  För säkerhets skull  
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Skolungdomens skyttetävling 1913, marsch 

mot Stora Skuggan 

har jag hos Spång tagit mått till en grå och 

låter honom sy mig en af samma tyg som 

din mellan(?). Den behöfver ej provas och 

kan sändas efter.  Från våra regementen 

veta vi inget, om det är ju (?) men hvart är 

ej bekant.  Jag antar att mobiliserings-

kompanierna – 13 och 14 – äro sända till 

Gotland.  Oss gäller det nog icke förr än 

vid uppgörelsens timma och måte den 

blifva så lindrig som möjligt.  Neutraliteten 

synes icke ha mycket värde i vår tid, hvilket 

Belgien fått erfara.  Glädjande nog har ju 

icke vårt land ett så ogynnsamt läge, men 

så har vår kust så mycket värre.  Man kan 

ju tänka sig att England icke tager hänsyn 

till vår neutralitet utan ockuperar Gotland 

trotts vårt motstånd och våra protester.  

Då blir en följd att ryssen säger att 

utlämna er flotta frivilligt, eljest skjuter jag 

den i sank.  Nu är ju att märka det dessa 

makter äro på samma sida; men hvem vet 

hvad som förut öfverenskommits för att de 

strida gemensamt – Orsak och verkan?  

Mor fortsätter och hälsas du nu hjärtligt av 

Far. 

9/10/14: I går intågade Jönköpings 

regemente genom sta´n kl. 12. Med musik i 

têten, Barnarpsgatan var kantat af 

folkskolebarnen med flaggor i händer, och 

kyrkogatan o. vestra storgatan af läro-

verksungdom, anförda af major P. och 

Rehndahl.  Mittför Residenset nere vid 

storg var en talarestol uppsatt i blått och 

gult der stadsfull. Ordf. hälsade dem 

välkomna.  Vid framkomsten fingo de 2000 

männen kaffe af staden. 

20 Sept 1915: Dina stöflar äro här sedan i 

Lördags och är mycket fina.  Endast tyckes 

de mig vara för smala i vaderna men det 

ville Blad ha dem, ty de gå lätt att blocka 

ut. 

Hoppas att tyget till dina ridbyxor kommer 

i tid.  Har du fått din uniform?  Då nu du 

tycker det är affär att köpa Spanösen (?) 

sänder jag 20 kr. till dem.  Rästen får du 

använda till det behöfvliga.  Meddela mig i 

tid när du vill ha pängar till uniformen och 

öfriga kläder så sänder jag det jämte till 

linnekläderna på en gång.  Kan du ej få 

köpa pistol med fodral och rem på förrådet 

eller af någon officer t.ex. afskedad?  

Likaså kikare?  Var affärsmässig är du 

snäll. 

   Tag reda på hos äldrekursarna om du får 

hafva kudde och nattskjortor med dig, 

bland de 12 beställda skjortorna ligga 

äfven nattskjortor.  Din (struket: 

Högaktningsfullt) tillgifna Far. 

20. Nov 1915: Tack för ditt bref och är det 

kärt höra att du är kry; men en sak genast 

dina tentamina måste gå flott, du får alltid 

tänka på att häfda din ståndpunkt såsom de 

första.  Och jag är säker på att det lyckas 

dig om du bara ligger i framkant.  Du må 

icke ställa dig i andra ledet utan alltid 

hålla dig främst. 

4 Juli 1916. Far skriver om ekipering: 

Första gången du får parad, bör den vara 

nog, således anser jag att du kan köpa 

skärp, plåt, pompon.  Mitt skärp kan du 

sedan ha vid tillfällen då det inte är så 

noga.  Du måste väl äfven köpa 

axelklaffar.  Mina poletter (epåletter?) äro 

så gott som nya och skall jag sända upp 

dem för ombyte av knappar.  Det förstår du 

väl att jag vill ha min gosse fin. 

Far tänker lämna över pennan till Mor för 

han har så svårt att skriva för sin dåliga 

hand.  Men först vill jag tacka dig för ditt 

nitiska arbete och fortsätt därmed är du 

snäll Jean ty ju lägre nr ju bättre, det kan 
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göra dig stora kapitaler i framtiden.  

Syftar på att den kadett som går ut som 

nummer ett har de bästa möjligheterna till 

befordran i framtiden. 

20.11.1916: Ehuru bråttom jag än har vill 

jag skrifva några rader till min käre gosse 

och tacka för ditt välkomna bref som vi 

länge väntat på.  Wi voro nog rädda för att 

icke din tentamen gått så bra som du 

önskat, ty du brukar ju alltid vilja låta oss 

deltaga i din glädje och därför brukar du 

ju skrifva så fort som möjligt.  Nu förstå vi 

så väl att din tid är strängt upptagen.  Det 

var emellertid en glädje att det gått så bra 

i examen.  Vi gratulera och tacka dig. 

   Att B. är ogin och afvundsjuk är ju gifvet 

ehuru det är oförståndigt ty inte kan han 

väl tänka att du skall taga hänsyn till hans 

ålder och i grannlagenhet därför låta bli 

att läsa; så uppoffrande får man icke 

begära att människorna skola vara.  Jag 

känner själf till dylika saker, af 21 st. från 

d. (?) v. 20 regt (?) Kalmar gick Lübeck ut 

som No. 1 och jag 2, oaktade vi hade en 

som var återkommenderad.  Lybeck hade 

ett betyg bättre än jag i gymnastik.  Det 

vart en väldig täfvlan må du tro Jean, och 

avundskap sedan.  Men tiden läker alla 

sår.  För mig var det mer än arbetsamt 

som icke hade någon elementär bildning 

hvaremot många af de 21 hade och Lübeck 

hade ju gått igenom 5 kl.  (Jeans fader Bror 

Axel hade informator tills han var åtta år.  

Då gick hans far i konkurs och sedan fick 

Bror Axel troligen ingen ytterligare 

undervisning.  Han lär ha sagt till sina 

döttrar att underofficersskolan i Kalmar var 

hans bästa utbildning.) 

Emellertid hoppas vi på att du får behålla 

hälsan och ska kunna fortsätta med samma 

energi ty förmåga saknas icke. 

2.12.1916: Då mor i dag skall skrifva till 

Mia vill jag icke låta dig bli lottlös.  Detta 

så mycket hellre som jag vill på det 

hjärtligaste tacka dig för den stora energi 

som du visat och du må tro vi gläds alla 

däråt.  Det var ju ett godt steg framåt i den 

stora kapplöpningen er emellan och jag 

förstår så väl att den är spännande å ömse 

håll och ligger viljekraft bakom.  Får du ha 

hälsan är ju icke allt hopp ute.  Och enligt 

min åsikt är väl denna erkänsla från ditt 

befäl detsamma som ”Vi vill att Ni skall bli 

No. 1 på regementet”. 

Gitt Rosander Gerhardsson 

Dotter till Jean 

 

 

Emma Rosander född Svensson 35 år 1903 

 

 

Bror Axel Rosander 44 år 1903 
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Varför hittar jag inte mina släktingar? 

 

Så löd rubriken på Dan Erikssons föredrag 

den 20 mars. Dan har mångårig erfarenhet 

som släktforskare och som ansvarig för 

föreningens forskarstöd. Och vi fick också 

praktisk och pedagogisk vägledning genom 

släktforskningens labyrinter. För den som 

vill börja släktforska var det en värdefull 

inkörsport till de olika system som numera 

finns tillgängliga digitalt eller på DVD- 

media. Även för mer erfarna släktforskare 

var denna översikt mycket uppskattad och 

välkommen. Dan påpekade det viktiga med 

att först avgränsa tidsperioden för att se 

vilken informationskälla man lämpligast 

börjar med. Man måste då bland annat ha 

70-års sekretessen i minnet. Vidare bör 

man göra klart för sig vad respektive 

informationskälla verkligen innehåller, till 

exempel husförhörslängder, förteckning 

över vigslar, domstolsprotokoll, med mera. 

De olika källorna kompletterar varandra. 

Dan gav också exempel på hur man 

formulerar en sökfråga och vilka fällor 

man kan undvika.  

Ett av de tips Dan gav oss var om 

Anbytarforum (se adress i andra spalten). 

Där är hela tiden erfarna släktforskare 

ivrigt engagerade i att hjälpa andra med 

spårande av anfäder, tydning av svårläslig 

text med mera och ger snabbt svar på 

frågorna.  Slutligen talade Dan om vikten 

av att ordentligt dokumentera sin 

forskning. Till sin hjälp har man olika 

släktforskarprogram där man kan upprätta 

sin/a antavla/or.   En viktig portal för oss 

som vill ta oss framåt i vårt släkt-

forskningsarbete är: www.scangen.se . 

Tänk på att det även är viktigt att skriva 

ner sin egen levnadshistoria till efter-

världen. 

Margareta Lagerman och Theresa Nyman 

 

Källor  
1942-2012 (Sekretess) 

Sveriges Befolkning 1970, 1980 

Sveriges Dödbok 1901-2009 

Begravda i Sverige 

1890-1941 

Sveriges Befolkning 1890, 1900 

Folkräkning 1910 

SCB-utdrag 1860-1940 

Sveriges Dödbok 1901-2009 

1500-omkring 1890 

A1: Husförhörslängder 

B: Flyttningslängder 

C: Födelse-dopböcker 

F: Död-Begravningsböcker 

    Folkräkning 1860, 1880 

WWW-adresser 

Anbytarforum: http://aforum.genealogi.se 

Disbyt: www.dis.se 

”Släktforskarens Google”: 

www.scangen.se  Välj personsökaren för 

att söka personer. 

Sveriges Släktforskarförbund: 

www.genealogi.se 

Nu levande personer: www.hitta.se 

www.birthday.se 

www.google.se 

 

Länkar finns även på föreningens hemsida: 

www.sollentunaslaktforskare.se 
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Enskilda arkiv i Landsarkivet i Uppsala 
 
 

I våras hade jag förnöjelsen att under en 

programkväll hos Sollentuna släktforskare 

berätta om enskilda arkiv – särskilt sådana 

som förvaras i Landsarkivet i Uppsala – 

och vilken nytta man som släktforskare 

kan ha av dem. Det nedanstående kan blott 

utgöra en kort sammanfattning av ämnet. 

 

Vad är enskilda arkiv? 
Enskilda arkiv är sådana arkiv som inte 

tillkommit inom offentlig verksamhet utan 

härrör från exempelvis föreningar, privat-

personer, släkter, gårdar och företag. Som 

det förstås kan dessa arkiv vara av högst 

olika karaktär. För en släktforskare knyter 

sig det största intresset säkerligen till 

frågan om i vad mån de enskilda arkiven 

kan bidra till bilden av släktingar, ge mer 

än vad kyrkoböcker och offentliga arkiv 

efter landsfiskaler, läkare och skolor kan 

berätta. Det kan genast sägas att de 

enskilda arkiven har betydande forsknings-

potential men samtidigt i mycket hög grad 

är underutnyttjade eller rentav outnyttjade. 

   Generellt kan fastslås att det 

arkivmaterial som skapas inom den 

enskilda sektorn sammantaget är avsevärt 

större än vad staten, landstingen och 

kommunerna producerar. Ändå bevaras det 

i avsevärt lägre grad – de enskilda arkiven 

omfattas inte av arkivlagens bestämmelser 

om bevarande och sålunda kan ingen 

hindra en enskild arkivägare som vill göra 

sig av med sitt material. Ur många 

synpunkter är det emellertid angeläget att 

också enskilda arkiv bevaras för framtiden, 

och den som vill rädda sådana handlingar 

undan förgängelsen kan alltid förhöra sig 

hos arkivinstitutionerna om möjligheterna 

för att lämna arkiv dit. 

   Det bristande lagskyddet medför också 

att det inte är alldeles förutsägbart var ett 

faktiskt bevarat arkiv förvaras – enskilda 

arkiv återfinns hos bl.a. Riksarkivet med 

landsarkiven, landstingsarkiv, kommun-

arkiv, folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv, 

museer, bibliotek, företag och föreningar. 

Därför är det stundom inte heller alldeles 

enkelt att lokalisera ett arkiv som fångat 

ens intresse. Ett gott hjälpmedel är 

emellertid Nationella arkivdatabasen 

(NAD), som är fritt tillgänglig på internätet 

(via Riksarkivets nätsida) och stadd i 

ständig utveckling. I vissa fall räcker NAD 

ännu inte riktigt till och man måste tillgripa 

andra sökhjälpmedel. Landsarkivet kan 

bistå i sökandet efter enskilda arkiv. 

 

Enskilda arkiv i landsarkivet 
Landsarkivet i Uppsala förvarar 

ungefärligen 3 400 hyllmeter enskilda 

arkiv, vartill kommer ca 30 000 kartor och 

ritningar tillhörande denna kategori. Som 

exempel kan nämnas att här finns 140 

person- och släktarkiv, 60 gårdsarkiv, 15 

byarkiv, 340 förenings- och organisations-

arkiv och 60 företagsarkiv – allt i något 

avrundade siffror. Dessutom omfattar 

samlingarna runt 85 bruks- och gruvarkiv, 

en arkivtyp som kommit att bli central i 

landsarkivets enskilda bestånd och som är 

avgjort intressant för släktforskare med 

anfäder på bruksorter. 

 

De enskilda arkivens mångfald 
Det ligger i sakens natur att det på den 

plats som här står mig till förfogande inte 

är möjligt att ge ens en någotsånär 

fullständig exposé över landsarkivets 

enskilda arkiv – men några spridda 

exempel ur beståndet skall här meddelas. 

   Landsarkivets person- och släktarkiv 

härstammar från bl.a. handelsmän, präster, 

bönder, tjänstemän, vetenskapsmän, diplo-

mater, brukspatroner, tekniker och samlare. 

Dessutom finns här i några fall resultaten 

av släkt- och hembygdsforskares mödor 

och därjämte ett par arkiv (med 

sökmöjligheter) efter yrkesmässiga släkt-

forskare. Ett exempel på ett kanhända ur 

släktforskarperspektiv nyttigt arkiv kunde 

utgöras av Kapten B. W. Nisbeths samling,
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Erik Eriksson hade 19 glödlampor i boningshuset men 20 i uthusen. Ett exempel ur arkivet efter en 

förening för elektrisk installation.

 

en samling biografica kring officerare i 

Kgl. Upplands regemente. 

   De gårdsarkiv som förvaras i lands-

arkivet skriver sig huvudsakligast från 

gårdar – vilket begrepp här används 

sammanfattande för säterier, herrgårdar, 

bondgårdar och torp – i Uppsala län och 

Södermanlands län, men här finns också 

gårdsarkiv från Kopparbergs, Västman-

lands, Örebro och Stockholms län. Dessa 

arkiv innehåller ofta fastighetshandlingar 

men icke sällan också räkenskaper som 

kan utsäga något om villkoren för dem som 

levde på gården, personliga brev, mjölk-

böcker m.m. I Fånö gårds arkiv finns be-

varade matsedlar som berättar vad gårds-

folket serverades till middag, nämligen om 

söndagen kött med rötter eller potatis och 

köttsoppa, om måndagen uppstekt kött 

med potatis eller rötter och uppvärmd 

köttsoppa! 

   Bland de många förenings- och 

organisationsarkiven märks några efter 

sammanslutningar med socialt syfte, 

exempelvis De fattiges vänner i Uppsala 

(med uppgifter om övernattade personer på 

föreningens härbärge) och Fruntimmers-

föreningen i Uppsala stad samt en del 

föreningar med upprinnelse i förhållanden 

under andra världskriget, nämligen bl.a. 

Uppsala läns hjälp till krigsdrabbade barn, 

Katrineholms barnhjälp och Fadderorts-

rörelsen i Uppsala län (som lämnade hjälp 

till Finland). 

 

 

Mycket sällan brukade av våra besökare är 

de handlingar som föreningarna för 

elektrisk distribution lämnat efter sig. 

Dessa föreningar bildades för att införa 

elektriciteten på landsbygden, och deras 

arkiv kan utom många lokalhistoriska 

upplysningar också lämna besked om hur 

många glödlampor en enskild person fick 

installerade i boningshus och ladugård och 

till vilket belopp hans elräkningar uppgick. 

   Landsarkivet förvarar handlingarna från 

Uppsala läns hushållningssällskap och 

Stockholms läns hushållningssällskap. 

Sällskapens huvuduppgift bestod i att 

främja odlande och åkerbruk, men 

exempelvis gav de också lån till bostads-

förbättringar, varför arkiven innehåller 

liggare över låneansökningar – många 

förvisso avslagna. 

   En särskild grupp bland förenings- och 

organisationsarkiven utgörs av de tämligen 

moderna sjukkassearkiven, som till antalet 

är drygt 210. Dessa närapå helt obeaktade 

arkiv rymmer givetvis upplysningar som 

kan vara intressanta för släktforskare. 

Betydligt äldre uppgifter av likartat slag 

återfinns i vissa bruksarkiv, där det 

framgår att pengar med vilka någon pliktat 

för en förseelse kunnat tillfalla sjuk- och 

fattigkassor – exempelvis inkom 1796 vid 

Färna bruk en riksdaler till smedernas 

fattigkassa för »oloflig skiutning wid Jacob 

Bergs bröllop”.  
 

8



an-tecknat nr 3 - 2012   

 

 

I AB Josef L.Lindqvists i Uppsala affärsarkiv finns exempel på att en handelsman kunde betygsätta 

sina kunder.  

 

   Företagsarkiven kan i många fall lämna 

upplysningar om anställdas ekonomiska 

förhållanden. Landsarkivet förvarar arkiv 

efter bl.a. sågverk, järnvägar, handels-

bodar, banker, tidningar och olika fabriker. 

 

Bruks- och gruvarkiv 
Till sist något om landsarkivets bestånd av 

bruks- och gruvarkiv, insamlat sedan tidigt 

nittonhundratal och fortfarande föremål för 

utökning (senast genom en efterleverans 

till Forsmarks bruks arkiv). Dessa arkiv är 

användbara för bl.a. hembygdsforskare, 

teknikhistoriker, socialhistoriker (ur 

arkiven kan mycket utläsas om levnads-

standard, sociala förmåner mm). standard, 

sociala förmåner m.m.), forskare i 

ekonomisk historia och i skogshistoria - 

och inte minst för släktforskare. Till största 

delen består dessa arkiv av räkenskaps-

material, men de rymmer också åtskilligt 

annat. 

   Bruksarkiven sträcker sig ofta tämligen 

långt tillbaka i tiden och innehåller icke 

sällan välbevarade serier med blott få 

avbrott, så att det kan vara möjligt att följa 

en person vid bruket år för år. För en 

släktforskare är avräkningsböckerna det 

centrala – i dem redovisas varje enskild 

persons ekonomiska förhållande till bruket 

i form av tillgångar (arbetsprestationer 

m.m.) och skulder (i form av bl.a. kontanta 

ersättningar och uttag in natura). I många 

avräkningsböcker är det möjligt att se hur 

 

 

 

mycket torrfisk, råg och snus som ens 

släkting hämtat ut i brukshandelsboden, i 

andra fall ges sådan information i 

hjälpräkenskapsböcker. Ofta finns också 

dagsverksböcker uppställda per person. I 

litet modernare tid uppträder exempelvis 

avlöningsböcker. 

   Några bruksarkiv innehåller också 

åtskilligt annat material än räkenskaper, 

exempelvis torpar- och kolarkontrakt, 

anställningsbevis och korrespondens, som 

kan innehålla bl.a. förfrågningar om lediga 

platser. 

   Med bruksarkiven nära sammankopplade 

är givetvis gruvarkiven. Ur släktforskar-

perspektiv är exempelvis avlönings-

böckerna – av vilka det exempelvis också 

kan framgå hur många meter en ortdrivare 

borrat – relevanta. 

 

Besök gärna Landsarkivet i 
Uppsala! 
Vid besök kan volymer ur de enskilda 

arkiven på vanligt sätt beställas fram i 

forskarexpeditionen. (De allra flesta av 

våra enskilda arkiv är omedelbart fritt 

tillgängliga för allmänheten.) Som redan 

påpekats försöker landsarkivet också stå 

till tjänst i frågor om enskilda arkiv – 

konsultera oss gärna! 

 

 
Anders Nordebring, Riksarkivet, Landsarkivet i 

Uppsala 
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Släktforskardagarna i Gävle 

Sveriges Släktforskarförbunds 

Riksmöte den 24-26 augusti 

Årets släktforskardagar hade temat 

”Varthän - resor i tid och rum” Huvud-

arrangören Gästriklands Genealogiska 

förening, bildades 1984. Ancestry var 

huvudsponsor för evenemanget. 

   Den första dagen ägde konferenser rum 

för föreningsordförande, redaktörer och 

studieledare. Likaså anordnades en 

bussutflykt till ett par unika och mycket 

intressanta sevärdheter i Gävle, såsom 

Gevalia, Bönan, ett gammalt fiskeläge, 

samt Sveriges Järnvägsmuseum. 

   Mässan öppnades på lördagen i 

Musikpaviljongen i Regementsparken. 

Invigningstalare var landshövdingen i 

Gävleborgs län Barbro Holmberg.  

   Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 

hölls den 25 augusti med Lennart Sjögren 

som ordförande. Förbundets  75 951 med-

lemmar representerades av 128 ombud. 

Två nya föreningar har tillkommit detta år. 

Barbro Stålheim omvaldes till förbundets 

ordförande de två kommande åren. Beslöts 

enhälligt på stämman att kraftfullt 

protestera mot alla planer på att förändra 
indelningsgrunden, dvs. man vill behålla 

församlingsindelningen. Kvällen avsluta-

des med stämmomiddag på Sveriges 

Järnvägsmuseum bland lok och vagnar. 

   Förbundsstyrelsen delade ut tre 

hedersdiplom 2012 till Ingemar Rosengren, 

Halmstad, Bernth Lindfors, Njurunda och  

Birgitta Larhm, Avesta. Göran Larsson, 

Sotenäs har utsetts till årets eldsjäl.   

   Mässan hade flera tusen besökare. 

Utställarnas montrar var välbesökta, 

liksom de intressanta föreläsningarna. Det 

var mycket trångt. Det var ett ambitiöst 

program och välorganiserat. Heder åt 

Gästriklands Genealogiska förening. 

   Nästa års släktforskardagar kommer att 

äga rum i Köping den 23–25 augusti. 

Arrangör är Västra Mälardalens 

Släktforskare. 

 Margaretha Vinterholt 

Studiebesök på Stockholms 
stadsarkiv 
Den 4 april besökte sju medlemmar 

Stadsarkivet där Lillemor Björkman tog 

emot oss. Vi fick veta att arkivet dels har 

stadens handlingar från 1419, dels är 

landsarkiv för Stockholms län med 

regionala statliga handlingar. Man har 

kyrkoarkiv för staden och länet och det går 

att få fram allt till 1941 (sekretessgränsen). 

Dessutom finns ett bibliotek med 130 000 

böcker om Stockholm. Samlingen med 

kartor och ritningar, ca 2,5 miljoner, blev 

Unescos världsminne 2011. (Se sidan 11). 

   Efter en mycket informativ genomgång 

besökte vi arkivet två våningar ner, där 

Lillemor hade plockat fram intressanta 

handlingar. Det var bland annat August 

Strindbergs och Siri von Essens tvist om 

barnen, tingsrättsdomen om mordet på 

Olof Palme och handlingar om von 

Sydowska morden. Vi tittade på Allmänna 

barnhusets rullor och såg hur man kunde 

följa ett barn som varit inskrivet där. 

   Stadsarkivet hus är ritat av Gunnar 

Asplund på 1940-talet och blev färdigt 

1959. En tillbyggnad invigdes 2004 och nu 

finns det bra utrymmen för en 

släktforskare. 
Agneta Svensson 

 

Studiebesök på Kungliga 
biblioteket  
Kungliga biblioteket – KB – som är 

Sveriges nationalbibliotek, besöktes den 5 

maj av fyra medlemmar. Släktforskar-

föreningens kunniga Margareta Lagerman 

visade biblioteket och hur man hittar dess 

skatter.  

   I den vackra stora läsesalen finns bland 

annat biografi och genealogi på det 

mellersta galleriet och historia på det övre 

galleriet. Vid besök på gallerierna bör man 

inte vara höjdrädd, men här kan en 

släktforskare hitta mycket av intresse. I 

specialläsesalen kan man läsa handskrifter 

och annat känsligt material. Nere i 

underjorden, kändes det som, fick vi lära 

oss hur man läser en dagstidning på  
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mikrofilm. Det är ett tidsödande arbete att 

leta i tidningar men kan säkert komplettera 

släktforskningsmaterialet.  

   Besöket avslutades med att vi skaffade 

oss lånekort på KB eftersom det lockade 

till återbesök. 

Agneta Svensson 

 

Tidskrifter på biblioteket 
Sollentuna Släktforskare mottar 

regelbundet följande tidskrifter som finns 

tillgängliga på hyllan strax bredvid 

forskardatorn på Sollentuna bibliotek:  

Anropet. Medlemsblad för 

StorStockholms Genealogiska Förening. 

Dalfolk. Släkt-, Hembygds-, och 

Emigrationsforskarföreningen DALFOLK. 

Medlemsblad. 

Diskulogen med Släktforskarnytt. 

Medlemstidning för Föreningen DIS. 

Genos. Tidskrift utgiven av Genealogiska 

Samfundet i Finland.  

Släkthistoriskt forum. Tidningen för 

Sveriges Släktforskare. 

Margareta Lagerman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släktforskarstöd  
I höst under onsdagarna 10 oktober,  

7 och 21 november och 5 december är du 

välkommen till Biblioteket i Sollentuna 

centrum för att få hjälp att komma igång 

med släktforskningen.  

Kl. 10.00–14.30 finns en rutinerad 

medlem i Sollentuna släktforskare på plats 

vid släktforskardatorn 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. 

Boka tid i pärmen vid forskardatorn. 

Styrelsen 

 

  Styrelsen  
Margaretha Vinterholt, ordförande 

Tel. 08-754 24 96  

 e-post: mvi11@tele2.se  

Margareta Lagerman, vice ordförande  

Tel. 08-754 45 18 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare 

Tel. 08-35 67 99 

e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com 

Lars Ekblad, kassör 

Tel. 08-754 08 99 

e-post: larsg.ekblad@tele2.se 

Theresa Nyman  

Tel. 08-96 34 49   

e-post: theresanyman@comhem.se  

Leif Eriksson  

Tel. 08-754 41 09 

e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se 

Ulf Styrenius  

Tel. 08-754 21 94 

e-post: ulf.styrenius@swipnet.se 

 

Forskarstödet 
Vi behöver bli fler!!! 

Under flera år har vi i Sollentuna Släkt-

forskare erbjudit släktforskarstöd på 

biblioteket i Sollentuna. Detta har upp-

skattats såväl av nybörjare som av 

släktforskare som kört fast. Intresset är 

stort att få hjälp. För att kunna bistå alla 

behöver vi bli fler erfarna släktforskare. 

Vi som deltar brukar ställa upp två 

gånger per termin, är där två och två. Du 

får använda dina kunskaper och chans att 

möta nya intressanta släkthistorier. 

Är du intresserad? Ta kontakt med 

Margareta Lagerman: 

margareta.lagerman@spray.se     

 

Memory of the world, världsminne, är ett unikt dokument eller en samling i ett 

arkiv eller i ett bibliotek och som är av ett stort värde för eftervärlden. Unescos program för 

detta startade 1992. I Sverige finns: Astrid Lindgrens arkiv 2005, Silverbibeln 2011, 

Emanuel Swedenborgs samlingar 2005, Ingmar Bergmans arkiv 2007, Alfred Nobels arkiv 

2007, Stockholms kartor och ritningar med äldre bygglovshandlingar 2011.  

Något av det som finns i övriga Europa: Bayeuxtapeten, Beethovens symfoni nr 9, Magna 

Charta från1215, Lumières filmer, Anne Franks dagbok.                              Agneta Svensson 
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Avsändare: 
Sollentuna Släktforskare 

c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna 

 
 
 

 

 
 
 

Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00  

Fotsoldat i sjökrig 
En berättelse om en soldat i Bro på Gustav III:s tid 

Kjell Åbrink, släktforskare, handledare 
 
 
 

Onsdagen den 7 november kl. 19.00  

Vasatidens samhälle 
En vägledning till arkiven 1520 – 1620 i Riksarkivet 

Jan Brunius, slottsarkivarie Riksarkivet 
 
 
 

VÄLKOMNA till föredragen 

i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kaffe och lotteri 

Entré 40 kr. för icke-medlemmar 
 
 
 
 

Därutöver ordnar vi  

Temadag – Sollentunas släktforskares öppet hus 

Lördagen den 20 oktober kl. 11.00 – 15.00  
i Sollentuna bibliotek 

Kl. 11.00 – 14.00 Olika utställare ger inspiration till din släktforskning 
 1 tr. upp   

 Kl. 14.00 – 15.00 Föredrag om emigration av Elisabeth Thorsell  
 Amorinasalen 1 tr. ned 
 


