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c/o Marianne Ljungström 

Flädervägen 55  

194 64 Upplands Väsby                    

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   
Onsdagen den 19 oktober kl. 19.00 

FÖREDRAG  av Örjan Hedenberg: 

”Smedsforskning”. OBS på Arena 

Satelliten. 

Lördagen den 22 oktober kl. 11.00-15.00 

ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr. 

Onsdagen den 26 oktober kl. 13.00 

STUDIEBESÖK på Krigsarkivet. 

Anmälan se sid. 11. 

Tisdagen den 15 november kl. 19.00 

FÖREDRAG av Kjell Hassel: ”Hur tar 

man hand om sitt släktforskarmaterial”. 

OBS på Arena Satelliten. 

Torsdagen den 1 december kl. 14.00-16.30 

MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet. 

Släktforskarstöd finns för dig som behö-

ver hjälp i din släktforskning. En rutinerad 

medlem i vår förening finns på plats kl. 

10.00-14.30 vid släktforskardatorn på 

biblioteket i Sollentuna centrum följande 

onsdagar: 5/10, 2/11, 23/11 och 14/12. Boka 

tid i pärmen vid forskardatorn, max. en 

timme per familj och termin.  

Aktiviteter i annan regi 
Lördagen den 12 november Arkivens 

dag. 

Omslagsbild: Foto av Lennart Karlsson, 

Statens historiska museum. 

Ordföranden har ordet 

Bäste släktforskare! 

Jag hoppas att ni har haft en lika fin sommar 

som jag. 

   Maken och jag fick DNA-resultatet i juni 

och genast hörde flera av sig som matchar. 

Vi har lyckats hitta den gemensamma anan 

i två fall, fyr- och femmänning, tack vare 

traditionell kyrkoboksforskning. Mer släkt-

forskning krävs framöver för att kolla upp 

fler intressanta matchningar.  

   I juli besökte jag Tanums släktforskare 

som hade öppet hus i Fjällbacka bibliotek. 

Kyrkoböckerna i Kville församling har 

brunnit och några medlemmar har skapat ett 

pärmregister över gård och personer som 

kan vara intressant för den som forskar i 

Kville. 

   I augusti var vår förening representerad på 

Släktforskardagarna i Umeå. 

   Nu är hösten här och vi kommer att ha 

flera intressanta föredrag, studiebesök, 

öppet hus och medlemsträff. Titta i 

kalendariet på hemsidan för tid och lokal. 

Biblioteket i Sollentuna har fått en 

vattenläcka i källaren och vi vet inte när 

lokalen är användbar igen. 

   Nu är mina släktforskarbatterier laddade 

och vi ses i höst. 

 Marianne Ljungström 
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Hur man söker en indelt soldat  
Vår medlem Hans Högman har lämnat ett praktiskt exempel på vad man kan finna i de 
militära rullorna. 

När man släktforskar är det relativt vanligt 

att man förr eller senare stöter på anor som 

varit indelta soldater. Den första informa-

tionen om detta hittar vi vanligen i 

husförhörslängderna (HFL). 

   I exemplet nedan skall vi leta uppgifter 

om soldaten Gustaf Asp i de militära 

generalmönsterrullorna. 

Husförhörslängden  
I en husförhörslängd för Husby-Oppunda, 

Södermanland, har vi hittat soldaten Gustaf 

Jonsson Asp, f. 1826-01-19 i Husby socken 

(Södermanland, D). Informationen i HFL 

ger även Asps soldatnummer, 47, samt 

rotens namn Ekeby, information som inte är 

så vanlig att se i HFL. 

 

 

Bild 1. Husby-Oppunda AI:13 (1846-1850), Bild 

181/sid. 175, Arkiv Digital. 

 

 

Grill 
Nästa uppgift är att ta reda på vilket 

regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket 

kompani. Här tar vi hjälp av Grills bok 

"Statistiskt sammandrag af svenska 

indelningsverket" från 1856. 

   Grills verk finns på de allra flesta 

bibliotek men även digitaliserad hos Arkiv 

Digital. Sök där på "Tryckt litteratur".

 

   I Grill går vi först in i sockenregistret för 

att se vilka regementen som hade rotar i 

Husby-Oppunda socken. Källa: Tryckt 

litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 330/sid. 

30 (AID: v792967.b330.s30, NAD: 

SE/AD/00001). För Husby-Oppunda pekar 

sockenregistret bland annat på sid. 39, band 

II, se bild 2 nedan.

 

 

Bild 2. Tryckt litteratur Grill:II (1856-1856) Bild 240/sid. 39 (AID: v792654.b240.s39, NAD: SE/AD/00001). 
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I bild 2 ser vi sida 39, band II, i Grill som 

visar Södermanlands regemente. En bit ner 

finner vi Husby (Husby-Oppunda) socken 

och under Husby ser vi de rotar som finns i 

Husby. Till höger finns ett antal kolumner 

som representerar de olika kompanierna. 

Första kolumnen är den för Livkompaniet.

   Summan för Husby är 20 (det vill säga 

regementet hade 20 rotar i Husby) och 

samtliga dessa tillhör således Livkompa-

niet. I uppräkningen av de rotar som finns i 

Husby ser vi bland annat Ekeby som har 

rotenummer 47. 

 

Generalmönsterrullorna 
Vi vet nu att Gustaf Asp tjänstgjorde vid 

Livkompaniet i Södermanlands regemente 

och detta förenklar sökningen betydligt när 

vi nu skall försöka finna honom i rege-

mentets generalmönsterrullor (GMR) för 

den tid då han var soldat. Asp var född 1826 

så han bör vara antagen vid 20-års ålder, det 

vill säga runt 1846. 

   Vi tittar nu på vilka generalmönstringar 

Södermanlands regemente gjorde vid 

mitten av 1800-talet och ser att regementet 

gjorde en generalmönstring år 1848 som 

kan vara lämplig att börja med. 

 

 

   Generalmönsterrullorna finns tillgängliga 

både hos Arkiv Digital och SVAR. Båda 

kräver abonnemang. 

   Denna mönstring av regementet genom-

fördes den 21 juni 1848 vilket bland annat 

står i ingressen till Livkompaniet. Livkomp-

aniet är detsamma som första kompaniet 

och brukar alltid ligga först i GMR, direkt 

efter regementsstaben. 

   Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan 

under Livkompaniet tills vi kommer till 

soldat 47 på Ekeby rote. Se bild 3 nedan. 

 

 

Bild 3. Generalmönster-rullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 630 (AID: v372955.b630, NAD: 

SE/KrA/0023).

I GMR ovan ser vi även uppgifter om den 

föregående soldaten på roten, Gustaf Träff. 

Han ”transporteras” (får förflyttning) till 

rote 48 den 6 oktober 1845 varvid rote 47 

blev vakant fram till den 20 april 1846 då 

roten får en ersättare, nämligen rekryten 

Gustaf Asp. 

   Uppgifterna om Asp i rullan ovan är: född 

i Södermanland (Sörml) samt var 22 år och 

5 månader gammal vid generalmönstringen 

den 21 juni 1848. Han hade då varit i tjänst 

i 2 år och 2 månader, vilket stämmer med 

att han rekryterades i april 1846. Vi har även 

uppgift om att Gustaf Asp var 5 fot 11¼ tum 

lång samt att han vid mönstringen var ogift. 

   Längst till vänster i rullan står de två 

serierna med rotenummer. Den längst till 

vänster är regementsserien (vanligen 1 - 

1200) och den näst längst till vänster är 

kompaninummerserien (vanligen 1 - 150). 

Då detta är första kompaniet, Livkompa-

niet, är de två rotenumren lika (47). 

   Kolumnen längst till höger i general-

mönsterrullan (syns inte på bilden ovan) 

innehåller noteringar från den pågående 

mönstringen och här finns noteringen 

"approberas" vilket betyder att Asp blev 

godkänd som soldat på roten vid denna 

mönstring. Detta var den första mönstringen 

efter att han antogs som rekryt och det var 
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vid första mönstringen efter att en rekryt 

antogs som han skulle godkännas som 

soldat på roten. 

   Kolumnen näst längst till höger (syns inte 

på bilden ovan) innehåller noteringar från 

den föregående mönstringen. 

Gustaf Asps fortsatta karriär  

Hur gick det då för vår soldat och hans 

militära karriär efter att han approberades 

1848? 

   Vi har nu sett att Gustaf Asp antogs som 

rekryt den 20 april 1846 och godkändes som 

soldat vid nästkommande generalmönstring 

den 21 juni 1848. Men vad hände sen och 

när tog han avsked? För att få svar på dessa 

frågor måste vi titta igenom alla kommande 

generalmönsterrullor för Södermanlands 

regemente tills vi finner en notering om att 

Asp tar avsked.

   Vid regementets generalmönstring den 25 

juni 1866 finns information om att Gustaf 

Asp fick avsked redan den 19 juni 1864. I 

denna rulla finns en notering om att Asp 

blev tjänstledig för sjukdom den 18 juni 

1863, det vill säga vid förra mönstringen 

och ställd på ett års förbättring. Tydligen 

blev han inte bättre för vid mönstringen 

1866 ersätts Asp av en ny soldat på rote 47, 

Ekeby. Källa: Generalmönsterrullor – 

Södermanlands regemente 166 (1866-1866) 

Bild 590 (AID: v372960.b590, NAD: 

SE/KrA/0023). 

   Gustaf Asp fick heller ingen pension från 

Armén då han slutade eftersom han enbart 

hade 18 tjänsteår. För pension krävdes 

vanligen 30 tjänsteår. 

Hans Högman 

www.hhogman.se/militaria.htm

 

 

Dödsorsaker i kyrkböckerna 

Efter årsmötet den 22 februari beskrev före detta överläkaren Bo S. Lindberg, 
Uppsala hur olika sjukdomar drabbat befolkningen i äldre tider. Här följer Bos egen 
sammanfattning av sitt föredrag.  

De dödsorsaker som noterades i kyrk-

böckerna förr grundades i allmänhet på vad 

anhöriga hade angivit. De som antecknade 

uppgifterna var präster eller klockare som 

saknade medicinsk kunskap. Man använde 

också olika beteckningar för samma 

sjukdom, vilket är tydligast när det gäller 

diarré, som kunde kallas durchlopp, bukrev, 

kolik, rödsot, utsot, insot, magplåga, 

augustifeber, fältsjuka eller rötfeber. Det 

var en vanlig dödsorsak, speciellt under 

sommartid och vid krig. 

   Med dåtidens medicinska kunskaper var 

det svårt att göra en logisk indelning av 

sjukdomar. När Tabellverket inrättades 

1749 utarbetades formulär som skulle 

användas vid inrapporteringen av döds-

orsakerna. Carl von Linnés sjukdoms-

indelning lades till grund för blanketterna. 

Ett exempel var Evacutorii, som betydde att 

någon vätska silas ur den sjukes kropp. Det 

kunde vara så olika saker som tårar, snuva,

diarré, blod eller var i urinen med mera. 

Tabellerna innebar trots det en viss väg-

ledning för prästerna när de skulle sätta en 

diagnos. I de första tabellerna fanns 33 olika 

alternativ att välja mellan, 1830 hade de 

förtryckta alternativen minskat till två: 

barnsbörd och smittkoppor. Prästerna 

klagade mycket över att det inte fanns något 

alternativ att välja när dödorsaken var 

okänd eller oklar. 

   Man måste därför ta uppgifterna om 

dödsorsak i kyrkböckerna med stor re-

servation. Vissa vanliga sjukdomar som till 

exempel "håll och stygn" var sannolikt 

korrekt angivna. Det rörde sig om lung-

inflammation och lungsäcksinflammation. 

   Även om inte någon dödsorsak alls 

angavs kan man av sammanhanget gissa sig 

till vad det var. Pesten härjade periodvis i 

landet, till exempel dog varje vecka massor 

med människor av pest 1710-1711. Koleran 

är en annan sjukdom som skördade tusen- 
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tals liv när den kom till Sverige 1834 och 

sedan återkom i flera vågor ända fram till 

1890-talet. 

   Den stora dödaren på 1700-talet var smitt-

koppor. Den drabbade framför allt barn, de 

som överlevde fick en immunitet som vara-

de livet ut. Ett barn kunde inte räknas till 

familjen förrän det med livet i bibehåll 

genomgått kopporna. Strypsjuka eller 

difteri var en annan sjukdom som skördade 

många barns liv men som gav livslång 

immunitet. 

   Även spanska sjukan 1918-1919 och 

andra influensaepidemier drabbade huvud-

sakligen unga, tidigare friska människor. 

Den som överlevde fick immunitet mot den 

virusvarianten. 

   Andra epidemiska sjukdomar däremot 

som pest, rödsot och kolera drabbade barn

såväl som vuxna. 

   Död i barnsäng var förr mycket vanligt, på 

1700-talet dog 900 kvinnor per 100 000 

födda barn, mot fem idag. I U-länder är 

emellertid dödligheten vid barnafödande 

fortfarande hög. Om mamman dog vid 

förlossningen överlevde bara 1,6 % av de 

nyfödda barnen tills de fyllt fem år. 

Mödradödligheten var därför ett mycket 

stort problem för familj och samhälle. 

   Barnadödligheten var också mycket hög i 

gångna tider, av barn under ett år dog på 

1700-talet två av tio. Dödligheten i den 

åldersgruppen har minskat till under två på 

1 000 idag. En av förklaringarna till detta är 

att råden att små barn ska sova på rygg 

kraftigt har minskat antalet som dör i 

plötslig spädbarnsdöd. 

Bo S. Lindberg

 

Karin och Sveriges dödbok

Sveriges dödbok är en digital databas som de flesta släktforskare kommer i kontakt 
med. Du kanske har den senaste utgåvan, version 5 från 2014 på DVD, men aldrig 
närmare funderat på hur uppgifterna samlats in. Karin Henriksson är medlem i 
Sollentuna Släktforskarförening sedan många år tillbaka. An-tecknat har besökt 
henne för att be henne berätta om hennes bidrag i arbetet med Dödboken. 

När Karin Henriksson i slutet av 1990-talet 

började forska på sin mors sida fanns inte 

möjligheten att sitta hemma vid en dator och 

leta reda på olika uppgifter. Istället gjorde 

Karin och hennes man flitigt dagsutflykter 

till Riksarkivet i Arninge. Atmosfären där 

var härlig, minns hon. Nackar böjda över 

gamla böcker och ibland någon som brast ut 

i ”jag har hittat henne!” Men med åren har 

sida för sida ur kyrkböcker och olika 

originalhandlingar fotograferats och idag 

finns en rad olika företag som gör det 

möjligt för dig genom abonnemang att leta 

i gamla arkiv via datorn. 

   Inkörsporten till Karins intresse för 

släktforskning blev när hon ville ta reda på 

mer om sin mors bakgrund. Hon visste att 

modern tillsammans med sina två yngre 

syskon blev föräldralös när hon var 9 år och 

hamnade hos en lantbrukare i Bräkne-Hoby 

i Blekinge där hon fick passa lantbrukarens 

mindre barn. Men hennes mor hann växa 

 

 
Karin Henriksson. Foto: Birgitta Hassel. 

upp, gifta sig, få Karin och dö innan Karin 

på allvar började nysta kring modern. Hon 

och hennes man började gå på studiecirklar 

för att lära sig hur man släktforskar och 

gjorde bland annat studiebesök i Arninge. 

Där upptäckte hon att hennes mormor hade 

haft många syskon. Visst hade hon ett svagt 

minne av att mamman pratat om en moster 

Berta men visste ju att ingen sådan fanns i 
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mammans syskonskara. Men så hittade hon 

en bror till mormodern som var gift med en 

Berta och då började allt klarna. 

   Det projekt Karin nu deltar i är ”Namn åt 

de döda” och det är Sveriges Släktforskar-

förbund som håller i det. Den första 

versionen av Sveriges dödbok kom ut redan 

1996 och på den tiden fick projektdel-

tagarna nog sitta ute på respektive lands-

arkiv för att leta reda på uppgifterna, 

berättar Karin. Hon vet att ytterligare två 

medlemmar i vår släktforskarförening 

bidragit med kompletteringar till de olika 

versionerna av Dödboken.  

   Projektet ”Namn åt de döda” går ut på att 

komplettera befintliga uppgifter i en 

databas baserad på uppgifter från Svenska 

kyrkans och Skatteverkets folkbokföring. 

Karin berättar att hon först tvekade att gå 

med i projektet. Men mot slutet av 2007 

började hon planera för att delta och 2008 

satte hon igång på allvar. Med tiden har hon 

fått bra rutiner på att leta reda på både namn 

och andra uppgifter. I början åkte hon in till 

Stadsarkivet på Kungsklippan i Stockholm, 

fick i receptionen visa upp beslutet som gav 

henne rätt att genomföra utredningar och 

kunde så småningom sätta sig i ett grupp-

rum eller en läsesal med en vagn fylld av 

olika böcker att leta i. ”Det var så roligt”, 

berättar Karin. Hon satt i en underbar miljö 

och bläddrade i gamla volymer för att hitta 

födelsedatum eller dödsdatum, fylla i 

samtliga förnamn på en person om något 

saknades, sidhänvisningar till husförhörs-

längd eller församlingsbok, hitta om 

personen gift sig och i så fall när och 

ytterligare några data. 

   Idag bedrivs arbetet hemifrån via nätet där 

hon får tillgång till de handlingar hon 

behöver. Det kan bli några timmar varje 

dag, speciellt när TV-programmen är 

tråkiga, säger Karin. Du talar själv om för 

projektledaren hur mycket du anser att du 

orkar med.  

   Karin vill verkligen uppmuntra oss andra 

att vara med i projektet. Detektivarbetet har 

nämligen lett till att hon själv lärt sig oerhört 

mycket om hur och var hon ska leta efter 

sina egna släktingar. 

   På Rötters hemsida kan du se vilken 

församling som är ”ledig”, ”behöver 

kompletteras” eller är ”klar”. Karin valde att 

arbeta med Blekinge först eftersom hon ju 

har sina egna rötter där. Det underlättar 

nämligen att känna igen byarnas namn när 

de är skrivna med ibland lite svårläst 

handstil. Idag registrerar Karin uppgifter för 

Sollentuna församling, döda åren 1860-

1900. Släktforskarförbundet förser dig med 

en tom tabell med kolumner som ska fyllas 

i. Sen måste du själv ta reda på var du hittar 

uppgifterna, huvudsakligen dödbok, 

husförhörslängd eller församlingsbok. Det 

gäller att vara noggrann i samband med 

avskriften så att det inte blir fel. Ibland 

stämmer inte uppgifterna och då får Karin 

skriva detta i kommentarfältet. Den som 

sedan behöver uppgifterna för sin egen 

släkting får då forska vidare för att försöka 

utröna vilket som kanske är det rätta.   

   Läs mer om projektet på Rötters hemsida 

under ”Förbundsinfo” och därefter ”Namn 

åt de döda”. 

Birgitta Hassel

Praktisk handbok 
I an-tecknat nummer 2 2016 presenterade redaktionskommittén ett utdrag ur 

”Praktisk handbok för alla”. Här följer mer ur boken, rätten blir kanske på modet igen.

Skalbaggsoppa. Mången skall visst med 

afsky ruska på hufvudet när han ser detta 

namn, men om man äter de i lefvande till-

stånd till utseendet mycket oaptitliga kräft-

orna med god aptit, hvarför då förakta de till 

utseendet trefliga och renliga skalbaggarne. 

Här ha vi receptet till deras tillagning till 

soppa. Man räknar 30 stycken till en porti-

on, borttager vingbetäckningen, fötterna 

m.m. samt tvättar och stöter dem väl. Den 

erhållna massan stekes lätt i smör. Tillsätt 

nu litet mjöl och kalfbuljong och låt anrätt-

ningen passera genom en fin hårsikt. 

Soppan blir kraftig och välsmakande och 

liknar kräftsoppa, blott att den smakar mera 

pikant och är mera närande.    
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Erfarenheter av arbetet med min släktbok 

Vår medlem Gitt Rosander Gerhardsson har låtit trycka sin familjekrönika. Här delger 

hon oss sina personliga tips och råd om vad man bör tänka på. 

Nyligen har jag efter många års arbete fått 

nöjet att se min krönika ”Familjebibeln 

berättar” i tryck och delar nu gärna enligt 

önskan från redaktionsgruppen med mig av 

erfarenheterna av arbetet med tryckningen. 

Hade jag själv tänkt på allt nedanstående 

från början, hade jag sparat massor av tid 

och ork – för både mig själv och för min 

hjälpsamme bror.  

   Titta i flera böcker med ungefär samma 

innehåll som den du tänker skriva och 

studera layouten. Vad passar dig och ditt 

material? Skaffa gärna en handbok i layout 

och kolla också upplägg på nätet. Intervjua 

gärna andra med erfarenhet av tryckning, 

både amatörer och proffs. 

   Själv tog jag till mig Arne Borgerts 

erfarenheter, beskrivna i an-tecknat 3-2013. 

Där berättar Arne om samarbetet med Ann 

Svenske på Författares Bokmaskin och hur 

han lyckades spara stora summor genom att 

göra det mesta av layoutarbetet själv. För 

min del har jag den stora lyckan att ha en 

kunnig, intresserad och samarbetsvillig 

bror, som skött allt det tekniska. Vi kunde 

på så sätt lämna ett nästan helt tryckfärdigt 

manuskript till tryckeriet vilket sparade mig 

mycket pengar. Men nog innebar det jobb 

för oss båda!  

   Till ovärderlig hjälp var det Dropbox-

konto som min bror skapade, där vi båda 

kunde lägga in material och ändra i 

varandras manus. Håll bara koll så att ni inte 

sitter och samtidigt ändrar i samma manus – 

kan ställa till problem! Ge varje version ett 

unikt namn, innehållande till exempel 

datum och ”ändrare”. Tag kopior så att ni 

sen kan gå tillbaka och vid behov återställa. 

Gamla versioner kan också komma till nytta 

senare. 

Skrivandet 
Börja gärna med en PLAN! Låter tråkigt 

eller hur! Det är ju så lockande att kasta dig 

över allt du vill förmedla! Mycket ska fästas 

på papper och det är så roligt att se berättel-

sen växa fram! Grundläggande är: för vem 

skriver du? För de närmaste och de efter-

kommande, för hela släkten, för en större 

krets? Eller kanske mest för dig själv? 

Påverkar stil och utförande. 

   En disposition är självklar. Ägna gärna 

också litet tid att fundera över till exempel 

rubriknivåer. Rubriker och mellanrubriker 

underlättar både för läsarens öga och för 

förståelsen av texten. De kommer troligen 

att ändras under skrivandets gång, men det 

kan vara bra att ha klart för sig vad som hör 

ihop och vad som är över- och underordnat. 

 

 
Gitt med sin bok ”Familjebibeln berättar”.  

Foto: Margaretha Vinterholt. 

I förordet är det lämpligt att bland annat 

ange vad du gjort och varför när det gäller 

sättet att skriva, som till exempel nedan-

stående: 

   Första gången jag nämnde en ana i rakt led 

i ett avsnitt, markerade jag personen genom 

fet stil. Hade jag sedan anledning att nämna 

hen i nytt avsnitt, använde jag fet stil igen. 

Allt i förhoppning att underlätta för läsare 

som annars kanske får svårt att hålla isär en 

mängd personer med ibland samma eller 

liknande namn.  

   Hur ska eventuella inskott (inskjutna 

förklaringar, hänvisningar och liknande) se 

ut?  

   Själv använde jag indrag på båda sidor om 

texten, med kursiv stil för förklaringar och 

hänvisningar medan rak stil betecknade att 
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avsnittet handlade om mer perifera 

släktingar. En konsekvent varierad stil och 

layout innebär enligt min åsikt omväxling 

för läsaren och en information i sig. 

   Lämna förklaringarna i den löpande 

texten eller hänvisa till en ordlista i början 

eller slutet av boken. 

   Källhänvisningar kan utformas på många 

olika sätt: i linje med texten, upphöjt eller 

nedsänkt, med samma eller mindre stil och så 

vidare. 

   Tänk också på förkortningar. I litterär text 

skrivs de ut – men det gäller att vara konse-

kvent! Det är mycket lätt att fingrarna går 

av sig själva, så här t.ex! Hur vill du hantera 

siffror? Vanligen skrivs tal under tolv med 

bokstäver, eller kanske de under tjugo, men 

många skriver ut även högre tal. Å andra 

sidan används helst siffror om talet följs av 

en enhet. 

   Hur ska bildtext utformas? Centrerad eller 

inte? Med samma stil som boken i övrigt? 

Ska texten avslutas med punkt? Glöm inte 

att ange fotograf, gärna årtal och att du har 

tillstånd till publiceringen! Kan kräva en del 

tid att få.  

   Det här med tillstånd får mig att tänka på 

kartor, kolla med Lantmäteristyrelsen vad 

som gäller angående publicering. 

   Källförteckningen, hur ska den se ut? Var 

är lämpligast att sätta kommatecken, kolon 

och punkt? Ska källhänvisning finnas efter 

varje kapitel eller i slutet av boken? För-

hoppningsvis har du varit mer noggrann än 

jag att notera dina källor under arbetets 

gång. 

   Följer du alla dessa råd från början blir det 

lättare att ändra via datorn om du sedan 

kommer på en bättre idé. 

   Skriv ned och ha till hands det upplägg du 

bestämt dig för. Det kanske blir en paus i 

ditt skrivande – då är det lätt, alltför lätt, att 

glömma vad du bestämt dig för (och tråkigt 

att gå tillbaka och kolla). Ska det vara punkt 

efter bildtexten eller? Hur utformade jag 

källhänvisningarna? 

Öka läsvänligheten, några tips 
Släktträd ökar läsförståelsen. An- eller 

stamträd, det beror på vem du har som 

utgångspunkt. Kanske båda blir aktuella. 

Vill du ha dem först eller sist? Kanske en 

stor tavla med alla grenarna medan varje 

släktgren sedan får en egen? 

   Bilder lättar upp och gör innehållet mer 

konkret. 

   Namn- och ortregister förhöjer värdet på 

boken. Ska de stå först eller sist?  

På tryckeriet 
Här kommer du nu med ditt nästan färdiga 

manus till tryckeriet för en första 

diskussion! Antagligen har du skrivit i A4-

format. Vilket format har du tänkt dig att 

den färdiga boken ska få? Det påverkar 

förstås hur mycket text och bild ska 

förminskas och därmed vilka olika stil-

grader manuskriptet ska ha. Innan detta är 

bestämt går det inte att göra någon layout 

eftersom rad- och sidbrytningar påverkas.  

   Pärmen och dess utförande kan du få hjälp 

med om du själv inte har en klar bild av hur 

du vill ha det.  

   Kolla med tryckeriet att du har tillräckligt 

med marginal för häftningen (kan korri-

geras av tryckeriet) och glöm inte att skilja 

på vänster- och högersidor vid sidans ut-

formning och vid pagineringen. Diskutera 

lämpligt luftutrymme överst och nederst på 

sidorna så att det blir harmoniskt för ögat. 

Kolla sedan att det blir lika på varje uppslag. 

Det kan hända att detta senare ofrivilligt 

ändras under arbetets gång. 

   Samma gäller beträffande bilder och 

annat infällt. 

   Varje färgsida kostar extra. Fundera på 

om du vill ha hela boken i svart-vitt, om du 

ska samla alla färgbilder till några sidor 

eller placera ut dem på sin plats i texten.  

Provtryck 
Så är det dags för provtryck! Äntligen får du 

ditt verk i din hand. Läs noga, sida för sida, 

som om du läste allt för första gången! 

Vilket är jättesvårt – du vet ju vad som står 

där! Alltså, be gärna en eller helst flera av 

dina nära att läsa manus kritiskt, mycket 

kritiskt. Både vad gäller innehåll, språk, 

logik, hur lätt det är att förstå och så 

skrivfelen. Olika personer ser olika saker. 

Allra helst ska de inte ha sett texten tidigare. 

Var beredd på att perfekt är ingen/inget, inte 

ens ditt manus! 
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För min del blev det aktuellt med två 

provtryck. Som tur var, för i det ”felfria” 

första fanns mycket att ändra och förbättra! 

Jag hade till exempel skrivit att en familj 

hade sex barn, medan det i nästa kapitel stod 

att de hade fem … Jag VET att de hade fem, 

men fingrarna har tydligen gått av sig 

själva. 

   Om du har för avsikt att sända den färdiga 

boken med post – lyd ett gott råd: väg prov-

trycket och kolla posttaxorna! Du kan tjäna 

mycket på att kanske förkorta eller kompri-

mera några sidor, så att du kommer väl 

under en portogräns. Clas Ohlson har 

betydligt billigare vadderade kuvert än vad 

Posten har. 

CD-skiva 
Jag har en hel del kopior på domstols-

handlingar, testamenten, bouppteckningar, 

brev och liknande, som någon läsare kanske 

kan vara intresserad av. De skulle dock 

tynga boken i flera avseenden, om de blev 

tryckta. Vi löste problemet så att min bror 

brände dessa på en CD-skiva, som vi fäste i 

en plastficka på bakre pärmen. Sådana 

fickor kan dock vara svåra att få tag på, så 

kolla först. Ett USB-minne är litet och kan 

vara ett annat men dyrare alternativ. 

Sammanfattning 
Jag vill nu sammanfatta alla dessa 

personliga synpunkter till tre: läsar-

vänlighet, konsekvens och en vacker bok 

som du kan vara nöjd med både nu och i 

framtiden (även om det svider i plånboken 

just nu!). 

Gitt Rosander Gerhardsson 

Staffan Rosander 

 

 

En enkel presentation av min släkt 

Vår medlem Gun-Inger Fridholm visade upp sin släktpresentation på vårt 
medlemsmöte den 2 december 2015. Här beskriver hon hur hon har gått till väga.
 

Inför min systers 70-årsdag gjorde jag ett 

album med vår släkts historia. Jag började 

med att skriva om farfars anfäder, 5 

generationer tillbaka, det vill säga min 

farfars farfars far. Först berättade jag var 

han var född, vem han var gift med, varifrån 

hans föräldrar och svärföräldrar kom och 

vad de arbetat med. Jag skrev kort om hur 

många barn de fått, med namn på farfars 

farfar och vad det blev av barnen (2 dog 

tidigt och 2 emigrerade till USA).  

   Sedan berättade jag om farfars morfars 

mor och om hennes härstamning. Jag 

fortsatte nedåt släktled för släktled och 

skrev kort om härstamning med orter och 

yrken, om barnen och vad som hände dem 

på 3-6 rader för varje person (farfars farfar, 

farfars morfar, och så vidare). För farfar 

skrev jag även kort om utbildning, arbeten 

och intressen. Avslutningsvis skrev jag om 

min far och hans syskon med familjer, om 

deras arbeten och intressen. Totalt blev det 

3 A5-sidor som jag klistrade upp på var sitt 

kartongblad.  

   Därefter gjorde jag likadant för min 

farmors släkt, för min morfars släkt och för 

min mormors släkt, ibland med någon kort 

anekdot. Det blev också ungefär 3 A5-sidor 

per släkt.  

   Sedan gjorde jag ett albumblad för varje 

familj med bild (om jag hade foton), till 

exempel farfars far respektive farfars mor 

och därunder ett kort på hela familjen. 

Dessa satte jag in efter respektive släkt-

berättelse. Jag satte också in bilder på 

bostäder där släkten bott samt ett 

studiearbete jag hittat, med en berättelse om 

grunden till ett torp (morfars barndoms-

hem) och de som bott där. Jag tog också en 

kopia på ett brev som min farfars far skrev 

till sina söner när han låg för döden.  

Gun-Inger Fridholm 
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Släktforskarförbundets riks-

stämma i Umeå 19 aug 2016 
Som ombud för Sollentuna släktforskar-

förening deltog jag i riksstämman fredagen 

den 19 augusti i Umeå. Närvarande var 125 

ombud från 76 föreningar. 

   Förbundets ekonomiska ställning är 

fortsatt god och har förstärkts genom ett 

positivt resultat för 2015 om 812 tkr. Den 

stora vinsten förklaras med intäkter från 

försäljning av handböcker och dödskivan. 

Under punkten om förbundsstyrelsens för-

slag till stadgeändringar uppstod en viss 

diskussion eftersom förslagen inte hade 

inkluderats i utskicket utan utsänts med två 

veckors försening. Ordföranden menade 

dock att förslagen var väl kända eftersom de 

diskuterats på samrådskonferensen i mars, 

vilket stämman godtog. De tre förslagen till 

stadgeändringar klubbades igenom. Det 

första är att riksstämman ska hållas senast 

15 september i stället för under oktober. Det 

andra innebär att stämman behandlar en 

flerårsplan för verksamhet och ekonomi i 

stället för att fastställa en budget. Den sista 

ändringen tillåter att mötesordföranden på 

riksstämman kan vara en person som inte är 

ombud – vid det aktuella mötet var ett 

tidigare kommunalråd i Umeå valt. En 

sådan skall dock ej vid lika röstetal kunna 

fälla utslaget. Istället får då den vice 

ordföranden, som alltid är ett ombud, göra 

det. Två motioner hade inkommit. Den 

första avsåg skapandet av en databas över 

Sveriges befolkning 2000, vilken stämman 

avslog. Den andra motionen rörde frågan 

om släktforskning för invandrare, där 

förbundsstyrelsens förslag om att ta fram en 

handbok i ämnet beslutades. 

   Vad avsåg avgifter för 2017 var ingen 

ändring aktuell. Sittande förbundsord-

förande Erland Ringborg omvaldes för en 

tvåårsperiod och styrelsen ska bestå av en 

ordförande samt 9 ledamöter.  

   På fredagen var jag även med på en redak-

törskonferens där representanter för de 

olika lokalföreningarna utbytte erfarenheter 

och diskuterade gemensamma frågor 

rörande sina medlemsblad.  

Agneta Berghem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höstens studiebesök 
I höst anordnar föreningen ett studiebesök. 

   Onsdagen den 26 oktober kl. 13.00 

besöker vi Krigsarkivet. Adress: 

Banérgatan 64 på Gärdet. 

   Arkivet innehar militära handlingar från 

1500-talet och framåt, varav särskilt rullor 

över militär personal bör intressera 

släktforskare. Arkivet har också en betydan-

de kartsamling. Sedan 1995 är Krigsarkivet 

en avdelning inom Riksarkivet.    

   Anmäl dig till Margareta Lagerman på 

e-post info@sollentunaslaktforskare.se 

eller telefon 073-584 70 06. 

   Från och med i år tar föreningen ut en 

avgift om 50 kronor per person och 

studiebesök. Betala per plusgiro 712 140-3 

senast en vecka innan studiebesöket. Kom 

ihåg att ange ditt namn och vilket 

studiebesök det gäller. 

Styrelsen 
 

Släktforskardagarna 2017 blir i Halmstad 

den 26-27 augusti. 

  Styrelsen  
Marianne Ljungström, ordförande 

Tel. 070-351 30 24  

e-post: marianne@ljungstrom.nu  

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 

Margaretha Vinterholt 

Tel. 08-754 24 96 

e-post: mvi11@tele2.se 

 

11

mailto:info@sollentunaslaktforskare.se
mailto:mvi11@tele2.se


  

Välkomna till Sollentuna släktforskare 

Föredrag  

i Arena Satelliten vid busstorget i Sollentuna centrum 

Kaffeservering. Entré 50 kr. för icke-medlemmar 

Onsdagen den 19 oktober kl. 19.00 

Smedsforskning 

Örjan Hedenberg, Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS  

 

Tisdagen den 15 november kl. 19.00 

Hur tar man hand om sitt släktforskarmaterial? 

Papper och penna, släktforskningsprogram eller släktträd på nätet? 

Kjell Hassel 

 

Därutöver ordnar vi 

Öppet hus om släktforskning 

Lördagen den 22 oktober kl. 11.00-15.00 

i Sollentuna bibliotek, 1 tr. 

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

Styrelsen finns på plats. 

Erfarna släktforskare kan hjälpa dig vid släktforskardatorn. 

 

Medlemsträff 

Torsdagen den 1 december kl. 14.00-16.30 

i Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Presentation av hemsidan. 

Visning av program att lagra sin släktforskning i som Disgen, Genny,  

My heritage, Min släkt med flera. 

Utbyta erfarenheter med andra släktforskare. 

 

 

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 


