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Ordföranden har ordet
På föredragsaftonen i april gjorde vi en
enkät för att ta reda på hur många som går
in på vår hemsida. De allra flesta gör det
ibland och några få ofta. Några svarade att
de aldrig har gått in på hemsidan. Jag
hoppas ni alla är nyfikna och har tagit för
vana att besöka densamma.
Frågan om socknarna är nu löst.
Riksdagen har sagt ja till regeringens
förslag i maj. Detta betyder att vi i
framtiden folkbokförs i kommun, men det
skall även registreras i vilket ”distrikt” man
är född. Distrikten skall motsvara Svenska
kyrkans församlingsindelning den 31
december 1999. I beslutet konstateras också
att det, av kulturella och historiska skäl, är
viktigt att bevara den gamla indelningen i
församlingar.
Nu har släktforskardagarna ägt rum i
Köping. Se artikel på sid. 11.

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 219
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 17 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Magnus Bäckmark:
”DNA i släktforskningens tjänst.”
Lördagen den 12 oktober kl. 11.00-15.00
TEMADAG/ÖPPET HUS på Sollentuna
bibliotek, 1 tr.
Måndagen den 11 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Robert Eckeryd:
”Faderskapsrättegångar.”

Margaretha Vinterholt

Torsdagen den 5 december kl. 14.00-17.00
MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

an-tecknat

Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
Tel. 754 24 96.

Forskarstöd
Onsdagarna 11 september, 9 oktober, 13
november och 11 december kl. 10.00-14.30
på biblioteket i Sollentuna centrum. Under
denna tid finns en rutinerad medlem i
Sollentuna släktforskare på plats vid
släktforskardatorn för att hjälpa dig. Boka
tid i pärmen vid forskardatorn, max. en
timme per familj.

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander
Gerhardsson, Agneta Svensson, Margaretha
Vinterholt, Inger Wahlstedt Franzén och Brita
Ågren.
Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i december.

Andra anordnare
Lördagen den 21 september kl. 11.00-16.00
Föreningsmässa på Stinsen.

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna

Lördagen den 9 november
Arkivens dag.

Omslagsbild: Google bilder/KB tidningar.
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Kungliga bibliotekets samlingar av dagspress,
en outnyttjad guldgruva för släktforskaren
Ett väntigt tips från en av våra medlemmar titl an-tecknats redaktion är upphovet till
denna artikel om Kungliga bibliotekets samlingar av äldre dagspress. På biblioteket
pågår projekt för att digitalisera den svenska dagspressen från dess tidiga början på
1600-talets mitt. Det är ett imponerande projekt. Man har gjort ett första försök med 24
dagstidningar representerande olika landsändar. En av de digitaliserade tidningarna är
Posttidningen från 1 645.

Digitalisering av dagspress
För att bevara och forbättra tillgängligheten har Kungliga biblioteket (KB)

en

digitalisering av svensk
clagspress. Det material som nu blir
påbörjat

tillgängligt är producerat inorn två projekt:
"Digitalisering av svensk dagspress" samt
ett Eli-finansierat projekt "TELplus" som
ingår i The Er.rropean Library.
Webbplatsen ger tillgång till drygt 2AA
000 sidor tidningstext samt material fiån
KB:s samlingar. Direktskannat material
återges i fär:g medan skannad rnikrofilm
återges i svartvitt. Urvalet av material
består av f-lera titlar, dels större tidning&t,
dels landsortstidningar för att visa en
helhetsbilcl av svensk dagspress. Detta
speglar spridningen i tid och geografi av
svensk ticlningsr-rtgivning fiån 1700-tal till
1900-tal.

Ij änsten är j ust nu en betaversion, det
vi11 säga Lrnder r-rtveckling.

Materialet som finns i databasen har
blivit OcR-tolkat. (Optical Character
Recognition kallas datortekniken att med
digitala
Den
bilder).
tolkade texten används som
clen ar efter OcR-tolkningen. Förlagans
kvalitet avgör resultatet. En lägre kvalitet
ger ofia sämre resultat vid OcR-tolkning.
lJetta ar huvudorsaken till cle eventuella
vartationer i textkvalitet som man kan hitta

hjälp av bildanalys forvandla

Det ät, som sagt, ett mycket
imponerande och spännande projekt, dock
i ett inlednings- och forsöksstadium. Att
materialet är OcR-tolkat, innebär
begränsade sökmojligheter inne i rj dlva
tidningen. Man får upp en digitaliserad
sida som kan läsas som originalet. En
högerspalt visar samtidigt hur texten
tolkats i OCR-läsning.
Digitaliserade svenska dagstidnin gar
Titel
Blekingsposten
Bollnäs tidnine

Dalpilen
Fahlu weckoblad
Faluposten
Folkets röst

Gotlands tidning
Göteborss weckoblad
Götheborgs weckolista
Inrikes tidninsar
Jönköpinssbladet
Kalmar
Lindesbergs allehanda

Norra Skåne
Norrköp ngs weckotidningar
Norrköp ngskuriren

År
852- 884
87

6-

BBO

8s4- 926
786- 821
869- 890

849- 861
867 - 888

875- 892

s0- 758
60- 820
843 - 812
864- 9rB

7
7

8t 6- 880
881- 897
758- 786
B5B. 862

Post- och inrikes tidningar

821-2006

Posttidningar
Stockholms Posten

64s- I820
778-r 833

Tidnine for Wenersborgs stad och län
Wermlands läns tidning
Wernamo tidning

87 r - rB79

B4B- I 898

8t 6- l 884

Ostergötlands veckob lad

8Bs- I B9s

Ostgötaposten

89s-

19tl

inorn detta material.

Man har vidare gjort en startsida med
forteckning över länkar till dagens
lokaltidningar över hela landet, med lätt
och smidig tillgänglighet från ett och
samma ställe. Länkarna nås via KB:s
hemsi da.

Mikrofilmad dagspress en källa
för släktforskare
Vad vi emellertid ville ta fram i ljuset ar
den stora samling tidningspress med cirka
1300 titlar och cirka 70 miljoner sidor på
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000 rullar mikrofilm som finns
tillgänglig på KB. Den kan vafa en
27 0

guldgruva för forskare på olika områden
åch inte minst for släktforskaren som vill
sätta farg på sin släkthistoria. Alla
dagstidningar fiån 1919 finns på film, men
även för tiden 1645-1978 år alla de stora
och vikt:iga dagstidningarna komplett
filmade liksom tnånga rnindre tidningar.

Llte praktlsk inlednlng
Läsesalen med mikrofilmerna är lätt
tillgänglig via hiss ner till nedersta planet i
byggnaden. Här finns samtliga mikrotilmer
ordnacle alfabetiskt i kompakthyllor. Man

går och hämtar filmerna själv. vid

återlämnandet ställer man materialet på en
bokvagn så att personalen kan sköta
återställningen på hyllorna. lnne i salen
finns 24 platser med mikrofllrnsläsare"

Vidare finns fyra apparater

med

kopieringsmojlighet. I)essa måste trokas i
fcrväg i en liggare" I{opieringskort köps
vicl disken i stora entrdn. En forteckning

över mikrofilmade tidskrifter finns
tillgänglig vid disken i rnikrofllmssalen"
Förteckningen finns också På tr{B:s
hemsicla urnder rubriken "samlingar"'

Vllka tidrrir"lgar kan ffilaffi hfitta?
Mikrofihnsprojektet innebar att rnan
flnkammade all ticlningspress solll flanns

tillgänglig antingen pä KIJ eller på annat
bibliotek. Mect tidning menar mall en fflel
regelbunclet utgiven publikation. Sveriges
töista tielning är Posttidningerl som började
utges är 1645 ocll som sectran undet" år*tr
gavs ut under anclra titlar. Ilen utge's
fortfarancle under natnnet Pcst-och lnrikes
Ticlningar. Ilet är ju inte tneningen att här
återge hela clagspressens h istaria.
Posttidningen arlsss dock ha varit
allenaråcJar"rcte fr"arn ti 1l I 7 3 0-talet då ancJra
tidningar clök Lrpp, *f'ta ipolitiserancie
syfte. Ir"rnehåtlet i ticlningen vat till stor qlel
kungörelse r och infol matiE:n irån kurlgen
och landets styrancle. h4ag fictE lryheter vie
brev fiån utlancået eller ffIäl1 klippte ur
utlänclska tictrlingar sCInl nxän fictr< n"led etren

1'

3

ordinarie postgången, något som kanske
inte alltid gav så fiirska nyheter från
utlandet.

ut i Stockholm

med

landet härifiån. l)etta gällde

även

Postticlningen gavs

ett kort undantag. under åren ll 11 -17 18
slog Karl XII läger i Lund och styrde
krigsplanerlngen. lJnder denna tid och
fr am till våren I 7 t I trycktes tidningen i
Llrncl uncler namnet Lundska posttijdender.
{Jnder våren 171 I publiceras de sista

numren i Lund. Karl xII går rnot lrtrorge
och blir så skjuten till clöds av en knapp i
november 1 71 8. Tryckningen av Postticlningen tycks seclan ha legat nere till
1724.

Lokaltidningarna breder

ut

sig

över hela landet

[Jncler 1800-talet utökas antalet lokaltidnin gffi över hela landet och blir en
efterfr ägad infortnationskälla för gemene
man. lnte solrl tictigare kanske varit fallet,
for en mer begränsad, privilegierad skara.
Tidningens titel visar i vilken stad eller
trakt den trycktes. Man pr"rblicerar lokala
nyheter, ffien också annonser av olika slag.
Man berättar om olyckor, farsoter,
hr.rngersnöd, r.,äclerfenomen och dylikt. En
släktlorskare kan alltså ringa in en ltemort
eller by, där släkten kanske sedan länge
varit I otact ocl"l ffi sarntida lj us på htlr läget
såg r-rt just då i tral<tetr. Måhända var det i

rnictrsomnraffiiclen stora fbstligheter på
gång? MöJXigheterna att sätta lokal f;irg på
sin slåikthistoria at goda. bara man släpper
loss sitr fantasi"

kunlms& hfimffid tildmEs"lgärffiä
Vid genomgången av ticlningsför'teckningen [ö11 min blick pä några titlar
utan någon egerltlig lokal anknytning. Tag
ti11 exe mpel Amerika som gavs ut tnellan
[-369 och \&72 och följdes av tiriningen
fi*åte

hlya rverlcten. fller Arnetikabladet med sitt
förstn nLlmrner tisdagen den 2 notr/ember
1869" Den public*racles till september
18?fi och innehöll artiklar oln
ftlrhållandena i Amerika. Man tog in
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annonser. Svensk-Amerikanska EmigrantBolaget befordrade varje fiedag emigranter
till alla delar av Amerika via Liverpool.
Förenta Staternas konstitution återgavs i
tidningen. Man publicerade brev fiån andra
sidan Atlanten.
En annan titel som onekligen väckte lite
nyfikenhet var tidningen som riktade sig
till besökarna vid kurofierna vid Båstad,
Ramlösa, Mölle och Arild, för att nämna
några av ortema. Tidningen kallades
varierat Badgästen, Badgäst-tidningen eller

Tidning för badgäster. Den skulle ge
roande läsning på badstranden eller i

solstolen, liksom information om
aktiviteter och festligheter i ornrådet.
Tidningen innehöll också en noggrann lista
över nyanlända badgäster tned uppgivande
av titel och hemortstillhörighet. Iriågot för
släktforskaren att leta bland kan rnan tänka
sig. Det tidiga jurlinumret I9I4 förmäler att
man inväntar den vanliga invasionen av
tyska badturister. Första värlclskriget bryter
ut den 28 juli. I numret den 8 augusti får
man den forsta krigsrapporten från
krigsskådeplatsen i Europa. Inkallelseordern har komrnit till Båstad. Tidningen
ges ut under sommartnånaderna ltån 191 1
till augusti 1918 då den upphör, åtminstone
enligt KB : s tidningsfofteckning.

Hxempel pa forskningsuPp$lag
Det finns sotn fiarngår ovan rikligt mecl
stolT för en släktforskare att härnta ur
tictningspressen.

I och lör sig dr clet ju

intressant att tcilja
släktledetr men det är väl så spännande att

finna ut lite mer om personerna i fråga. l*[är
man tänker på dagspressen ser man kanske

i

forsta hand moj ligheten att hitta en
clödsannons inford i storstadspress eller

lokalpress. Man kan då leta efter en
nekrolog om personen i fråga som kan
berätta mer och ge nya infallsvinklar och
rlärrned leda in på nya spår i ens forskning

$tudiebesök
Om intresse finns i föreningen kan vi ordna
minclre grupper som gör ett forsta besök i
KB:s läsesal för mikrofilmer fiir att se hur
det hela ftinge rar. Man kan seclan utan
några särskilda formaliteter ta sig dit på
egen hand och göra sina efterforskningar.
Risken är stor att man blir fast och sitter i

mänga timmar och söker efter något
spännattde' men det är det r'äl vär1. Man
kommer garanterat att få rikligt med lön
1ör siu möda.

Margarete Lagermall

I

ncista nummer fölier en fortscittning med
Margareta Lagermans personliga erfarenheter av forskning med hicilp av dagspress
på KB.
Kanske civen någon annan kcinner till och
vitt skriva utförligare om KBs webbsidor
om "A'ldre svensk dagsPress "? Och att
förmedta egna erfarenheter av sökning i
databasen, hcimtning och detaliiobb med
putsning/totkning av skanning till lcisbar
text?
Redaktio

ns

gruppen
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Släktens berättelser och vad arkiven verkligen
säger
Foredrag hos So//e ntuna släktforskare den 9 april 2013 av iournalisten lngmarie
Froman.

För nägra är sedan var iag här for att
berätta om arkivfynd som handlade om
min gamla släkting Mimmi Meddn. Idag
har jag blivit inbjuden för att tala om vilka
frillor man risker ar att gä i när man forskar
om sin släkt.
Mimmi Medöns livsöde är en fantastisk
historia som jag upptäckte när iag började
gräva lite djupare i arkiven för att hitta
släktin gar till min då nyligen avlidne far.
Iag fann nämligen att Mimmi, moster till

min farmor och som kommit till

Stockholm från Stora Tuna pä 1880-talet,
hade suttit i ftingelse 1893.
Mimmi - Wilhelmina Fredrika - var en
omsusad person i min släkt, och iag horde
ofta talas om henne när iag var liten (hon
dog ett par är innan iag föddes). Mimmi
hade varit sjuksköterska på infektionssjukhus i Borlänge och Stora Tuna, och
min farmor och hennes syster berättade
målande om hur tapper deras moster

Mimmi var i en tid när svåra
infektionssjukdomar som polio och
difteri/strypsjuka dödade människor. De
dar berättelserna etsade sig fast i mitt
minne, särskilt när farmor berättade om hur
man hettade upp difteridrabbade patienters
Iag trodde att kläderna
kläder .
desinficerades i en vanlig ugn av samma
typ som fanns hemma i vårt kök, iug
stirrade på vår lilla ugn och forstod att väta
kläder aldrig skulle få plats i ugnen. Jag
hoppades att strypsjukan aldrig skulle
komma till oss, för då skulle vi kanske dö
lika plågsamt som många av moster
Mimmis patienter hade giort.
Moster Mimmis många är i sjukvården
var alltså väl kända i min släkt. Däremot
var hennes fringelsestraff totalt okänt. Jag
hörde aldrig min farmor eller hennes syster
ens nämna något sådant. Inte heller min
far, som höll nära kontakt med sin stora
släkt i Dalarna. Min fars kusiner, som iag

tog kontakt med efter mitt arkivfynd, stod
som fallna från skyarna. De hade aldrig
hört talas om något ftingelsestraff.
När jae slog pä namnet Medön på Söderskivan som iag råkade ha hemma och
genast hittade Mimmis namn, teagerade

jag forst inte alls pä att hushållsföre-

ståndaren på hennes adress var "Hemmet
för frigifna qvinnor" . Jag trodde bara att
det var där hon arbetat som sjuksköterska
under sina är i Stockholm. I verkligheten
var "Hemmet for frigifna qvinnor" ett
skyddshem som hjälpte kvinnliga fängat
att slussas ut i samhället efter avtj änat
straff. Men släktlegenden om modiga
Mimmi hade giort mig blind.
När jag sedan såg att det även fanns en
anteckning om "kriminaluppgift" under
hennes namn på Söderskivan, började iag
ana att det kanske fanns en hund begraven
här. Mimmi var mojligen inte så oforvitlig
som jag hade inbillat mig efter att ha
lyssnat till farmors och moster Gerdas
beundrande berättelser.
Jag gick då till Stadsarkivet och fick
hjälp. Domstolshandlingarna och fångrullan var nästan chockerande tydliga med
ett torrt och sakligt myndighetsspråk:
Wilhelmina Fredrika Medön, ogift prga,
dömd 30 september 1893 for l:a resan
stöld och förfalskning till straffarbete i 1 I
månader samt forlust av medborgerligt
fortroende i 2 är.
Vilken kontrast till farmors helgonbild!
Efter avtj anat straff blev Mimmi
verkligen sjuksköterska. Eller mer korrekt:
undersköterska. Det kunde iag se när iag
via Rotemansarkivet följde hennes flytt
runt i olika forsamlingar i Stockholm.
IJnder nägra är bodde hon på Hantverkargatan 2, där Serafimerlasarettet hade sina
personalbostäder.
Men eftersom släkten tigit iluäl eller
inte alls känt till Mimmis ftingelsestraffi

J_
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så kanske även hennes karrrar inom sjukvården borde kollas? Hon hade ju också -

enligt farmor varit sjuksköterska i

Borlänge och Stora Tuna.

Iag måste fä fram bekräftelser eller
dementier. Kollisionen mellan släktbilden
av Mimmi och den faktiska verkligheten
hade giort mig misstänksam - ta inte något
for givet, utan stäm av med arkiven!
Det visade sig vara lättare sagt än giort.
Mitt tragglande med sjukvårdens arkiv har
ibland känts övermäktigt. Det finns
nämligen inte ett samlat sjukvårdsarkiv for
hela Sverige. Någon på Stadsarkivet?
Riksarkivet? berättade för mig att
förklaringen är att sjukvården har och har
haft så många olika huvudmän: kommuner,
stat, landstirg, stiftelser, privata ägarc. Och
därför finns arkiven spridda på olika
platser: kommunarkiv, Riksarkivet,
landstingsarkiv och så vidare.
Om de alls finns kvar. Ett arkiv kan
nämligen vara makulerat, helt eller delvis.
Och det gäller inte enbart privata sjukhus,
utan också statliga och kommunala. Ett

exempel: Mimmt arbetade

som

sjuksköterska på epidemisjukhuset i
Borlänge och på en mindre sjukstuga i
Stora Tuna under 13 år, vilket ju ändä er en
ganska lång tid. Men det enda bevis som
jag lyckats fa fram tack vare idogt

letande av personal på Borlänge
kommunarkiv dr ett intyg på att hon
kvitterat ut medicin for sin avdelnings

räkning i Borlänge.
Det var det enda som fanns om Mimmi i
kommunens arkiv. Epidemisjukhuset lades
ner for länge sedan, och då forsvann också
det mesta av handlingarna.
Av den lilla sjukstugan i Stora Tuna
finns inte ett enda spår. Inte ett dokument,
inte ens ett namn på sj ukstugan. Troligtvis
handlar det om en liten dispensär som
fungerade under nägra är, innan epidemisjukhuset i Borlänge stod frirdigt. Det har
jag gissat mig till efter flera intervjuer och
studie r av provinsial läk arrapporter.
Vilken utbildning fick hon när hon kom
till Serafen? Ingen aning, och jag kommer
förmodligen aldrig att fä veta det. Den

sortens uppgifter finns nämligen inte kvar

r

erafimerlasarettets arkiv.
Den som tänker forska i svensk sjukvård
fär alltså bereda sig på en mödosam, tidskrävande vandritrg med många blindspår.
S

När det gäller "Hemmet for frigifna
qvinnor", dit Mimmi kom efter tiden i
ftingelset, hade jug större tur. Hemmet är
nerlagt sedan länge, okänt även for specialister på social historia, och har inte lämnat
efter sig nägra synliga spår. Efter mycket
sökande hade jag funnit skyddshemmets
arkiv, men de två fastigheter som hemmet
forfogat över på Södermalm fanns inte
beskrivna någonstans. Hur stora var de, hur
såg de ut? Det ville jag forstås veta.
Av en ren slump ramlade jag över en
alldeles utmärkt källa. En kväll deltog jae i
ett informationsmöte på Brandkontoret i
min egenskap av styrelseledamot i
bostadsrättsforeningen. Fastigheten där jag
bor har nämligen en försäkri.rg i Brandkontoret, men brandskyddet tillhörde inte
mina uppgifter så j ag hade knappt ägnat en
tanke ät hur vi var försäkrade. Men på

kontoret
broschyr

vid Mynttorget tog jag en
för att lara mig lite mer om

foreningens forsäkringsbolag. Nu fick jag
mycket
gammalt forsäkringsbolag, att man i ett par
hundra är har forsäkrat fastigheter i
Stockholm och att man nyss hade gjort
hela sitt omfattande arkiv tillgängligt
digitalt. Helt utan kostnvd, dessutom.
Där hittade jag utförltga beskrivningar av
det skyddshem som jag förgäves letat efter:
storlek på fastigheten, taxeringsvärde,
ägare, antal rum, antal kakelugnar och
andra eldstäder med mera. En verklig
skattkammare for den som söker fakta om
äldre fastigheter i Stockholm:
www.brandkontoret. se
Mina slutsatser av mitt jagande i olika
arkiv ar alltså de här:
1. Lita aldrig blint pä släkthistorier! De ar
ofta forledande och har naturligtvis haft en

veta att Brandkontoret var ett

funktion att fylla. Men ar de sanna?
Försök ALLTID att finna bekräftelse eller
!

dementi i existerande arkiv.
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2. Fastna inte i svåröverskådliga arktvsystem som exempelvis i sjukvården.

Studiebesök På

Riksarkivet

Marieberg

Ibland är det faktiskt så illa ställt att arkiv
har makulerats eller bränts. Då kanske man
helt enkelt måste kapitulera infor svårig-

Den 11 april besökte 20

heterna.
3. Men underskatta inte slumpen! Tvärtom
- när man är päj akt efter något , nat man är

historia. Riksarkivet grundades 1618
genom Axel Oxenstiernas kansliordning.

koncentrerad på att lösa ett problem, så
kommer forvånansvärt ofta slumpen till
ens hjälp, som till exempel i fallet med
Brandkontoret. Det har iag lärt mig under
mång a är som journalist, och den turen har
inte svikit mig heller när iag forskat om
min gamla släkting.
Ingmarie Froman

Ärvda fotoalbum
ombindning

-

tidens tand

r

Inte bara gamla foton utan också gamla
fotoalbum hör till det som ger "kött på
benen" till ens antavla. Vi har ärvt nägra
gam\a läderinbundna fotoalbum. Dessv ärte

var de mycket slitna och delvis (helt
"förbjudet") lagade med tape. Men

fotoalbumen har ju affektionsvärde. Via
bekantas bekanta fick vi tips att det fanns
en bokbindare på noffa Norrmalm som
kunde ta hand om dem. Vi hittade butiken
och mötte en verklig yrkesman och ja,

han skulle tttta på dem, komma med
prisforslag. Vi fick tillbaka albumen i
njutbart skick. De var fackmannamässigt
omhänderta gfia och

Tips

vi är mycket nöjdu.., *

. ta med dyrgriparna till en bok-

bindare, kolla vad som kan räddas samt hur
bokbindaren tänker ersätta det helt
förstörda (ofta pärmryggen).
Brita Ågren

medlemmar
Marieberg. Karin Borgkvist
Ljung berättade ftingslande om arkivets

Riksarkivet i

Eftersom arkivet var placerat i slottet Tre
kronor förstördes mycket material i slottsbranden 1691. Resterna flyttades till greve
Pers palats på Riddarholmen men fick
ätervanda till det nybyggda slottet 11 54- I
början av 1800-talet gick flyten åter till
Riddarholmen och samlin gar.rra var med
om ytterli gare två bränder. Det nybyggda
Riksarkivet på Riddarholmen invigdes
1891 och handlingarna var kvar dät till
1968 då Riksarkivets byggnad i Marieberg
var frirdig. Den rymmer sex vånin gat under
mark, ätta hyllmil. Handlingarna i Riksarkivet samt landsarkiven omfattat 7 5 hyllmil. Endast 4,5 oÄ ar digitaliserat. Ömtåliga
och stöldbegärliga dokument skannas.

I

Marieberg förvaras departementens
handlingar fram till I9l 4, därefter
levereras handlingarna till Arninge.
Förutom statliga myndigheters material
finns enskilda arkiv. För dessa arkiv är det
den som depon erar som bestämmer vad
som fär visas, for vem och när. Alla
beställningsblanketter sparas i 20 är
Via Sondera på Riksarkivets hemsida
kan man söka i NAD (arkiv), Libris (bibliotek) och SMDB (ljud&bild) samtidigt.
[Jnder 2014 räknar man med att projektet
SVAR-NAD-webb ska vara klart och då
blir det gratis att använda.
Väl nere i underjorden (våning 6)
forevisades vi en mängd handlingar. Det
äldsta vi fick se var pergamentp armar från
1300-talet. Andra handlingar var en
tredimensionell karta över Stora Kopparberget, Falu gruva. Statsrådet tllla
Lindströms arkiv med bland annat brev
som hon mottog eftersom hon inte neg for
den engelska drottningen vid ett statsbesök
visades också, liksom en klippbok med
tidningsartiklar om OS i Stockholm l9l2
-

och affischer från detta OS.
Agneta Svensson
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Studiebesök på Genealogiska
Föreningen
Den 15 maj samlades tretton medlemmar
från vär forening på studiebesök hos
I

Genealogiska Föreningen (GF)

samma våning

i Solna. På

i Solna ryms även

StorStockholms Genealogiska Förenirg,
DIS-ÖSf , Föreningen for Smedsläkts-

forskning, Sveriges S1äktforskarförbund
och S ällskapet Vallonättlin garrra.
Helena Nordbäck visade oss lokalerna
och berättade om verksamheten.
Föreningen, som år rikstäckande, bildades
1933 av en grupp personer som samlade
sina egna släktutrednifigar, och verksamheten har sedan utökats.
Klipparkivet med familjenotiser startade
L936 med notiser från Svenska Dagbladet,
och från 1967 med notiser från Dagens
Nyheter. Den verksamheten pågick fram
till 1990. Notiserna är sorterade efter
släktnamn. Den verksamheten är numera
digitaliserad.
Kartoteket omfattar 25 000-30 000
släktnamn och med hänvisning till olika
tryckta eller handskriva källor.
Vidare har man bland annat släktforskartidningff från hela landet,
hembygdslitteratur och litteratur om olika
yrken. Register finns över bouppteckningar
från 1598 till 177 5. Mantalsregister finns
for Stockholms stad från 1922 till slutet av
1980-talet.
Datorer med olika släktforskningsprogram finns for den som vill forska där.
Man har moj lighet att lämna in sin
släktutredning till GF. Det skall numera
vara sammanställda utrednrngar, inte lösa
lappar. Dessa släktutredningffi förvaras i
hängm appar sorterade efter släktnamn eller
ortnamn.
Den som ar medlem har tillgång till
arkivet, biblioteket och ti11 det digitala
arkivet. Icke-medlem är välkommen, men
fär betala 50 kr per besök.
Besöket var intressant och givande.
Mång a av oss stannade kvar och forskade i

Föreningen för
Smedsläktsforskning

Föreningen for Smeds läktsforskning
FFS, Anderstorpsvägen 1 6, 171 54
Solna har bidragit med denna artikel.
Den har anknytning till Släktforskardagarna i Köping den 23-25 augusfi"
Temat var "Bergslagen och järnet".
Bergsbruket har i flera hundra är varit en
av Sveriges viktigaste näringar. I centrum
för produktionen stod länge smederrra. De
tillhör en yrkesgrupp som il intressant på
många sätt, exempelvis t att yrket gick i
arv i kanske högre utsträckning än inom
andra yrkesgrupper så att långlivade
smedsläkter bildades, att de var tidiga med
att anamma släktnamn och att ibland
långväga flytningffi var vanliga. Många
hade också utländskt päbrä.
Att smed var ett relativt vanligt yrke gör
att chansen är stor att man vid släktforskning träffar på smeder. Samtidigt gör de
många flyttningarna att de kan vara svåra
att folja. För att underlätta utforskandet
finns Föreningen for Smedsläktsforsknitrg,
FFS. Föreningen ar ett forum för alla med
intresse for smeder. FFS arbetar med att
samla och förmedla kunskaper om smeder
och deras liv och släktskap
ljnder de snart 20 är som F'FS funnits har
en databas byggts upp som for närvarande
innehåller mer än 240 000 personer. Den
publiceras regelbundet, hittills i form av
CD/DVD, och är en stor hjälp for den som
söker anorna till en smed. Bland andra
publikationer kan nämnas sammanställningar av smedsläkter, listor över järnbruk
och brukspersonal, järnstämplar samt
berättelser om smedernas liv. FFS har en
egen tidning Smedsforskaren som vill
formedla gamla och nya rön om vära
smeder och deras arbetsplatser.
Medlemmar deltar aktivt med artiklar
och bilder.
Mer information om FFS och hur man
blir medlem finns pä föreningens hemsida:
http :l lsmedforskning. se

materialet.
Orjan Hedenberg

Inger Wahlstedt Franzen

F örening

för

Smeds I äktsfors

kning
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Erfarenheter från tryckning av min självbiografi

För ett par år sedan blev jag inbjuden att delta i en skrivarkurs på Totlare fotkhögskola. Det blev staften till arbetet med min självbiografi, som jag.stutförde i augusti
2011. Jag blev senare ombedd av min kursledare att tämna information om mina
kostnader för tryckningen av boken. Jag har gjort ett utdrag ur min redogörelse, som
jag citerar nedan.
inte ar det ideala programmet for att
Jug vände mig till Författares Bokmaskin
på S:t Eriksgatan 10 efter rekommendation
av kamrater i skrivarkursen. Kontaktperson
har varit Ann Svenske, och jag här inte
kunnat vara i bättre händer. Vid det forsta
mötet med henne fick jag klart för mig att
jag kunde få sidor både i svart-vitt och
ftirg. Det var avgörande för mig. Dessutom
ville jug illustrera boken med ett urval av
alla mina fotografier och dokument och

infoga bilderna i anslutning till

hantera en så stor textmassa. Det uppstod
rätt ofta forskjutningar, som måste rättas

till. Alla foton och dokument har jag
skannat in själv och bearb etat i Photoshop
Elements 7 . I den slutliga finishen av
bildsidorna har jae fätt hjälp av min son
Michael, som är frilansjournalist. Jag
kunde till sist lämna en ftirdig word-fil,
som jag efter att ha fatt ett provtryck
gf

de

begrepp om vad boken handlar om.
Först tog vi fram en priskalkyl.
Beträffande format utgår tryckeriet från A5
eller A4. Det var forsta valet. För att göra
fotografiern a rattvisa valde jag som format
180 x 240 ffiffi, det vill säga ett nedskuret
1'4. Det var klokt. Inlagan är tryckt på 1 15
gram Arctic Matt och omslaget 250 gram
Invercote. {Jpplaga 30 exemplar
(minimum) plus de sju pliktexemplaren till
Kungliga Biblioteket och sex universitetsbibliotek. IsBN-nummer fick jag ordna
själv hos KB. I den första kalkylen utgick
jag från 240 sidor, som sedan i den frirdiga
produkten ökade till 326 sidor, främst
beroende på att jag tillät mig att vara
generös med bildmaterialet cirka 150
bilder varav drygt 50 ftirgsidor. Att trycka
en sida i frirg i stället for svart-vitt innebar
att sidan fördyrades med ca 3 0 kr, men det
var det värt.
För att hålla kostnaderna nere gällde det
for mig att göra så mycket som moj ligt av
det tekniska arbetet själv . Jag hade aldrig

gjort något liknande, så det var

orde de slutliga rättelserna och

justeringarna i. Från den filen trycktes
boken. Den enda hjälp jae köpte från
tryckeriet var utformningen av omslaget.
Jag gforde ett utkast, som Ann Svenske
bearbetade professionellt med utmärkt
resultat, om jag fär säga det själv. Hon
jobbar med Adobe InDesign, som kostar
mer än 10 000 kr och används av proffsen
på området. Den extra kostnaden for Anns
insats med omslaget kostade mig 87 5 kr
inklusive 25 oÄ moms.
För tryckningen betalade jag 6 418 kr
inklusive 6 % moms. Totalt kostade mig

relevanta textavsnitten i stället för att
samla dem i särskilda avsnitt, som ju så
ofta sker. Allt detta var mojligt. Nu gär det
att bläddra i boken och bara läsa rubriker
och bildtexter och ändå fä ett ganska bra

boken 7 293 kr eller ca 200 kr per
exemplar (om vi räknar in plikt-

exemplaren). Om jag vill efterbeställa
ytterligare exemplar - helst minst 10 far
jag betala omkring 200 kr per exemplar.
Att jag hamn at pä ett så forhållandevis lägt
pris for en bok pä 326 sidor, varav drygt 50
i ftirg, och i form atet 180 x 240 ffiffi, beror
naturligtvis på att jag kunde lämna en helt
tryckfrirdig word-fil och även motsvarande
pdf-fil, om inte word-filen gick att
använda. Nu var word-filen helt OK, så
pdf-filen behövdes inte. Men det ligger
många timmars arbete vid datorn bakom
det result atet.

Jag har bara positiva erfarenheter av
kontakterna med Författares Bokmaskin.
Gå garna in på deras hemsida, så far du
mera information om villkor och priser.

en

utmaning. Jag har själv skrivit in all text
och infogat alla bilderna i Wor d 2007 , som

Arne Borgert
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Släktforskardagarna i Köping

Styrelsen

Sveriges Släktforskarförbunds
Riksmöte
Årets släktforskardagar ägde rum i Köping
den 23-25 augusti under temat ”Bergslagen
och järnet”. De arrangerades av Västra
Mälardalens Släktforskare med verksamhet
i Västra Mälardalens kommuner, Köping,
Arboga och Kungsör i samarbete med
Sveriges Släktforskarförbund. Huvudsponsor var Arkiv Digital och verksamhetsstöd gavs av NBV, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet.
Fredagen den 23 augusti ägde Riksstämman rum, en ändring från tidigare år.
Detta för att fler skall ha möjlighet att delta
på stämman och kunna lämna sina montrar.
Jan Ryd var ordförande och Carina
Stenberg sekreterare. 137 ombud var närvarande. Två nya föreningar har tillkommit
detta år och ytterligare en är på väg in i
Förbundet. Efter stämman inbjöds till
buffé.
För medföljande ordnades guidad visning
av Arboga, Kungsör och Köping! Man fick
en kort beskrivning av städernas historiska
betydelse och sevärdheter. Mycket
uppskattat.
På lördagen delade Förbundsstyrelsen ut
hedersdiplom till Helge Svantesson, VGN
Släktforskare, Hans Tjus, KarlskogaDegerfors Släktforskarklubb samt Elsa och
Per Anders Hörling, Sollefteå släktforskare. Carl Szabad är årets Örnbergpristagare. Årets eldsjälar är Eivor Grafsund,
Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening samt Erland Eliasson,
Blekinge Släktforskarförening.
Mässan hade flera tusen besökare.
Utställarnas montrar var välbesökta. Bra
med information hur man hittade till de
olika föreläsningssalarna. Vad jag uppskattade var att man i år kunde förbeställa
biljetter till de förläsningar man ville
bevista. Tyvärr hade inte alla gjort det. Det
var en kö för förköp och en kö för dem
som ville köpa biljett på plats. Det tog
längre tid att komma in i föreläsningssalarna än de 15 minuter det var mellan
varje föredrag.

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:
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
Tel. 070-712 45 09
e-post: kjell.hassel@ordratt.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

Bland många intressanta föredrag kan
nämnas ”Bergslagen – den svenska
industrins historiska hjärtland”, som knöt
an till årets tema. Föredragshållare var
Dick Harrison och aulan var fullsatt. Ett
annat föredrag hölls av Ted Rosvall om
”Emigranter, emigranter – nya källor och
gamla knep”. Även här var det väldigt
många åhörare.
Bland alla utställare hittade jag ett par
som anknyter till min egen släktforskning
och där jag kunde ställa frågor och få bra
svar och hjälp.
Heder åt Västra Mälardalens Släktforskare, som tog sig an projektet att
arrangera detta och genomförde det på ett
bra sätt.
Margaretha Vinterholt

Nästa år hålls Släktforskardagarna i
Karlstad den 29-31 augusti. Temat är då
”Migration – dåtid, nutid, framtid”.
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna

Tisdagen den 17 september kl. 19.00

DNA i släktforskningens tjänst
Magnus Bäckmark, uppdragssläktforskare

Måndagen den 11 november kl. 19.00

Faderskapsrättegångar
1860-talet samt 1910-1920
Robert Eckeryd, Umeå universitet

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering
Entré 40 kr för icke-medlemmar

Därutöver ordnar vi

Temadag om släktforskning
Lördagen den 12 oktober kl. 11.00 – 15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning.

Medlemsträff
Torsdagen den 5 december kl. 14.00 – 17.00
i Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kom och träffa andra släktforskare och utbyt erfarenheter och ge varandra råd och tips

