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Ordföranden har ordet
Hoppas ni alla haft en skön och fin sommar.
Min egen släktforskning har jag haft tid att
ägna mig åt och faktiskt avslutat min
forskning på mormor och morfars sida. Blir
man någonsin färdig? Just nu tror jag det.
I år ägde Riksstämman rum i Nyköping,
läs mer därom på sid. 10.
Studiebesöken vi har ordnat i föreningen
genom åren har varit mycket uppskattade.
Eftersom studiebesöken kostar en del för
föreningen beslöt styrelsen på styrelsemötet
den 12 maj att från och med 2016 ta ut en
avgift av 50 kr per deltagare. Vi har sneglat
på andra föreningar och de tar ut en avgift.
I år hade vi inte möjlighet att deltaga på
föreningsdagen den 7 juni arrangerad av
kommunen. Den har även bjudit in kommunens föreningar till två möten, ett om samarbete mellan kommunen och föreningarna
angående samhällsinsats samt ett om
trygghet och säkerhet i kommunen. Representanter från styrelsen har deltagit på båda.
Tack till de medlemmar som bidragit med
material till an-tecknat. Allt är välkommet.

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 226
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök

Kalendarium
Lördagen den 26 september kl. 11.00-15.00
TEMADAG/ÖPPET HUS på Sollentuna
bibliotek, 1 tr.
Tisdagen den 6 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth:
”Släktforskning i Centraleuropa”.
Tisdagen den 20 oktober kl. 13.00
STUDIEBESÖK på Stadsarkivet och
Stockholmskällan. Anmälan se sid. 11.

Margaretha Vinterholt

Måndagen den 16 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Håkan Johansson:
”Krigs- och soldatforskning”.
Onsdagen den 2 december kl. 13.00-17.00
MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet.
Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum.

an-tecknat

Släktforskarstöd ges kl. 10.00-14.30
onsdagarna 7/10, 21/10, 4/11 och 9/12 på
Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum.
Under denna tid finns en rutinerad medlem
i Sollentuna släktforskare på plats för att
hjälpa dig. Boka tid i pärmen vid
forskardatorn, max. en timme per familj och
termin.

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 Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel, Inger
Wahlstedt Franzén och Margaretha Vinterholt.

Aktiviteter i annan regi

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com

Lördagen den 14 november Arkivens dag.

Nästa nummer beräknas komma ut i december.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Reinhold Galle Rückersköld, en av 1700-talets
inflytelserika brukspatroner
Här följer fortsättningen av texten om Reinhold Galle Rückersköld som påbörjades i
vårt förra nummer av an-tecknat. Vår medlem Margareta Lagerman ger oss här en
bild av en priviligierad mans liv under 1700-talet. För sin berättelse har hon tagit hjälp
av material från Uppsala universitetsbibliotek och Stockholms stadsarkiv samt böcker
bland annat om Christopher Polhem, Stjernsund och annan brukshistoria.
gård ifrån själva kärnan uppstiga. Han stod
därföre såsom en mästare i sin verkstad,
och inlärde på stället födde ynglingar”. Vi
får veta att det nu finns tolv urmakare i
verkstaden, nio väggurmakare och tre tornurmakare.

Den berömda urtillverkningen vid
Stjernsund

Polhammars signering. Foto:Robert Goude.

Alltsedan Anders Polhammar, brorson till
Polhem, tog över ansvaret för verksamheten börjar urtillverkningen att blomstra
på Stjernsund. Stjernsundsuren kom att bli
vida kända och många berömda urmakare
kom att verka här. Polhem gav urmakarna
friare villkor för sin verksamhet. Reinhold
tar steget fullt ut och låter dem bli frimästare. Detta sker 1765 och innebar att
urmakarna var sina egna. De ansvarar för
inköpen av material de behöver och får
behålla förtjänsten av de ur de säljer. De
får dessutom utnyttja manufakturverkets
alla maskiner och andra tillgångar kostnadsfritt.
En bergmästare vid namn Biuggren gör
1767 inspektion vid manufakturverket.
Reinhold bifogar en ”utförlig diktamen”
till denne bergmästares undersökningsprotokoll. Reinhold berättar att det finare
manufaktursmidet nu helt hämtat sig efter
den förödande branden 1737. Han berättar
vidare att han fortsatt på Polhems väg. Han
tar inte in arbetare utifrån. Istället lärs
arbetarna upp på just det område och den
plats som passar vederbörandes intresse
och fallenhet. ”Polhem var emot att
inskriva förut tillärde arbetare: han trodde,
att även manufakturverk böra som en träd-

Tornur från 1764 Stjernsunds brukskontor.
Foto: Robert Goude.

Reinhold ansåg det viktigt med goda
arbetsvillkor för urmakarna och att höja
den för landet så viktiga produktionen.”När Stjernsunds urmakare nu göra
120 ur om året i stället för 60 tillförne; så
följer, att jag med denna inrättning förökat
de arbetande händerna i riket ifrån 18 till
36, utan att därmed öka en enda tunnas
mera åtgång av säd och nödtorftsvaror.
Nationen har således redan sin vinning,
och jag tager väl även i sinom tid ut min.”
Av slutorden att döma ser nog Reinhold en
vinst även för sig själv i slutändan.
En annan källa uppger att arbetarna fått
bättre levnadsvillkor och hade betalat av på
sina skulder som de förut haft då de tagit
livsmedel på kredit. De arbetade mer och
gjorde fler ur. När de blivit ännu skick-
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ligare och ”spannmålspriset fallit” tänkte
Reinhold ta ut ett arrende på ett eller två ur
per år. När så marknaden runt Stjernsund
var mättad hade han planer att köpa de ur
som urmakarna inte kunnat sälja, och
försöka avyttra dem på avlägsnare platser,
förhoppningsvis med god vinst. Även låssmederna blev senare frimästare. Låstillverkningen vid Stjernsund var det andra
området som gjorde manufakturverket vida
känt och berömt.

distingera mig är över mina insikter”. Han
undanber sig alltså den ära det skulle
inneburit att sitta med i akademin.
Av de ämnen som togs upp av Patriotiska
Sällskapet torde propagandan för att äta
hästkött varit ett av de mer omdiskuterade.
Reinhold och hans syster Anna-Maria var
inte sämre än att de gjorde ett försök att
införa denna vana även på Stjernsund. Man
inbjöd dem som ville till måltid som bestod
av hästkött Försöket slog inte särskilt väl
ut.
Reinhold dubbas till riddare av Vasaorden i juli 1774. Det brev som Reinhold
erhöll finns bevarat i Uppsala universitetsbibliotek (Grapes samling). Här framhålls
Reinholds insatser för fosterlandets bästa i
lovprisande ordalag.
I maj 1784 väljs så Reinhold in i
Patriotiska Sällskapet och får medlemsnummer 513. Man kan inte spåra något
inlägg av honom i Sällskapets publikationer.

Reinholds svala intresse för
Patriotiska
Sällskapet
och
Vetenskapsakademin
Vetenskapsakademins och Patriotiska
Sällskapet kom att med sina respektive
verksamheter dominera 1700-talets Sverige. Tidens såväl män som kvinnor
ägnade ett stort intresse åt den vetenskapliga forskningen och framstegen. Nyttighetskravet var drivande. Vetenskapsakademin inrättades 1739. Patriotiska Sällskapet instiftades 1766 ”till konsters och
slöjders samt rikets näringars uppmuntran”. Intressområdena fick en
naturlig uppdelning då Vetenskapsakademin tog hand mera om tekniska och
naturvetenskapliga rön medan Sällskapet
inriktade sig på jordbruksfrågor.
Vetenskapsakademin började tidigt utge
sina handlingar. Man skrev inte på latin
utan på svenska. Avsikten var att de rön
man publicerade verkligen skulle nå ut till
så många som möjligt, alltså inte begränsat till någon särskild högre ståndsklass.
Reinholds kontakter med Vetenskapsakademin finner vi spår av i akademins
handlingar där hans två brev om
rappningen av huset publicerades. I totalt
sju brev höll han kontakten med akademins
sekreterare Pehr Wargentin. I ett brev av
den 15 juni 1780 nämner Reinhold att han
förstått att Anders Schönberg, som besökt
honom på Stjernsund, har föreslagit honom
till inval som ledamot i akademin.
Reinhold tackar för den stora äran men
avböjer samtidigt med orden ”att komma
dit av egen slentrian är mer om min
ambition. Att åter komma dit och

Reinholds tal till allmogen i
Dalarna
Reinhold ingår i den kungliga kommitté
som utsetts ”till Dahl-ortens upphjälpande”. Han håller ett flammande tal
till dalkarlarna i juli 1787. Han använder
hela sitt register i vältalighet för att
övertyga bönderna om riktigheten av sitt
budskap. Han är vänlig, förmanande,
lockfull, hotande, ja, det finns ingen ton
eller tonläge som inte Reinhold slår an.
Talet avslutas med gudfruktiga ord och
psalm. Reinhold blir som brukspatron och
högreståndsperson en förmedlande länk
mellan allmogen i Dalarna och beslutsfattarna eller förslagsställarna i Kammarkollegiet.
Vi dras in i ett stycke historia från början
av Gustav III:s regeringstid. Skördarna
slog fel och det rådde spannmålsbrist.
Följden blev en katastrofal hungersnöd.
Detta drabbade Dalarna särskilt hårt. Man
hade det så svårt att Pro Patria, ur vilket
Patriotiska Sällskapet uppstod, gjorde en
insamling för att avhjälpa nöden.
Gustav III insåg genast vikten av att man
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såg över lanthushållningen och snarast
införde nyordningar för att förbättra
jordbruksförhållandena. Man ansåg att det
främsta medlet för att komma tillrätta med
problemen var att införa storskifte.
Därigenom skulle bönderna kunna effektivisera sitt arbete och inte ha uppstyckade
områden att ta hand om. De behövde inte
vara beroende av grannarna för sin
planering av sådd och skörd. På många håll
i landet genomfördes sådana storskiften
men dalasocknarna var uppenbarligen
kraftigt på efterkälken. Det rådde stor
konservatism bland bönderna i landet i
gemen men tydligen särskilt i Dalarna,
vilket alltså Reinhold nu skulle försöka
överbrygga.
Vad Reinhold nu förespråkar är att dalbönderna ska införa storskifte, så att man
får ett enhetligt jordstycke att bruka. Man
behöver till exempel inte flera byggnader
att hålla till i. Var och en kan satsa på att så
det man själv vill. Reinhold berättar hur
man utökar sin jord genom att utdika kärr
och mossar.
Reinhold uppmuntrar sina ”wänner”
åhörarna att ta hänsyn till sina grannar och
vara beredda att hjälpa till, inte vara
egoistiska i sitt tänkande utan även se till
den andres bästa. Men å andra sidan har
han inget överseende med den late.
Honom kan man lämna åt sitt öde, menar
Reinhold.
Redan i detta tal finner vi att Reinhold
kan skymta resultat av att man inför storskifte i vidare omfattning.
Storskiftet accepterades alltså och infördes successivt i socknarna i Dalarna. Vi
kan våga sluta oss till att Reinholds
insatser härvidlag var av mycket stor vikt
och betydelse vad gäller att avhjälpa nöden
och påskynda utvecklingen i trakten.

form av morgongåva. De två fick inga
egna barn. I stället tog de hand om den
unge Johan (Jan) Reinhold Steenman. Han
var född 1768 och son till Reinholds syster
Hedvig Charlotta Rückersköld, som var
gift med hovrättsrådet Nils Steenman.
Paret Rückersköld ombildade manufakturverket till fideikommiss och instiftade det
Rückersköldska
Fideikommisset.
De
bestämde då i sitt testamente att de skulle
utse den första fideikommissarien.
Johan Steenman berättar själv hur
morbrodern erbjuder honom, då 15 år
gammal, att vara på Stjernsund under ett år
och lära sig bokföring vid brukskontoret.
Planerna ändrades dock. Uppenbarligen
fäster sig Reinhold och Sophia Lovisa vid
Johan. Reinhold lockar med ljusa
framtidsutsikter på Stjernsund om han
stannar. Det visade sig senare att han
sedan, endast 19 år gammal, var ensam
arvtagare efter paret Rückersköld.
I Johan Steenmans fragmentariska
minnesanteckningar får vi ett första
uttalande om Reinhold och Sophia Lovisa.
Han berättar om deras äktenskap att det var
det ljuvaste man kunde tänka sig. ”Också
vore de begge menniskor af sällsynta
egenskaper”. Ett närmare och finare
eftermäle kan vi knappast få om Reinhold
och hans maka.
Vi har ju kunnat konstatera att Reinhold
livligt engagerade sig i det kommunala
livet i Husby församling. Han gjorde under
1780-talet flera donationer, bland annat
gav han kyrkan en svart mässhake med
silvergaloner.
I Fagerstabruks historia finner vi dock
slutligen det mest talande eftermälet om
Reinhold Galle Rückersköld. ”Med
Reinhold Galle Rückersköld övertog en
synnerligen fascinerande personlighet ledningen av det stora bruket. Som det så ofta
brukar gå i dylika fall har även han i
alldeles för hög grad ställts i skuggan av
sin store företrädare och morfader.
Kvicktänkt, originell, driftig och i besittning av en högeligen skarp och lydig penna
vore han värd ett betydligt större utrymme
än vad som är möjligt inom ramen för

Reinholds och Sophia Lovisas
testamente och Reinholds eftermäle
Redan innan giftermålet med Sophia
Lovisa testamenterade Reinhold en tredjedel av sin halva egendomsdel av manufakturverket vid Stjernsund till makan, i
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denna framställning”.
Vi har fått flera prov på Reinholds stora
skicklighet att hantera det svenska språket.
Han skriver lättsamt, målande och utan
krumbukter och förskönande.
Vad som med all uppenbar tydlighet har
framgått under denna skildring av
Reinholds liv är berättelsen om en man
som var lycklig, ja till och med mycket
lycklig och nöjd med sitt liv. Han lämnar
sitt arbete på Svea hovrätt med en märkbar
snabbhet och lättnad i besluten. Han
installerar sig på Stjernsund tillsammans
med en älskad och högt värderad maka.
Som synes är äktenskapet mycket lyckligt.
Reinhold engagerar sig livligt i allt som rör
bruket. Han är mer inriktad på resultat på
hemmaplan än att söka större berömmelse
utom trakten. Det visar han genom att
tacka nej till ledamotsplatsen i Vetenskapsakademin och nöjer sig med att stanna på
Stjernsund.
År 1785 låter Reinhold uppföra ett
gravkor i sten vid Grabbudden till sig och
sin familj. Johan Steenman berättar att ”år
1787 d. 24 November afled i Stockholm
min käre Morbror Herr Advocat-Fiscalen
och Riddaren af Kongl. Vasa orden
Reinhold Galle Rückersköld, efter några
dagars sjukdom, åkommen genom förkylning. Hans lik uppfördes till Stjernsund
och begrafdes der uti den graf på
Grabbudden, som han i lifstiden hade låtit
åt sig mura och i hvilken hans frus lik
föregående år blifvit begrafvet. Hans
älskade maka, Fru Sophia Lovisa Hacker
afled år 1786 d. /25/ April, sedan hon 4 år
med outsägligt tålamod lidit svåra plågor
af kräfta i bröstet. Under tiden hade hon
ock den stora tillökningen i sina lidanden,
att det ena benet afbröts”.
Här begravdes även Johan Steenman och
hans maka Sophie Tottie.
År 1925 var den Rückersköldska graven i
behov av omvårdnad. Man fann i de
sönderfallna kistorna fyra äldre personer
och tre små barn. Det är fastställt att de
vuxna var de fyra ovan angivna. Ett av
barnen var en två dagar gammal son till
Johan och Sophie, Reinhold född 1796.

Man satte graven i stånd. En kista ritades
med det Rückersköldska vapnet.
Reinhold Galle kan ses som en tidstypisk
personlighet för 1700-talets godsägare och
adelsmän, som på sitt sätt ville bidra till
den tekniska och ekonomiska utvecklingen
i första hand på hemmaplan men alltid med
fosterlandets bästa i åtanke.
Margareta Lagerman

Massmördaren Johan Filip
Nordlund
Vi har fått följande berättelse av vår
medlem Ulf Björck.

Det var en mycket intressant artikel om
Riksarkivet i nr 4-2014 av vår vice
ordförande Margareta Lagerman. För mig
var det särskilt intressant om massmördaren Johan Filip Nordlund. Hon
citerar ”Liket överlemnades till de
närvarande medicinska auktoriteterna för
undersökningar”. Det kan jag bekräfta.
Både min far och min farfar var läkare.
Våren 1952 när jag läste vävnadslära =
histologi tittade jag i mitt hem i mikroskop
på valda delar av Nordlunds kropp, av
vilka man tillverkat mikroskopiska preparat av vanligt utseende. På varje objekt
stod vilken del av kroppen det tillverkats
av till exempel Bit av Nordlunds lever,
Hud från Nordlunds lår, Hud från Nordlunds manna = Bröstkörtel. När jag tenterat
histologi i maj 1952 hade jag ej
användning för preparaten längre. Jag
skänkte dem till Medicinhistoriska museets
chef Wolfram Kock. De ligger väl i någon
källare nu. Medicinhistoriska Museet lär ju
vara nedlagt om det ej har öppnats igen.
Tala om återanvändning, är ju så populärt
nu!!
Ulf Björck
Medlem 2014

Johan Filip Nordlund
år 1899.
Foto:Polismuseet.
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Torp och gårdar
Kalle Bäck är professor i historia vid Linköpings universitet. Hans forskningsinriktning är
landsbygdshistoria, agrarhistoria och vardagslivets historia. År 1984 disputerade han på
avhandlingen ”Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden”. Därefter har
han gett ut ett flertal böcker, bland annat ”Det svenska dasset – inte bara en skitsak!”,
en historisk studie av dassets betydelse som forum för social kontakt och medborgarfostran och ”Sverigebilden: en historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader”.
Här följer ett referat av vad Kalle Bäck berättade på mötesaftonen den 16 april för Sollentuna Släktforskare. Anteckningarna är förda av vår medlem Birgitta Hassel.
strävade efter var en upplåtelse ”på livstid”.
Då kunde torparen tillgodogöra sig det arbete och de investeringar som gjordes på
torpet under hans livstid.

Kalle Bäck inleder med att be oss blunda
och tänka på vad som är den mest typiska
sverigebilden. På allas våra näthinnor dyker
nog en röd stuga med vita knutar upp. Där
finns en liten trädgård med några fruktträd,
några blomrabatter och helst också en sjö i
bakgrunden med en liten grönmålad båt
förtöjd vid bryggan. Ett torp. Men så såg
sällan torpen ut i verkligheten.
Den siste torparen försvinner 1944. Kalle
Bäck berättar att den dåvarande regeringen
då gjorde det olagligt att betala med kroppen
eftersom det skapade ett otillbörligt beroende. Från början hade bara adeln rätt att
anlägga torp men 1743 ledde det sista stora
bondeupproret till att även bönderna fick
tillstånd att ha torp på sina marker. Efter det
exploderar tillkomsten av torp under hundra
år framåt. År 1850 hade Sverige totalt 3,5
miljoner invånare. En halv miljon av dem
bodde på de 100 000 torp som byggts och
torparna utgjorde landets näst största yrkesgrupp. Var sjunde svensk levde alltså och
verkade på ett sådant litet torp.
Det ursprungliga torpet var ofärgat. Rödfärgen kom först på 1860-talet. Torpet hade
varken fruktträd eller blommor och det låg
oftast oländigt till, i en mosse eller i en stenig backe i utkanten av byn.
Torpen anlades med nyttjanderätt. En torpare ägde aldrig marken i motsats till bonden på sin gård utan han betalade med dagsverken allt efter torpets storlek. Torpen
kunde upplåtas på olika tid. Sämsta villkoren innebar ”på obestämd tid” där markägaren kunde be torparen packa ihop och flytta
från den ena dagen till den andra. Lite större
säkerhet gav ”5 år” men det torparen helst

Mor Wikström vid sitt torp i Torsåker cirka 1880.
Foto: www2.hofors.se

Gränsen mellan vad som är gård och vad
som är torp går vid mantalssättningen. Ett
mantal var ett mått som utgjorde grund för
beskattning. Ett torp beskattades aldrig.
Det var bonden på sin gård som anlade
torpen på sina marker. För honom var det
nödvändigt att planera sin arbetsstyrka. Att
anställa drängar och pigor för att klara topparna vid sådden, höskörden och mejningen
blev dyrt eftersom de inte kunde sysselsättas
året runt. Lösningen blev att anlägga ett par
torp som kunde betalas med dagsverken
under veckan. I torpkontraktet kunde bonden skriva in att det under sommarhalvåret
skulle vara fyra dagsverken och två under
vinterhalvåret. Två torp gav då åtta dagsverken i veckan att ta ut under årets arbetstoppar. Och ändå behövde bonden avstå nästan
ingenting av värde eftersom torpen anlades
på mark som låg så långt ifrån hans gård att
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det inte lönade sig för honom att själv bruka
den.
Det var en acceptabel lösning även för
torparen. Att leva som gift dräng var inte bra
men om du kunde ta över ett torp så gav det
ju möjlighet till ett visst oberoende. Då fick
du chansen att gifta dig och bilda familj.
Mot mitten av 1800-talet blev jordbruken
mer rationella. Laga skifte beslutades 1827
och pågick sedan under resten av 1800-talet.
Den innebar att varje bondes andel samlades
och att bonden flyttade ut sin tomt och sina
byggnader till den egna marken. Odlingsarbetet blev mera effektivt och varje gård producerade mer. Men medaljen hade en baksida. När gårdarna flyttade ut var det ju inte
längre långt till torpen. Bonden fick istället
själv börja bruka den mark lantmätaren tilldelat honom. Oftast fanns ju dessutom redan
en byggnad på plats och torparen hade odlat
upp några tunnland åkermark och ställt
iordning ängsmarken. Det blev inte längre
lönsamt att ha torparen eftersom bonden tog
över och odlade allt själv.
Ju större bondgårdarna blev, ju större utflyttningen från byarna blev, desto snabbare
försvann torparna. Till detta kom urbaniseringen, industrialiseringen och emigrationen. Kalle Bäck framhåller att vi egentligen
ska vara glada för att torparlivet tog slut för
torparna hade det mycket kärvt.
Ett normaltorp bestod av 3-4 tunnland
åkermark, 10-12 tunnland naturlig äng men
ingen betesmark utan istället kom torparen
överens med bönderna i byn att kon eller
kvigan fick beta tillsammans med böndernas
på deras betesmark. En ko hade alla torpare.
Dessutom höll han 2 ungdjur, kanske en
kviga och en kalv. Oftast hade han också
10-12 får, 1 gris och några höns. Kostnaden
för ett sådant normaltorp betalade torparen
med 3 dagsverken per vecka. Men det räckte
inte. Oftast fanns det tillägg till dagsverkena
som att även torparkvinnan måste bidra. Det
kunde handla om att vara räfserska vid
höskörden, binderska vid spannmålsskörden, plocka upp potatis och vara med vid
andra tillfällen när kvinnans arbetskraft behövdes. Men inte ens det räckte. I torpkontrakten kunde det dessutom stå att torparen

var skyldig att göra ett visst antal hot gärdsgård (ett hot är avståndet mellan två störpar,
cirka 1,25 meter). Och inte nog med det för
torpkontraktet kunde också föreskriva att
torparkvinnan var skyldig att spinna en viss
mängd garn och att man var skyldig att leverera till exempel ett antal kannor lingon,
blåbär, smultron och nypon.
Allt detta innebar att det inte blev mycket
kvar för torparfamiljen att leva på. Kalle
Bäck påpekar att helt avgörande var kvinnans arbetskraft på torpet, att hon, utöver
sina plikter som torparkvinna, kunde göra
inkomstbringande dagsverken och därigenom dra in nödvändiga kontanter till torpet.
Kalle Bäck berättar att han gjort en undersökning om hur fort olika män gifte om sig
sedan de blivit änklingar och fick fram att
det fanns ingen yrkeskategori i Sverige som
gifte om sig så fort som torparen. Inom ett
och ett halvt år hade 70 % av torparänklingarna gift om sig. Torpet krävde nämligen en
fullständig familj för att kunna bära sig, en
man och en kvinna och helst några barn
också som kunde hjälpa till.
Kalle Bäck understryker att torplivet var
hårt och fattigt och dystert. Torpen var lortiga och skitiga. Husen var ofärgade med
enkla tak. Allt var grått. Till och med kläderna var av grå vadmal. Marginalen mellan
ett någorlunda anständigt liv och ett liv i
djupaste misär var så liten att det räckte med
att en ko blev sjuk och dog. Inte alls så idylliskt och färgglatt som på vykorten idag.
Men vi får aldrig glömma torparnas gigantiska arbete. Kalle Bäck betonar att det var
torparna som uppodlade stora delar av Sverige, inte bara bondens marker genom sina
dagsverken utan även den egna lilla marken
runt sitt torp. Och trots att 9 av 10 var sysselsatta inom jordbruket rådde ändå spannmålsunderskott och Sverige var tvunget importera från både Polen och Baltikum. Idag
sysslar bara 1 av 40 med jordbruk men ändå
har vi ett överskott. Kalle Bäck avslutar sitt
föredrag med att torparen på 1840-talet nog
aldrig kunde föreställa sig att politiker 200
år senare skulle kalla detta överskott på mat
för ett jordbruksproblem.
Birgitta Hassel
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Om min farmor Elins mamma Lisa
Vår medlem Agneta Berghem har vid sin släktforskning funnit sin farmors mamma
Lisa Bemoll i kyrkböckerna i Sollentuna.
Döm om min förvåning när jag upptäckte
att det var till Sollentuna min farmors
mamma Lisa (Elisabeth) kom när hon
flyttade till Sverige i april 1866
tillsammans med sin mamma Vilhelmina
Bemoll. Det har aldrig någon i släkten
berättat för mig. Själv har jag varit Sollentunabo i drygt 30 år utan att veta att hon
bott – och gift sig – här förrän jag började
släktforska på allvar. Det känns som om
cirkeln är sluten på något sätt. I vilket fall
kom de hitflyttande från Yxkull i Livland
(Liffland) och bosatte sig i Hedvigsdal i
nuvarande
Helenelund.
Mamman
Vilhelmina var född 1801 i Yxkull och
Lisa 1837 i Baldohn i Kurland, allt enligt
Sollentunas husförhörslängd. Redan i juni
1863 hade Lisas yngre syster Mina
(Wilhelmina), född 1838 i Yxkull, och
hennes man civilingenjören Per August
Sjögren, gifta 1860, och deras två barn
bosatt sig i Hedvigsdal.

han var lantbrukare i Hägerstalund. Hur
hade de träffats? Kände svågrarna
varandra? Kom hon bara hit för att hälsa på
sin syster, som sonhustrun Ester
Silfversparre skriver i sina ”Minnen”, men
blev kvar för gott? Ester skriver:
Min kära svärmor ”Tante Lisa” var
en förtjusande människa. Mor och
hon blev också så goda vänner. Vi
korresponderade i många år och hon
alltid på tyska. Hon var livländska
och kom till Sverige för att hälsa på
en syster gift med en överste Sjögren
och där råkade hon min svärfar
första gången, det blev kärlek från
första stund och de gifte sig.
Kanske kom hon hit tidigare men inte
formellt flyttade till Sverige förrän i april
1866?
Lisas pappa Edvard Bemoll var redan
död när hon och mamman kom till
Sollentuna. Om hans och mammans
familjer, hon hette Walter som ogift, har
jag lyckats hitta en del uppgifter i den
lettiska söktjänsten Raduraksti (finns gratis
tillgänglig på Internet). Eftersom de
tillhörde en tysk församling var det lättare
för mig att läsa de inskannade
kyrkböckerna än om de varit på lettiska.
Jag har också fått stor hjälp via
Anbytarforum att hitta i och tyda de gamla
källorna. Det fanns även en bror, Henrik
Bemoll, som förekom bland vittnena vid
Lisas och Elofs första dotter Annas dop
1867 men vad som hänt med honom har
jag inte kunnat spåra. Elofs, Lisas och min
farmor Elins och hennes syskons vidare
öden här i trakten och från 1875 i
Åtvidaberg, Östergötland, kan jag däremot
följa framåt i tiden.
Familjen
Sjögren
och
mamman
Vilhelmina Bemoll flyttade 1867 från
Hedvigsdal till Bisslinge i Ed där maken
August var kommunordförande 18691882. Även händelserna i deras senare liv

Lisa Silfversparre som ung, kanske nygift.

Nästa överraskning fick jag när jag såg att
Lisa redan efter en dryg månad i Sverige i
maj 1866 gifte sig med Elof Silfversparre
och flyttade med honom till Spånga där
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kan jag följa i kyrkböckerna. Flera av
familjemedlemmarna är begravda i Per
August Sjögrens familjegrav vid Sollentuna kyrka. Däremot kan jag inte hitta
något om Augusts bakgrund. När for han
till Livland och vad gjorde han där? Enligt
kyrkböckerna var han född i Örebro den 23
juni 1827 men där kan jag inte hitta honom
i någon födelsebok.
O, vad det skulle vara spännande att få
veta mer om hur min farmor Elins föräldrar
träffades! Det skulle också vara väldigt
roligt att få veta något om Per August
Sjögrens härkomst. Det skulle kanske
förklara när och varför han for till Livland
och om hans vägar korsat svågern Elof
Silfversparres? Om någon vet något om
detta eller vart jag kan vända mig för att få

veta mera vore jag väldigt tacksam! All
info är av intresse!
Agneta Berghem

Familjegraven vid Sollentuna kyrka.

Släktforskardagarna i Nyköping 2015
Sveriges Släktforskarförbunds Riksmöte
Nyköping-Oxelösunds
Släktforskarförening var i år värd för Riksstämman den 28
- 30 augusti. Arkiv Digital var
huvudsponsor. Temat ”Ett gods – en värld”
speglade det sörmländska herrgårdslandskapet. En rundtur i det sörmländska
herrgårdslandskapet anordnades på fredagen och den blev snabbt fullbokad.
Fredagen den 28 augusti ägde Riksstämman rum. Före stämman hölls en
informationskonferens
där
förbundsordföranden Erland Ringborg hälsade
välkommen. Därefter berättade riksarkivarien Björn Jordell om samverkan av
resurser, vikten av att använda arkiven och
öka tillgängligheten till dessa genom
digitalisering. Riksarkivet skall nu inbjuda
bland annat Sveriges Släktforskarförbund,
Arkiv Digital, förmodligen My Heritage,
Ancestry och några andra för att diskutera
och genomföra detta. Vidare tog han upp
svårigheten att läsa äldre handstilar. Norge
har tagit initiativ till att lära ut läsning av
handstilar och Riksarkivet kommer att ta
tag i detta (Det märktes även i mässhallen
att gamla handstilar var ett spörsmål.) När

går det att genomföra att SVAR blir gratis?
Det är en ekonomisk fråga som man
återkommer till.
Niklas Hertzman från Arkiv Digital
berättade att AD fyller 10 år i år. Det är
många förändringar och förbättringar som
kommer att genomföras framöver: nytt
program, register, innehållsindexering,
beställningsfotografering, fotografering av
bouppteckningar, värnpliktskort och stamkort, SCB-materialet. Det blir alldeles för
omfattande att räkna upp allt här. Läs mer
på deras hemsida www.arkivdigital.se.
Efter stämman inbjöds till buffé.
Riksstämman i år var ovanligt snabbt
genomförd. Tre frågor av vikt som
dryftades var: stämma, konferenser och
släktforskardagar i framtiden. 1) Nationell
samrådskonferens eller regionala. 2)
Riksstämma på våren (april) eller hösten
(augusti). 3) Nationella släktforskardagar
varje år eller bara vissa år och i så fall
regionala dagar åren däremellan. Inget
formellt beslut togs. Diskussionen om den
framtida uppläggningen av stämma och
samrådskonferenser måste beslutas år
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2016. Styrelsen kommer med förslag hur
man gör med detta på en samrådskonferens
som kommer att äga rum i Stockholm den
6-7 mars 2016. Släktforskardagarna har
vuxit i omfattning så det är svårt för
enskilda föreningar att ta på sig
arrangörsansvaret. Vidare diskuterades
frågan om en släktforskarrörelsens egen
betalsajt. Förbundet gör en förstudie för att
utröna kostnaden härför.
Ekonomin är god och förbättrad i
jämförelse med föregående år och man hade
specificerat kostnaderna ytterligare mot
tidigare år.
På lördagsmorgonen invigdes mässan
som ägde rum i Rosvalla Nyköping
Eventcenter. Tyvärr krockade tiden mellan
invigningen och de första föredragen då
föredragen började innan invigningen var
klar.
Det var väldigt trångt mellan utställarnas
montrar, vilka som tidigare år var
välbesökta och efter någon timme kändes
det som luften tog slut i lokalen.
Föreläsningarna ägde rum i tre konferenssalar. Två av dessa var uppbyggda med
skärmväggar och stördes av vad som hände
utanför. Det pågick även idrottsevenemang
i huset. Vissa av föredragen var så välbesökta att folk stod efter skärmväggarna
och satt på golvet. Eventcentret var stort så
nog hade man kunna utöka ”konferensrummen” något. Vissa föredrag bandade s
för att senare i höst sändas på Kunskapskanalen.
På kvällen, vid banketten, delade
Förbundsstyrelsen ut Viktor Örnbergs
hederspris till Håkan Skogsjö och
hedersdiplom till Sven Johansson, Stig
Geber och Hans Hanner. Till Årets eldsjäl
utsågs Jonas Magnusson. Alla dessa har på
olika sätt gjort förtjänstfulla insatser för
släktforskningen. Nytt för i år var pris för
Årets släktbok som gick till DVD:n ”Johan
Bures släktbok” med Urban Sikeborg som
huvudförfattare. Artiklar om släktforskning
förekommer sällan i dagspressen. Roland
Classon fick pris som Årets upplysare då
han i flera årtionden skrivit artiklar och

Styrelsen
Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 073-584 70 06
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@gmail.com
Kaj Höglander
Tel. 08-626 73 66
e-post: k.hoglander@hotmail.com
Marianne Ljungström
Tel. 08-590 886 56
e-post: marianne@ljungstrom.nu
reportage om släktforskning företrädesvis i
Helsingborgs Dagblad.
Nästa år äger släktforskardagarna rum i
Umeå den 20-21 augusti med temat
”Fjällen,
skogarna,
älvarna
och
människorna”.
Margaretha Vinterholt

Studiebesök på Stadsarkivet
och Stockholmskällan
Välkommen att vara med på föreningens
studiebesök tisdagen den 20 oktober kl.
13.00 på Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan, där främst Stockholmskällan
kommer att visas.
Stockholmskällan är Stockholms stads
kulturarv på webben. Där finns Stockholms
och stockholmarnas historia i ord, bild och
ljud. Se www.stockholmskallan.se
Anmäl dig till Margareta Lagerman på
e-post margareta.lagerman@spray.se eller
på telefon 073-584 70 06.
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Välkomna till Sollentuna släktforskare
Föredrag
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering. Entré 50 kr. för icke-medlemmar
Tisdagen den 6 oktober kl. 19.00

Släktforskning i Centraleuropa
Thomas Fürth, docent i historia

Måndagen den 16 november kl. 19.00

Krigs- och soldatforskning
Hur jag hittar information och bilder om enskilda soldater.
Håkan Johansson, Krigsarkivet

Därutöver ordnar vi

Temadag om släktforskning
Lördagen den 26 september kl. 11.00 – 15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration, tips och råd till din släktforskning.

Medlemsträff
Onsdagen den 2 december kl. 13.00 – 17.00
i Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kom och dela med dig av dina kunskaper och ge tips!
Vi hjälps åt att läsa och tyda gamla handstilar.
Ancestry informerar om sitt släktforskarprogram.
En medlem berättar om släktforskarkurser hon leder.
Scanner och kamera kommer att finnas där så att vi kan hjälpas åt
att digitalisera dina bilder. Ta med dig gamla fotografier.

