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e-post: info@sollentunaslaktforskare.se  

Plusgiro: 712 140-3 

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 216 

medlemmar. Föreningen vill öka intresset 

för släktforskning, bland annat genom 

föreläsningar och studiebesök 

 

Kalendarium 
Lördagen den 27 september kl. 11.00-

15.00 

TEMADAG/ÖPPET HUS på Sollentuna 

bibliotek, 1 tr. 

Torsdagen den 16 oktober kl. 19.00 

FÖREDRAG av Anna Götlind: 

”Herrarbete – 180 Djurabor i Stockholm” 

Torsdagen den 20 november kl. 19.00 

FÖREDRAG av Annika Holmberg: 

”Ofärdsår i Sollentuna under första 

världskriget” 

Onsdagen den 3 december kl. 14.00-17.00 

MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Föredragen äger rum i Amorinasalen, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Forskarstödet ges följande onsdagar: 

1/10, 22/10, 12/11 och 3/12 på biblioteket i 

Sollentuna centrum. Under denna tid finns 

en rutinerad medlem i Sollentuna släkt-

forskare på plats för att hjälpa dig. Boka tid 

i pärmen vid forskardatorn, max. en timme 

per familj och termin.  

Aktiviteter i annan regi 

Lördagen den 18 oktober 

Föreningsmässa på Stinsen, Sollentuna 

Lördagen den 8 november 

Arkivens dag 

Ordföranden har ordet 

Nu har släktforskardagarna ägt rum i 

Karlstad. Läs mer på sid. 10. Lagom till 

dessa dagar utkom ”Sveriges dödbok 1901-

2013” från Sveriges Släktforskarförbund. 

Årets Riksstämma filmades och kommer 

att läggas ut på Rötter vecka 36.    

   Jag vill slå ett slag för vår släkt-

forskarhörna på Sollentuna bibliotek. Där 

finns litteratur som berör vårt ämne. Allt 

går inte att låna hem, men referens-

litteraturen kan man med fördel sitta på 

biblioteket och fördjupa sig i. Bland annat 

Årsboken, som ges ut av Sveriges Släkt-

forskarförbund varje år. Vill man ha ett 

eget exemplar kan man köpa den via 

Förbundet/Rötters bokhandel. 

   Glöm ej heller att det finns tidskrifter att 

läsa, dels SLÄKT, som Förbundet ger ut, 

dels medlemsblad från några andra 

föreningar.  

   Boka gärna en tid för att använda 

släktforskardatorn. Det finns många olika 

CD-skivor inlagda, som kan vara till hjälp 

när man botaniserar om sina anfäder.  

   Sist men inte minst gå in på vår egen 

hemsida.  

 

 

Margaretha Vinterholt 
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Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra 

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt 

tel. 08-754 24 96. 

Redaktionsgruppen består av 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 november. 

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.  
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Kungliga biblioteket – vårt nationalbibliotek 

Margareta Lagerman höll föredrag om Kungliga biblioteket i maj och låter oss här ta 

del av sitt manus till föredraget.   

Jag tänker i kväll ta er med på en vandring 

på vårt nationalbibliotek, Kungliga biblio-

teket eller KB som vi säger i dagligt tal. 

Men ni kan sitta lugnt i era stolar utan att 

behöva röra er alls. Vi ska först ta oss in på 

KB:s hemsida där jag berättar om de olika 

samlingarna, hur man söker i de stora 

databaserna och också skaffar sig ett 

lånekort på KB. Man kan faktiskt sitta 

bekvämt hemma och söka i databaserna för 

att beställa fram litteratur innan man beger 

sig till platsen. Vi går sedan över och gör 

ett tänkt besökt för att se hur det ser ut i 

läsesalarna. 

   KB har som Sveriges nationalbibliotek i 

uppdrag att samla in och bevara allt 

svenskt tryck. Boksamlingarna har mycket 

stor bredd. Från fragment av den första 

tryckta boken (Gutenbergs bibel) till 

digitaliserade dyrgripar och elektroniska 

referensverk i databaser och växer med 

700 hyllmeter per år.  

   KB mottar genom lagen om plikt-

leveransexemplar från tryckerierna ett 

exemplar av varje tryckt skrift. Denna lag 

har gällt sedan 1600-talet. För senare års 

material kan man beställa fram och sitta i 

stora läsesalen och studera. När det gäller 

äldre litteratur eller till exempel gamla 

tidningslägg, lämnas material ut i den så 

kallade specialläsesalen där man får sitta 

och läsa på platsen. Men KB köper också 

in mycket utländsk litteratur inom 

humaniora. Särskilt bevakar man allt det 

som rör Sverige och svenska förhållanden, 

översättningar till exempel. Man kallar 

denna samling Suecana extranea. 

   När jag började arbeta med det här 

anförandet fick jag ta en liten promenad 

längs memory-lane. Jag har ju ett förflutet 

med anknytning till KB. Jag började en 

gång som extraordinarie biblioteksbiträde 

på Kungliga vetenskapsakademins (KVA) 

bibliotek och tog fram och återställde 

böcker i boktornet. Härifrån skickades jag 

till KB för att få en grundläggande 

biblioteksutbildning. I utbildningen ingick 

att man skulle lära sig hitta bland 

uppslagsböckerna i den stora läsesalen. 

Man gick tyst runt i läsesalen och upp och 

ner mellan balkongerna och löste de olika 

frågorna vi fick. I dag ser ju KB helt 

annorlunda ut. Med den nya teknikens 

hjälp är KB mer öppet och lättillgängligt. 

Alla har på ett helt annat sätt tillgång till 

allt vad som döljer sig i den stora 

byggnaden. 

   Att jag tyckte det var på plats att göra er 

uppmärksamma på vårt nationalbibliotek 

är ju att man som släktforskare är 

intresserad av att sätta ”kött på benen”. Det 

gäller om personer vi träffar på under 

forskningens gång, det gäller platser där vi 

hittar vårt ursprung, men det kan också 

gälla händelser som inträffat och som 

påverkat vår släkthistoria på ett eller annat 

sätt. I slutändan gäller det ju att sätta färg 

på vår släktforskning.    

 

Broderat textilband, 1600-tal. 

Lånekort 
Vi tar oss in på hemsidan och letar efter 

fliken ”Besöka & låna” och väljer 

”Beställa och låna” där vi under avsnittet 

Lånekort hittar allmänna regler om 

lånevillkor och en länk till KB:s 

bibliotekskatalog Regina. Eftersom denna 

artikel även är tänkt som vägledning för 

den som vill gå in i Regina och söka och 

beställa fram ur KB:s rika samlingar tar vi 

det nu lite stegvis för att demonstrera hur 

man går tillväga. 

3



   an-tecknat nr 3- 2014 

 

Klicka på ”Sökning”. Skriv författarnamn 

eller annat sökbegrepp. Klicka på Sök och 

du får upp en Träfflista. 

1) Klicka på den träff du fått. 

2) Klicka på Visa träff/Beställ. 

3) Som förstagångsanvändare: Klicka 

in på ”Logga in/ Ny låntagare”. 

4) Klicka på ”Jag har tagit del av 

ovanstående och vill ansöka om 

lånekort”. Du får upp ett fråge-

formulär att fylla i. Längst ner 

skriver du en personlig kod som 

kommer att bytas ut när du 

uppsöker biblioteket och hämtar ut 

din bok som du får sitta i läsesalen 

och studera. Du får ett lånekort som 

ger dig tillgång till KB:s samlingar 

i fortsättningen. 

Samlingarna    
Vi är fortfarande inne på KB:s hemsida. Vi 

går in under fliken ”Samlingarna”, 

”Böcker”, ”Söka böcker” och finner att 

även här finns en länk till Regina. 

   Vi går nu in under fliken ”Samlingarna” 

och väljer ”Dagstidningar och tidskrifter” 

och sedan ”Mikrofilmade dagstidningar”. 

Jag har ju nyligen skrivit i an-tecknat om 

läsesalen med de mikrofilmade tidning-

arna. Och det är onekligen en riktig guld-

gruva för oss släktforskare. Den alfabetiska 

listan ger oss möjlighet att söka någon 

tidning till exempel Sigtuna som är mitt 

särskilda utflyktsmål. 

   Men jag ville också passa på att visa er 

ytterligare en flik. Under ”Samlingarna” 

och ”Dagstidningar och tidskrifter” hittar 

vi under spalten till höger ”Digitaliserad 

svensk dagspress”.  I det stora nya verket 

Sveriges historia kan man läsa att den 8 

september 1857 drabbades stockholmarna 

av det värsta åsk- och regnvädret som 

drabbat huvudstaden på 250 år. Jag 

försökte hitta numret i Post- och inrikes-

tidningar av den 9 september och kunde 

läsa om allt vad åskvädret drog med sig av 

översvämningar på gatorna i staden och 

blixtnedslag som dödade en man vid 

Hornstull. Hans syster klarade sig. Alltså 

en möjlighet att finna ut mer om vad som 

tilldrog sig under den tid eller tidsperiod 

man har under luppen. 

Byggnaden 
Det är nu dags att närma oss biblioteket 

och bekanta oss med det stora huset vid 

Humlegården. När jag inledde det här 

anförandet var vi inne på KB:s hemsida 

under fliken ”Om oss”.  Jag visade en bild 

av den vackra läsesalen. Vi går in här igen 

och hittar till höger ”Ladda ner KB:s 

myndighetsbroschyr i PDF”. En bild av 

August Strindberg vid sidan av biblioteket 

finns att beskåda i början av broschyren. 

Broschyren visar i slutet bilder av läsesalen 

med de två balkongerna och vackert 

kupoltak. 

   Man har utan vidare formalitet tillgång 

till läsesalar och informations- och låne-

disk. Det enda man måste göra är att lämna 

alla sina saker i ett skåp strax innan för 

entrén. Men så är det vid alla offentliga 

byggnader idag. Strikta säkerhetsåtgärder. 

   Väl innanför den stora entrén har vi en 

stor informationsdisk. Till höger har vi den 

stora höga läsesalen där största delen av 

referenslitteraturen finns. Rakt fram har 

man hissen som går ner till mikrofilmsläse-

salen. Så till vänster kommer vi till låne-

disken och här finns sedan längre bort fort-

sättningen på referensmaterial från stora 

läsesalen. Vid läsesalsdisken hämtar vi upp 

en liten folder som ger uppställningen i 

ämnesområden. Vi söker vårt intresse-

område och ger oss ut att söka upp platsen. 

Eller så frågar vi oss fram vid lånedisken. 

   Här stötte jag på ett oväntat problem när 

jag började skriva på detta anförande. 

Under många år har jag varit i läsesalarna 

och kunnat gå ganska direkt till den plats 

där jag tänkt mig hitta min information. 

Men så plötsligt upptäckte jag att KB 

lämnat det gamla stadsbibliotekssystemet 

med bokstäver, Hc för skönlitteratur, Hce 

för engelsk skönlitteratur, för att gå över 

till det så kallade Dewey som är ett system 

uppbyggt på siffror. Det innebär att man 

märkt om all litteratur men även att man 

flyttat om en hel del. Man får fråga sig 

fram. 
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   Vi tar oss tillbaka och in till höger till 

den stora läsesalen. På bilden sist i 

broschyren som visar salen finns till 

vänster på första balkongen biografiska 

uppslagsverk. Det är ju kanske i första 

hand dessa verk som vi är på jakt efter. Vi 

hittar dels allmänna biografiska uppslags-

verk, som Svenskt biografiskt lexikon som 

är kommen till bokstaven S, och Svenska 

män och kvinnor. Men vi finner också verk 

som tar upp någon viss kategori 

människor. Vi hittar läkare, apotekare, 

lantmätare till exempel. Ni kan hitta 

matriklar från universiteten från deras 

första tid. Alla präster under 1600-talet och 

framåt finns i stiftens herdaminnen. 

Prästernas liv och leverne med släkttavla 

går att återfinna här. Vad jag själv funnit 

lite lustigt med just Svenskt biografiskt 

lexikon och herdaminnena är att man inte 

visar så stor hänsynsfullhet mot den 

biograferade. I Svenskt biografiskt lexikon 

fann jag en person som uppenbarligen varit 

både snål och elak. Uttryckt i klarspråk. I 

herdaminne beskrivs en präst som ”att han 

var nöjd med sin lott”. Man kan nog tolka 

det som att vederbörande inte ansågs 

särskilt ambitiös. 

   Har vi blått blod i våra ådror söker vi upp 

Elgenstierna där alla adelssläkter noga 

upptecknats. Den finns längre fram på 

samma balkong. Det finns även andra 

adelsförteckningar men de kan man 

undersöka själv på plats. 

   Ett verk som är trevligt och användbart 

att studera är Slott och herresäten. Det stod 

tidigare i annexet men har flyttats om. 

Personalen vid lånedisken kunde, när jag 

var där, inte riktigt upplysa om var det 

fanns för tillfället. Men det är ett praktverk 

som man bör lägga på minnet och fråga 

efter när man kommer dit. 

   Från lånedisken tar vi oss upp för trappan 

i närheten till specialläsesalen. När man 

beställer fram litteratur är det i första hand 

vid lånedisken som material ligger för 

avhämtning. Man tar det med sig in i stora 

läsesalen. Om det gäller äldre material, 

som till exempel gamla tidskriftslägg, eller 

äldre litteratur, ligger det och väntar i 

specialläsesalen.  

   Särskilt värt att notera i specialläsesalen 

är en kortkatalog över gamla manuskript. 

Här hittar man brev och skrivelser. Det är 

den så kallade handskriftsavdelningen som 

man måste uppsöka själv. Den är inte 

sökbar på hemsidan. Här hittade jag 

faktiskt Gabriel Polhems levnadsbe-

skrivning, som han skulle lämna till 

Vetenskapsakademin när han valdes in 

1739. Det var kutym att en sådan skulle  

lämnas in till Vetenskapsakademin och 

troligen även till andra myndigheter av 

denna typ när man valdes in. Något som är 

värt att lägga på minnet. 

   Det är nu två ytterligare saker som jag 

skulle vilja nämna och som inte klart 

framgår av KB:s hemsida. Dels finns det 

en kortkatalog som benämns Verser till 

eller över enskilda personer. Man hade 

under 1700- och 1800-talet för vana att 

skriva hyllningsdikter vid bröllop och 

begravningar. Dessa dikter trycktes. Det 

var mest utbrett under 1700- och 1800-

talet. Här får man en finputsad bild av 

föremålet eller föremålen. Katalogskåpen 

(för de är flera) flyttas runt en aning så 

man får fråga efter dem. Men de är väl 

värda att uppsöka.  

   En annan bra källa om man vill skriva 

mer omfattande om en person är att gräva 

hos de gamla akademierna eller kolle-

gierna. Vid till exempel Vetenskapsaka-

demin skrev man så kallade Åminnelsetal 

över ledamöterna som trycktes och hölls 

samman i en särskild samling. Här hittade 

jag bland annat Åminnelsetalet över 

Gabriel Polhem som jag hade nytta av när 

jag skrev artikeln om honom. Allt svenskt 

tryck finns som sagt i KB:s bokmagasin 

och hämtas fram till specialläsesalen. 

   Jag tänkte avsluta med att under 

”Samlingarna” visa ”Kartor & bild” och 

”Handskrifter”. Man har digitaliserat och 

lagt ut mycket från samlingarna på 

hemsidan till allas glädje och förnöjelse. 

Själv har jag en svaghet för gamla vackra 

handskrifter som man kan gotta sig i här. 

Margareta Lagerman 

5



 an-tecknat nr 3- 2014 
 

Gravstensinventering 

I Sveriges Släktforskarförbunds regi 

började släkt- och hembygdsforskare redan 

1979 att dokumentera gravstenar på 

kyrkogårdar runt om i landet.  
 

 
Foto: Margaretha Vinterholt. 

 

Varför är det viktigt att göra detta? Gravar 

är kulturminnen och har mycket historia att 

berätta, dels om bygden, dels om hantverk 

på orten. Gravstenar bevaras inte för evigt 

och äldre skall ge plats för nya. Har 

kyrkböckerna förkommit av någon 

anledning kan graven vara den enda källa 

som berättar om den förfader man söker 

efter.  

   Det är enkelt att gravinventera.  Gå in på 

www.genealogi.se och du kommer till 

Rötter – Sveriges Släktforskarförbunds 

hemsida. Klicka på ”Faktabanken” och välj 

”Gravstensinventeringen”. Läs först under 

fliken ”Om gravstensinventeringen”, 

därefter ”Börja inventera” samt ”Börja 

registrera”. Sammantaget är det en guide 

som steg för steg berättar hur man bäst 

dokumenterar och fotograferar. Likaså 

finns det information hur man publicerar 

materialet i databasen.  

   Sveriges Släktforskarförbund upp-

manar oss att delta i denna inventering.  

 

 

 

 

Hitta Gravar 
Det finns ett antal sökmotorer för att hitta 

svenska gravstenar som kan användas för 

att ta reda på var någon ligger begravd. 

Förutom att söka på www.genealogi.se kan 

man söka på Svenska kyrkan och aktuell 

kyrkogårdsförvaltning. Se en del länkar 

nedan. 

   www.gravar.se – sökmotor för att finna 

gravstenar i Sverige. Innehåller uppgifter 

från över 250 församlingar och det går att 

bläddra sig fram genom att klicka på län i 

en karta och sedan få upp alla församlingar 

från det länet. Dock saknas mycket från 

storstäderna.  

   www.svenskagravar.se – sök gravar 

från cirka tjugosex orter, till exempel 

Malmö, Uppsala, Falun och Linköping.  

  www.finngraven.se – hitta gravar från 

drygt ett 40-tal orter såsom Karlstad, 

Södertälje, Solna, Sollentuna och Kalmar. 

  www.hittagraven.stockholm.se – sök 

gravar på Stockholms allmänna begrav-

ningsplatser. 

   www.graven.gbg.svenskakyrkan.se – 

Svenska kyrkan visar Göteborgs alla 

kyrkogårdar. 
 

Margaretha Vinterholt och Inger Wahlstedt 

Franzén 

 

Studiebesök Riksarkivet 
och Stockholms Stadsarkiv 
I vår har föreningen gjort två uppskattade 

studiebesök, dels på Riksarkivet i 

Marieberg, dels på Stockholms stadsarkiv. 

Vid båda tillfällena deltog 17 medlemmar. 

Eftersom intresset är stort kommer 

föreningen att anordna dessa studiebesök 

även nästa år.  
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Uppländskt jordbruk på 1700-talet 
 

Professor emeritus Staffan Helmfrid har i boken ”Anckarströms Lindö” skrivit om ett 
vallentunagods och dess ägare på 1700-talet. Här följer ett utdrag ur boken som 
handlar om den agrara revolutionen och Uppland. 
 

De nyheter inom jordbruket, tillsammans 

kallade ”den agrara revolutionen”, som 

alltifrån sent 1600-tal spreds från 

Storbritannien och Nederländerna över 

norra Europa, började nå Sverige vid 

mitten av 1700-talet. Det uppländska 

jordbruket berördes dock på allvar först ett 

århundrade senare. Den agrara 

revolutionen yttrade sig på många sätt och 

de olika nyheterna kom att införas vid 

olika tidpunkter. Synligast blev i Sverige 

skiftesreformerna. De skulle som 

storskifte, senare enskifte och laga skifte 

till sist upplösa de medeltida bysam-

fälligheterna. Deras bundna gärdes- och 

trädessystem med gårdarnas åkrar i 

tegblandning ersattes med gårdsvis 

sammanhållna ägor till vilka gårdar 

flyttades ut från bytomten. Särhägnade 

samlade ägor skulle möjliggöra fleråriga 

växelbruk i varje gårds planering. Hela 

denna av staten genom 150 år drivna 

reformprocess saknar i sin omfattning och 

konsekvens motstycke i Europa som 

grundval för en samhällsomvandling. 

Samtiden uppfattade kraften i reformen. 

När Svenska Pommern genom tyska rikets 

upplösning 1806 lades direkt under svensk 

lag ville Gustaf IV Adolf där genom 

enskifte och upphävande av livegenskapen 

”skapa ett nytt Skåne”. Tyvärr kom 

Napoleon emellan och Pommern gick 

förlorat för Sverige! I sydöstra Uppland, 

med övervägande små byar, genomfördes 

skiftet (laga skifte) däremot så sent som 

under 1800-talets andra hälft. 

   Kärnan i den agrara revolutionen var 

införandet av flerårigt växelbruk med 

starkt inslag av foderväxtodling. Det skulle 

ersätta det i denna del av Sverige 

traditionella hela byn omfattande tvåsädet 

med växling mellan sädes- och 

trädesgärde, kombinerat med vinterfoder-

täkt från naturlig äng och sommarfoder på 

betesmark, också skogsbete. För utländska 

besökare från länder med modernare 

jordbruk tedde sig jordbruket i Uppland 

ännu långt in på 1800-talet efterblivet. Så 

skrev rektorn vid Tyska skolan i 

Stockholm, J.W. Schmidt från en resa i 

Uppland på 1790-talet att ”bonden bara 

arbetar så mycket som behövs för att 

överleva och tänker inte mycket på att 

sälja överskott”. Och vidare ”om ängen 

inte räcker till tänker han inte på att 

avhjälpa denna brist genom odling av 

foderväxter" 

   Att medeltida jordbruk levde kvar så segt 

i Uppland har förklarats med den där 

tillämpade intensiva trädesskötseln. Under 

sommaren före sådd ärjades (kördes med 

årder) trädan tre gånger, en ogräsbe-

kämpning som gav säkrare och högre 

skördeavkastning av den allmänt odlade 

rågen än i andra delar av Sverige. 

Medelavkastningen har här beräknats till 5-

6 gånger utsädet.  I Stockholms närhet 

började en del större gårdar införa 

växelbruk omkring 1820, men på 

bondgårdarna blev det allmänt först i 

samband med laga skiftet under senare 

delen av 1800-talet.  

   Den agrara revolutionen yttrade sig 

också på andra sätt, med nya grödor, nya 

djurraser, nya redskap, utdikning och 

förbättrade lantbruksbyggnader liksom 

med avsaluproduktion och nya avlönings-

former för arbetskraften. 

   Med den nybildade Kungliga 

Vetenskapsakademien (1739) som inspi-

ratör och pådrivare (ledamöter som Linné, 

Alströmer och Faggot!) uppmuntrade de 

frihetstida statsorganen med en ström av 

förordningar och bidrag olika initiativ till 

jordbrukets förbättring. Från 1740-talet 

började en livlig uppfinnar- och experi-
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mentverksamhet med nya redskap och 

försök med hästdragna maskiner, med stor 

uppslagsrikedom men ofta med föga 

praktisk framgång. Säterierna var 

föregångare. År 1777 delade det unga 

Kungliga Patriotiska Sällskapet ut ett pris 

för en plog med vändskiva av järn ifrån 

Dalarna. I det konservativa Uppland 

började – om man bortser från enstaka 

säterier – inte plog ersätta det urgamla 

årdret förrän efter 1840. I plogområdet, 

med centrum i Dalarna infördes också 

djupharvar med järnbillar, till östra 

Svealand kom de efter 1840. 

 
Handdraget årder från Sollentuna hembygds-

förening. Foto: Karl-Ingvar Franzén. 

Exempel på misslyckanden i 1700-talets 

utvecklingsiver, grundade i okunnighet om 

ekologiska sammanhang, är de kända 

försöken med silkesmaskavel för siden-

produktion vid Drottningholm och 

försöken med utländska fårraser. Inhemsk 

textilmanufaktur var föremål för den 

frihetstida merkantilistiska hattregimens 

särskilda omsorger. För sin kända 

textilmanufaktur i Alingsås behövde Jonas 

Alströmer finull från utländska fårraser. 

För att ersätta import av råvara infördes 

1736 ett premiesystem för införsel av 

utländska får, högst premie gav spanska 

merinofår men också engelska och 

ostfrisiska får infördes. En kontroll-

organisation med ”provinsialschäfrar” 

infördes och en utbildning inrättades som 

förlades till en av Alströmer arrenderad 

gård i Västergötland.  På sin västgötaresa 

1745 frågade Linné, efter ett besök på 

schäferiskolan bönder i trakten ”hwarföre 

de icke låta sina får bespringas av 

Höjetorps Ängelska eller Spanska gumsar 

/…/. Men bönderna swarade mig, at de 

Swenska fåren äro långt bättre, emedan 

deras skin äro tjockare och fastare, 

emedan de blifwa fetare och köttfullare, 

och emedan de bättre stå emot climatets 

hårdhet, och ej så lätteligen dö bårt, 

emedan de äro lättare at föda med 

ordinairt hö”. Den svenska ullen var 

utmärkt till allmogens vadmal, finullen 

gick till högreståndskläde!  De utländska 

fåren klarade varken fodret eller klimatet. 

Genom riksdagsbeslut 1766 lades denna 

statliga verksamhet ned. En mössregering 

hade tillträtt 1765, som också i ett steg mot 

frihandel slopade subventionerna till 

manufakturerna och öppnade för mer 

import.  

   Ännu på 1800-talet var en stor del av 

odlingsarealen i Sverige vattensjuk, med 

”åkeröar och hårdvallsöar i ett hav av 

vattensjuk mark”. Hårdvallsängen, 

torrmarksängen, som årligen slogs men 

aldrig gödslades var utmagrad, ofta med 

kvarstående lövträd som hamlades för 

lövskörd, löväng. Sidvallsängen med årliga 

översvämningar, som tillförde näring, var 

uthålligt produktiv. Om man kombinerade 

dränering av sankmark med dammar i 

dräneringsdikena kunde reglerad över-

svämning eller översilning åstadkommas 

som, rätt utförd, gav starkt ökad tillväxt av 

hö. Denna metod anses ha möjliggjort 

koloniseringen av bland annat Väster-

bottens inland från slutet av 1700-talet till 

omkring 1930.  

   En radikal förändring både av landskap 

och odlad areal innebar annars utdikning 

och torrläggning av våtmarker och sjöar. 

De fick riksomfattande spridning från 

1820-talet med statligt stöd. Både ny och 

gammal åker dikades med öppna djupdiken 

innan täckdikning började införas omkring 

1870. En tilltagande uppodling av 

ängsmark till åker ledde mot slutet av 

1700-talet till obalans med foderbrist till 

kreaturen och minskad gödseltillgång till 

åkern. Carl-Johan Gadd talar om en 

ekologisk kris som möttes med införandet 

av nya, odlade foderväxter som klöver och 

timotej, som krävde växelbruk. Potatis 

började odlas på försök i Sverige på 1730-
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40-talen och fick sitt genombrott på 1770-

talet. 

   Arbetskraften på säterier och andra större 

gårdar bestod av arrendebönder på 

underlydande frälsehemman, torpare, 

drängar, pigor och befälspersoner som 

inspektor och rättare. Under senare hälften 

av 1700-talet ökade många godsägare i 

Östra Mellansverige arbetsstyrkan vid 

säterierna med fler torpare som arbetade 

med herrgårdens dragare på en växande 

åkerareal. Torpen ägdes av godset och 

uppläts på kontrakt som avlöning för 

arbetskraften. I östra Mellansverige blev 

torpens antal särskilt stort, där de ofta 

ersatte under säteriet lydande frälse-

bondgårdars dagsverksplikt med man och 

dragare.  Ett exempel på prestationer från 

arrendegårdar ger ett arrendekontrakt 

mellan godsägaren på Lindö och 

arrendatorn till Uthamra, stadfäst på 

Vallentuna häradsting den 11 oktober 

1766. Besittningsrätten uppläts till bonden 

Mats Mattsson på hans och hans barns tid 

mot en årlig ränta av 5 tunnor råg, 5 tunnor 

korn, 30 drage- och fyra åkedagsverken 

”tillsammans med ett par då det 

erfordras”. Av torpare krävdes 1-3 

dagsverken/vecka genom hela året, drängar 

och pigor var ettårsanställda heltids-

arbetande. Säterier, vilkas ägare ej bebodde 

och drev gården, sköttes av redo-

visningsskyldig fogde/förvaltare. I det 

närmaste hela befolkningen var för sitt         

levebröd direkt eller indirekt beroende av 

lantbrukets avkastning. Jordegendomar 

köptes och såldes på ett sätt som mest 

påminner om vår tids aktiehandel, som 

inkomstgivande penningplacering. Adeln 

hade därvid ett försteg som ensam-

berättigade till köp och innehav av säterier 

och frälsehemman, de förra helt, de senare 

delvis fria från skatt till staten. Otaliga 

gårdar drevs av arrendatorer. 

   Mest lönsamt för säterierna var 

kreatursskötsel, transportmässigt gav i 

Stockholms närhet slaktdjur en fördel. Ett 

överskott av hö var i närheten av 

Stockholm med dess många stall också 

lönsamt. Säterierna var pionjärer inom 

trädgårdsskötseln, som fick stort uppsving 

under 1700-talets andra hälft. Landets 

äldsta handelsträdgård fanns på Grönsöö 

vid Mälaren, med rötter tillbaka till 1611. 

Stockholm var en given marknad för 

avsaluproducerande säterier inom en vid 

räjong. 

   Alltifrån 1725 upplevde Sveriges 

landsbygd en långvarig välståndsökning. 

Efter 1760-talets mitt kom sämre tider med 

prisfall på jordbruksprodukter. Nyodlingen 

avstannade. Åren 1771 och 1772, året för 

Gustaf III:s maktövertagande, gav 

missväxt, som utlöste epidemier och hög 

dödlighet. Vid mitten av 1700-talet var den 

förväntade livslängden för män 34 år och 

för kvinnor 38 år. 

 
Staffan Helmfrid

 

Lindö herrgård i Vallentuna 
 

 
Huvudbyggnaden på Lindö. Fotograf : Karl-Ingvar 

Franzén. 

Huvudbyggnaden till Lindö herrgård, som 

finns kvar än idag, uppfördes på 1750-

talet. På marken drivs även idag jordbruk. 

På en del av den tidigare jordbruksmarken 

finns villor, konferenshotell och golfbanor. 

   Hedvig Ulrica Drufva erhöll Lindö 

herrgård som förtida arv efter sin far i 

samband med sitt giftermål med Baltzar 

Philip von Kemna år 1748. Paret bodde i 

Stockholm och arrenderade ut gården. Von 

Kemna dog år 1759. 

  Kaptenen och riddaren Jacob Johan 
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Anckarström gifte sig med änkan och 

ägaren till Lindö 1760. Deras son Jacob 

Johan föddes i maj 1762 på Lindö. Sonen 

skulle senare gå till historien som Gustav 

III:s baneman. 

 

Arrendator Andreas Bergström  
Min mormors mormors mormors farmors 

far, Andreas Larsson Bergström, föddes i 

Gussiö by i Fläckebo församling, 

Västmanland år 1704. Han var son till 

bonden Lars Andersson Bergström och 

hans hustru Anna Andersdotter.  

   Från år 1736 var Andreas fogde och från 

1744 arrendator på Lindö. 

   Han första giftermål var med Anna 

Swartström. De fick fem barn. I slutet av 

1740-talet dog Anna. År 1752 dog även 

hans äldsta barn, en flicka, av ”håll och 

stygn, bröstverk och ständig hosta”. Hon 

var 15 år och begravdes bredvid sin 

mamma inne i kyrkan. Hennes tre år yngre 

syster, Brita Christina, kom senare att bli 

min anmoder. 

   Andreas gifte om sig 1749 med Brita 

Stina Bråman som var född 1720. Hennes 

far var komminister i Vallentuna. De fick 

två barn. 

    Andreas dog 1758 och prästen skrev om 

honom i dödboken ” …… var i lifstiden 

älskad och vördad utaf såväl Höga som 

låga för sitt beskedeliga och stadiga 

anförande”. 

   Efter hans död bodde hans änka kvar på 

Lindö till år 1760.  

   Andreas och Annas dotter, min anmoder, 

Brita Christina, föddes 1738 och gifte sig 

1758 med kronolänsman Zackarias 

Hallman, som hade vuxit upp på 

granngården, länsmansbostället Hassla. 

Zackarias var en tid arrendator på gården 

Lingsberg i Vallentuna, som också ägdes 

av familjen Anckarström. 

    Det saknas tyvärr födelseböcker, 

dödböcker och vigselböcker i Vallentuna 

från slutet av 1600-talet till år 1748, vilket 

gjort det svårt att släktforska i försam-

lingen. Genom att forska vidare på de olika 

faddrarna vid ett av Andreas barnbarns dop 

kunde jag gå vidare och hitta fler släktled. 

Där fanns noterat att en av faddrarna var 

Brita Stina Bråman på Lindö. 
 

Inger Wahlstedt Franzén 

 

Släktforskardagarna i Karlstad 2014 
 

Sveriges Släktforskarförbunds Riksmöte 

Årets släktforskardagar ägde rum i 

Karlstad den 29 – 31 augusti. Temat i år 

var "Migration – dåtid nutid framtid”.  

   Värmlands Släktforskarförening var 

arrangör i samarbete med Sveriges Släkt-

forskarförbund. Arkiv Digital var huvud-

sponsor och det fanns ytterligare sponsorer 

och finansiärer    

   Fredagen den 29 augusti ägde Riks-

stämman rum. Barbro Stålheim hade 

aviserat sin avgång efter sex år som 

förbundsordförande. Till ny ordförande 

valdes Erland Ringborg. Förändringar 

kommer förmodligen att ske i förbundet 

med den nye ordföranden, vilka det blir får 

framtiden utvisa. Efter stämman inbjöds 

till buffé.  

   Medlemsinformation gavs innan Riks-

stämman inleddes. Här några axplock: 

   Socknarna blir nya distrikt 2016.  

Man arbetar vidare med denna fråga och 

det är främst Riksantikvarieämbetet, 

Lantmäteriet, SCB, Svenska Kyrkan och 

olika forskare som diskuterar frågan med 

Finansdepartementet. Förslag är att man 

delar upp Sveriges befolkning och yta i 

enklaver. Lantmäteriet granskar för när-

varande kartor inför denna uppdelning. 

Uppdraget skall vara klart i januari 2015 

och distrikten börja användas den 1 januari 

2016. 

  Jan-Henrik Marinder ledamot i Sveriges 

Släktforskarförbund, talade om medlems-

vård och medlemsrekrytering. Hur ska vi 
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behålla våra medlemmar, medlemsantalet i 

våra föreningar stagnerar, föreningens 

planerade verksamhet, vad kan föreningen 

erbjuda och styrelsens ansvar samt 

styrelsens utveckling.  

   Senaste nytt från förbundet. Först 

presenterades delårsresultatet per 30 juni 

2014. Det blev bättre än prognostiserat. 

Förbundet har varit ute hos olika före-

ningar och diskuterat förbundets verk-

samhet. Man planerar att ge ut nya 

handböcker i en rad ämnen.  Andra projekt 

på gång är nytt Anbytarforum samt ett 

register för årsböckerna. Folkbokförings-

databasen är i statlig regi från 1991 och om 

Skatteverket inte bokför på rätt sätt blir det 

svårt för släktforskarna i framtiden. När det 

gäller sockenfrågan är Släktforskarför-

bundet inte med i beslutsprocessen enligt 

Finansdepartementet. Däremot deltar 

Svenska Hembygdsförbundet.  

   På lördagen invigdes mässan och det var 

en pampig invigning. På kvällen delade 

Förbundsstyrelsen ut hedersdiplom till 

Tord Andåsen, Trollhättebygdens Släkt-

forskarförening, Sven Olby, Västerås 

Släktforskarklubb, Reine Björkman, 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, 

Örnsköldsvik och Charlotte Börjesson, 

DIS-Väst. Årets eldsjälar är Mats 

Johansson, Botvidsbygdens Släktforskar-

förening och Karl-Edvard Thorén, DIS. 

Sist men inte minst årets Örnbergpristagare 

är Elsa Sjödahl. Hon har betytt mycket för 

den västsvenska släktforskningen 

   Mässan ägde rum i Karlstad Congress 

Culture Centre som är en stor, luftig och 

rymlig byggnad. Flera tusen besökare hade 

sökt sig dit och utställarnas montrar var 

välbesökta. Även i år kunde man 

förbeställa biljetter till föreläsningarna. 

Christopher O'Regan var årets dragplåster 

och han talade sig varm för människorna i 

synnerhet under senare delen av 1700-talet. 

   Heder åt Värmlands Släktforskarföre-

ning, som arrangerade detta.  

   Nästa år ses vi i Nyköping.   

 

Margaretha Vinterholt 

 

 

 

                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny adress? 
Kom ihåg att anmäla ändrad postadress, 

telefonnummer eller e-postadress till 

kassören Kjell Hassel, se adress ovan. 

 

 

Släktforskarregistret 
Föreningen har en förteckning över 

medlemmarnas geografiska forsknings-

områden. Vänd dig till Kjell Hassel om du 

vill beställa förteckningen som e-brev eller 

papperskopia (mot självkostnad). Se adress 

ovan.  

   Medlemmar som inte har lämnat in 

uppgifter kan beställa en blankett hos 

sekreterare@sollentunaslaktforskare.se 

 

 

  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: 

sekreterare@sollentunaslaktforskare.se 

Kjell Hassel, kassör 

Tel. 070-712 45 09 

e-post: kjell.hassel@ordratt.se 

Agneta Berghem 

Tel. 073-705 03 07   

e-post: agneta.berghem@glocalnet.net 

Leif Eriksson  

Tel. 08-754 41 09 

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

Jörgen Nenzén 

Tel. 070-473 77 76 

e-post: jorgen.nenzen@tele2.se 
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Torsdagen den 16 oktober kl. 19.00 

Herrarbete – 180 Djurabor i Stockholm  
och en titt i Rotemansarkivet 

Anna Götlind, professor 

 

Torsdagen den 20 november kl. 19.00 

Ofärdsår i Sollentuna under första världskriget 
Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna 

 

VÄLKOMNA till föredragen  

i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kaffeservering  

Entré 40 kr. för icke-medlemmar 

 

Därutöver ordnar vi 

Temadag om släktforskning 

Lördagen den 27 september kl. 11.00 – 15.00 

i Sollentuna bibliotek, 1 tr. 

Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning. 

 

Medlemsträff 

Onsdagen den 3 december kl. 14.00 – 17.00 

I Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kom och träffa andra släktforskare,  

utbyt erfarenheter och ge varandra råd och tips. 

 

 


