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BIBLIOTEKET
genom

Följande har ftireningen införskaffat
Chris Henning på Tors Backe 30 maj 2000

förenings

StorStockholms genealogiska
skriftserie, 3
"Rilsarkivet och släktforskaren" (1994)
Bergskollegiets arkiv, kommerskollegiets
arkiv, kammararkivet, slottsarkivet
Statistiska centralbyräns
folkbokföringsmaterial", ensammanstältning
gjord av Lars Hallberg, Jan Brunius
Lennart Hennel

-

och

och

utgiven 1999-09-20 av Stockholms Stadsarkiv,
LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN,
Frihamnen

I Frihamnens depå förvaras i huvudsak av två
typer av arkiv:
1) Arkiv med anknytning till social
verksamhet i Stockholms stad
2) Sjukhusarkiv eller arkiv med anknytning till
sjukvård.
Dessutom finns vägarkiv, industriverksarkiv,
arkiv efternolarii publicii
och stadsfogdar m.fl"
Besöksadress: Magasin 3, Frihamnen. Tel.nr

samt foljande skrifter utgivna av

Chris

\

08-670 29 70-

Öppettider: må-to 9.00-16.00, fr 9.00-15'30
Henning:
. Sockengenealogier (1998) - En ort:svi.t (ingen framtagning 12.00-13.00)
ordnad I it t eraturfor t e ckn ing öv er
fomiljeregister, ägar- och
stads-, by- och

brukarkingde4
sockeninvånare
' "TRYCKTA URKUNDER - en
landskapsvis ordnad litteraturfcirteckning över

till biblioteket (i hyllan t.h.) och sOk i
sammanstiillningen om du forskar i Stockholm
Gå

med omnejd.
Du kanske hittar arkiv, som rör din forskning,
och som du inte ens visste om att de fanns.

tryckta dom (tanke),, jorde- och kryrkoböcker,
sockenstämmoprotokoll, mantals- med fl era
RIKSARKMI Byrån fiir forskarservice,
skattelängder, arkivftirteckningar, register
har gett ut en serie losblad:
dylikt for släkt-, person-, lokal- och
rättshistoriker"
"HITTA I"
DCN förStA TRYCKTA URKUNDEN KOM
1991 och har följts av TILLÄGG nr 1 (1992),
BOLAGSHANDLINGAR
nr 2 (1993), nr 3 (1994), nr 4 (1995), nr
(1996), nr 6 (1997), nr 7 (1998) och nr
ENSKILDA ARKIV
(1999). Förteckningarna innefattar inte
FABRIKSBER/|TTELSER
Sverige utan även Baltikum,
ruRTYGSHAI{DLI!{GAR
Finland, Norge och Tyskland,
Itrft'l4I{Drt/iYGäIf,S t*itt OR
JORDEBÖCXEY
Skriftema rekornmenderas ftir
lÅnNUÅeSAnnWN
studium. Har du tur hittar du något som
KART- OCH RITNINGSSAMLINGEN
underlätta din egen
KOMMITTEAR'KIV
Skriftema finns i separat pärm till höger
KUIVGLIG.4 BREV
släkttorskarhyllan på biblioteket.
LANDSHOWINGARNAS
Om du vill ha ett eget exemplar, finns de
BERÅTTELSER
köpa från Chris Henning. Pris 40 - 70 kr
LA,/Iff},SK4PSHAI{DLITVGÅR
s0rck'
LIKWDATIOTVER
MÅA|TALSLÅTVGDER
Av Dorothy Gl anz har föreningen ffitt
MEDELTIDSSAMLITVGARI{Å
salnilranställningen
MERITFORTECKIVIIVGAR
.

och
Ut
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Register över arkivbildare"
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RIKSDAGSARKIVEIV
SKOLOTryNSTYRELSETT,S

Prästerna har haft en stor betydelse i

sammanhanget. De fick vara läkare, medicin
ingick länge i prästutbildningen, och fick från
år 1815 ornbesörja vaccination mot koppor
samt anmäla sjukdomsfall. De förrättade
dopet, sorn ansågs forhindra de onda makterna
att ta över det nya livet.

ARKIV

S/(R^IVELSER TILL KUIVGL. MAJ:T
,SruTISTISKA CEIVTRALBYRÅIV
,SVEA HOVR/iTTS HAIVDLIIVGAR
IJTRIKESDEPARTEMETVTETS

HANDLINGAR
Bladen ger kort en bakgrund till respektive
arkivs uppkomst, en presentation
av vad de innehåller och tips oln hur du kan
hitta i dern.

Chris Henning gav oss en uppsättning blad,
som nu är insatta i en pärm sorn du kan
finna i hyllan langst till hoger bland
fbreningens eget material på Biblioteket

Vi har också lagt frljande skrifter i hyllan"
Sveriges Släktforskarftirbund Föreläsarbanken 1996
NordVästra Ängermanlands SI äktforskarfcirening - Medlemsblad 112000-05-3 1
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Catrine Jtiorberg

r

FOREI}RAG
Den 19 septernber hade foreningen besök av
Magdalena Hellkvist frånVästerås.
Ämnet ffir kvällen var: 'Sot och bot"

öö

MANNISKOR HAR HAFT DET JOBBIGTI
utbrast Magdalena efter att ha berättat om
olika sjukdomar oeh lakemedel i garnla tider.
Behandlingarna baserade sig på en blandning
av tro, vantro och övertro. \Iad sägs om.
Besväryelser. Magi" Lika botar lika
(homeopatins grundsats). Ont skall med ont
fordrivas { ordspråk belagt från mitten av I 600talet) Tro på odet, troll, älvor, de små under
jorden. Klcka gubbar och gumrnor. Läkare,
då? (Ja, men inte for vanligt folk).

Sot - Sjukdomsorsaker var ofta bristande
hygien. Klädloss var smittspridare.
Undermålig kost gav dåligt allmäntillstånd
som orsakade magbesvär, rcidsot samt dodsfall
i i nonnalt icke dödliga sjukdomar, såsom
mässling. Feber (frossa), var oftast malaria,
orsakade av malariamyggan soln då fanns i
Sverige. Barnsängsfeber. Veneriska sj ukdomar.

Bot - Feber fladerte svettdrivande. Örsprång
tobaksrok oren ull, varrn rnodersmjolk fordes
in i örat. Tandvärk utdragning. Blodiglar.
Kummin mot väderspänningar Opiumpulver
mot svår värk, man visste ej att det var
vanebildande. Gikt rönnbär, enbar
urindrivande. Carl von Linne gav ut en flora
"Blommor som läkemedel" som har getts ut i
nytryck (ca 1986). Magdalena nämnde att
Upsala Universitet for närvarande bedriver
studier av Linnes väster i medicinen rned
avseende på effekter och biverkningar.
Läkarbocker fanns från mitten av 1700-talet,
men lakardiagnoser i nutida bemärkelse kunde
man ställa forst i börlan av t 900-talet. Inte
forrän i mitten av 1800-talet upptiickfes
bacillen

Vi tackar Magdalena fcir att hon gav oss en
inblick i att allt 'inte var bättre fiörr'. Ett
intressant och tankeväckande ftiredrag!
Cnti"iite ]r{orberg
Lås mer bl.a. i
John Lindgren Läkemedelsnamn 1918, inkl.
blommor och kemikalier (rekommenderas av
Magdalena)
Kulrurhi storiskt Lexikon, Sveriges medeltid,
rnånga band, bra (nytryck)
Landshövdi n garnas fem årsberättel ser

EN RESA I DÅTID, NUTID OCH FRAMTID
En berättelse om vad slälctlorskning kan leda till.

Catharina Olofsdotter född 1723? och Bengt
Hurnrnelgren född 1723
(min mormors morrnors fannor och farfar)
I rnitten av september ftirra året ftiljde min kusin

Ebon, hennes man Sören, min man Bjöm och
jag 'i fiidrens spår'. Sören hade arrangerat allt
hadevi 'turmed
planering
Efter
vid
en
förmiddagsfika
vädret'.
hos Ebon och Sören i Farsta med nybakt
sockerkaka och karta på bordeq ställdes fiirden

kom

till Bondekrok

klev vi fyra av enligt

överenskommelse med Alf,, som hade kornmit
från Gryt med sin båt, och som genast tog oss
med på en kort vandring utefter stranden.
Båtsrnanstorpet finns inte kvar, men Alf visade
oss var det troligen hade legat, i ett skyddat läge
i viken. Sedan till verandan på Alfs och
Margaretas hus, dar vi spisade en medhavd sillfrukost och Alf bjöd på harliga nygräddade
våfflor med grädde och sylt!

på ett fantastiskt sätt! Dessutom

söderut.

Målet var i första hand Gryts skiirgård och ön
Bondekroh dar vår Bengt Hummelgren föddes
är 1723. Fadern var ftirdubblingsbåtsmannen på
Bondekrok, Per (Jönsson?) Hummelgren som
den 28 november l72l hade gift sig med pigan
Ingrid Bengtsdotter fttdd 1696? på on Getterö i
Gryts forsamling.

Sören hade bokat rum på det trevliga
vandrarhemmet i Överum ftir en tidig start dagen
därpå ö vi skulle fcilja med som passagerare på
postbåten vid Tornrny Ljungs ordinarie tur till
de åretruntbebodda öarna utanför Fyrudden i
Gryt.

Vilken vacker skärgård! Jag som trott att
Stockholms skärgård är unik. Hår mötte oss en
skärgård som var precis lika vacker! Båten tog
oss ånda ut till Harstena (vi har val alla hört
sjovaderrapporterna!). Dår stannade båten i en
halvtimme, och vi kunde gå iland och se oss om.
Det var en litet specielll upplevelse. Ön är den
största av en samling öar som ligger nära
varandra. De gamla husen på <in ligger sarnlade
i en däld med klippor runt om. Att husen ligger
så har nära varandra beror på att på Harstena,

liksom

i Dalarna, har aldrig 'laga skifte'

Alf

fick vi inte
mojlighet att träffa. Hon är lärarinna och var i
skolan. (Jag fick erbjudande om att kontakta
är pensionär. Hans fru Margareta

henne for att få ta del av

hennes
forskningsresultat men har tyvärr inte nyttjat den
mojligheten ännu.) Vi satt och pratade, b1.4. oln

statens och komrnunernas ekonomiska
indragningar, sorn drabbar hårt. Atf berättade att
kommunen beslutat att lägga ned biblioteket i
Gryt. Men Alf, hans fru och andra i Gryt hade
tagit över verksamheten själva, eftersom de
ansåg det viktigt att bevara det. Härli$ rned
människor som ta saken i egna händer, när till
synes felaktiga beslut fattas. Hoppas det går bra!

Sören hade varit

i kontakt rned Alf Andersson

till Bondekrok,
fritid forskar
om båtsmän i Gryt. Margareta är född på
Bondekrok och har ett hus dår. Nar postbåten
och gift med Margareta som på sin

4
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Alf undrade om vi ville folja med på en tur till
grannön Ämtö, platsen for det 'ordinarie'
båtsmanstorpet (nr 15 I ). Det på on Bondekrok
hade ju bara varit fördubblingsbåtsmanstorp.
(d. v. s. bostäl let fcir Ämtö-båtslnannens
ersättare). Visst ville vi !

s

Alf växte upp på Ämtö, både han och

hans far
foddes på ön och har gått i skola dar. Fadern
arrenderade mark och drev ett jordbruk. Det
vackra huset där de bott ligger på ett berg alldeles
vid den lilla hamneil, liksom flera byggnader
som tillhör gården. En kort promenad på on tog
oss forbi Alfi skola, samt den lilla låga byggnad
soln hade varit faderns skola, och slutligen till
båtsmanstorpet, som var vackert beläget vid en
grund vik.

genomförts.

från Gryt. Född påÄmtö, grannön

G

Huset var litet och välhållet, nu sornmarstålle.
På Alfi tid hade har bott en familj, och Alf hade
Iekt med barnen dar. En skylt berättade om
stället. De båtsrnän sorn på sjuttonhundratalet
hade haft farnilj och bott har då de inte var
hemifrån på övning, hette alla BRESKAGG.

,\

Frågan är om inte vår vänlige och kunnige
ciceron var en ättling - han hade ett praktfullt,
brett skägg! Väl återkomna till Fyrudden köpte
vi av AlfBreskaggs, forlåt Anderssons nyfångade
å1, som vid hemkomsten kokades in och avnjöts.

?

F

Smaskens

forbindelselänken rnel lan Catharina Olofsdotter
och Bengt Hummelgren, Här är rnycket vackert.
Det är nära till Arkö. Hår måste dom alltså ha
farit över många gånger, Catharina och Bengt.

Målet ftir vår resa hade alltså i fbrsta hand varit

Efter giftermålet i Jonsbergs kyrka 1752 for

Bondekrok. Men, en genväg dit går via

Catharina och Bengt tillsammans med Catharinas

Vikbolandet, halvön öster om Norrköping med
Bråviken i norr och Slatbaken i söder. Vi foljde
med fiirjan över Bråviken och tog sedan vägen
mot Arkösund. Vi ville se tralclen som Catharina
Olofsdotter kom från.

eftersom han arrenderade j akt-

f

son i sitt tidigare äktenskap, Olof Sjoberg, till
Vaxholm, dar Bengt forst var borgare och sedan
blev rådman" Men, se det är en annan historia!
Catrine I{orberg

Nära vägen till Arkösund ligger Jonsbergs
kyrka, där Borgaren ifrån Vaxholmen Bengt
Ilummelgren troligen vigdes med änkan
Catharina Olofsdotter år 1752. Klart vi rnåste
dit och titta! Vi parkerade vid kyrkan, dar en
vänlig kyrkvaktmästare, som höll på att ansa
gravaffi&, efter en stund kom fram och frågade
om han kunde $älpatilt med något. Vi berättade
om Catharina, pigan från Lindoja, och hennes
Bengt. Vaktrnåstarn lyssnade intresserat. Mannen
kande väl till ön Lindöja. Han var dar då och då,

?

soln fortsätter söderut och även går fdrbi
B ondekrok och som är den trol i ga

och

fiskeråttigheter dar av familjen Bergström, öns
ägarsläkt sedan länge. Han låste upp kyrkan åt
oss. Den ursprungliga kyrkan hade brunnit ned,
men en likadan hade byggts upp på samma plats.
Det var en ljus och 'trivsam' kyrka.

Kyrkvaktmåstaren hade bekyfilmer infor
framtiden. Efter separationen stat-kyrka var
rnånga åndringar på gång inom den kyrkliga
verksamheten. Exempelvis fanns for många
kyrkor på Mkbolandet. Skulle kyrkan ffi lov att
göra sig av rned någ1a? Vilka? Hur skulle deffa
lösas?

Vi tackade fbr oss och uttryckte forhoppningen
om en bra lösning for honorn och alla andra
inblandade. Nu till Arkösund. På andra sidan
sundet ligger ön Arkö, dar Catharina hade bott
med sin förste make Erik Sjöberg och sina barn
Olof och Ingrid (som dog som rnycket liten)"

Dogs

ott

betalo

medlemsovgiften!
åÅedlemsavgiften

ör

för

2OO1

1?5: D f ör enskild
medlem och I75: - för
fomili.
Avgiftcn betalss in till
Postgiro 71 21 40-3,
senost ?8/? e001 6löm inte ott onge nomn
pö
od ?ess
och
postgiroblonketten!

Vi fiöljde en gångväg ut på klipporna vid sundet,
dar Kung Valdernars segelled passerar - den led
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SLÄKTFORSKARNAS HUS I LEKSAND
HAR BYTT LOKALER
Från gamla Sockenstugan vid Kyrkvallen har vi

infor sommaren 2000 flyttat till Moskogen, vid
Leksands södra infart. Över 400 fräscha
kvadratmetrar som vi hoppas ska bli fullt
utryttjade året runt!
Vårt nya hus har helt andra anor åin den gamla
Sockenstugan: Byggt som takpannefabrik på
1950-talet, mycket populåir dansrestaurang
Sanddalen - under 1970-talet, (fiirmodligen åir det
många i yngre generationer som bokstavligen kan
räkna sina anor från huset under den tiden!),
restaurangskola i början av 80-talet och från 1986

-

frikyrka. Och nu tm Slåiktforskarnas Hus vid i
Moskogen.
Så heter området och så heter det utnåirkta hotell
och våirdshus som iir vår niirmaste granne och
med vilka vi har ett fint samarbetq inte minst nåir
det gäller priset for övernattning n?ir man uppger
att man forskar hos oss! På Hotell Moskogen
finns även våirdshus diir du kan äta såvåil frukostsom lunchbuft och middag.
Det åir lätt att hitta till oss - ett par hundra meter
frm riksvåig 70 om du kommer med bil eller buss
söderifran. Kommer du med tåg till Leksand blir
det en något låingre promenad åin till vår gamla
lokal. Totdt rör det sig om ca 1.7 lffn (iämfort
med 1,3 till den gamla lokalen). Taxiresa kostar
ca 65 kronor om du bokar den som tagtaxi!
V har mycket gott out parkeringsplatser i direkt
anslufrring till huset. Vill du stanna över natten
med husvagp går det också bra - även om vi inte
kan erbjuda campingplats-service. Annars firms
som sagt Hotell Moskogen 100 meter åt ena
hållet och STF:s utomordentliga vandrarhem 250
meter åt andra hälet ftr den som behöver
övernatta!

Vad nytt innanftir väggarna??
Direkt vid entrqn miirker du den ftirsta skillnaden.
Ingen besvåirlig trappa! Innanfor dörrarna möter
du ett våil tilltaget kapprum. Håir finns lånbara
skåp dåir du kan förvara klader och de viirdesaker
du inte vill ha med in i forskarsalen. Håir finns sex
toaletter varav en for handikappade. Vi har skapat
en utstiillningshöma i entr6n. Dåir kan foretag och
organisationer hyra plats for att visa upp sig och
diir gör vi våra egna små utståillningar.

6

När du kornrnit in i forskarsalen ligger
receptionen direkt till vänster. Det åir dit du
komrner ndr du ringer eller fa:rar for att boka tid.
Håir skriver du in dig och betalar vid din ankomst.
Håir kan du köpa diverse litteratur,
sltiktforskarprogram flor dator, CD-skivor,

hjzitpblanketter, antavlor mm.
Hrir far du även information och hjälp med allt
det praktiska kring din vistelse hos oss och i
Leksand.
Forskarsalen

åir

niistan dubbelt så stor som

tidigare. Total t 45 läsapparater finns tillgåin gliga.
Nu kan slåikfforskarfloreningar fylla en buss och
kornma hit t.ex. över en helg. Det finns plats for
alla och reskosfiraden kan fordelas på fler!
Påirmarna med rnikrokort finns lätt tillgtingliga i

^'

bokhyllor sorn löper genom lokalen.

a-.
Kursverksamhet
En del av läsapparaterna anvåinds forefrädesvis
for vår ökande kursverksamhet, tned ett

kwsmaterial som vi sjåilva arbetat fram, vilket går
ut på att lära sig tyda de garnla kyrkbokstexterna.
Under kurserna anvåinder lnan sig av eget material
och forskar kring den egrra sliikten i stället frr att
hålla på med fingerade uppgifter"
I vinkel rnot forskarsalen finns en bra lektionssal/
sarnmanträdesnrur med plats for upp till 30
personer beroende på rnöbleringen.

Mellan forskarsalen och lektionssalen finns en
cafedel. Där finns kaffebryggare, vattenkokffie,
lq)'lskåp och rnikrovågsugn. Dåir kan du som
besöker oss kan fixa ditt eget fika eller din egen

lunch - otn du inte vill ta en nypa frisk luft och gå
till Moskogen for att äta. Du soln vill kan beståilla
fika eller köpa en paj eller pizzabit for
uppvåirrnning. Säg bara till i receptionen. så
ordnar vi det!
I cafeet finns ca 15 sittplatser och låings väggama
har vi ställt i ordning eff spårnande

referensbibliotek
med foreningen DALFOLK. Dåir
finns en stor och våixande samling av böcker om
genealogi, emigratioil, lokalhistori4 topografi,
etnologi och sådant som i öwigt kan vara av
intresse for en historiskt intresserad slåiktforskare"

i samarbete

Håir finns tidningar fran de ca 50

sliiktforskarf-oreningar soilr vi och DALFOLK
idag har utbyte med, men vi hoppas på att så
småningom kunna ha santliga foreningars
rnedlernsblad tillgzingliga. En hylla for allt

t
T

rnaterial kring EMIBAS finns strax

intill

cafeet.

När det gäller forskningsrnaterialet har vi tlyttat
med oss det r.i hade i våra tidigare lokaler:
sarntliga husforhorslåingder från hela landet
fclkbokforingsrnaterial i ovrigt till och rrri 1928
samt eff brett sortirnent av bouppteckningar. Var
sfiärran åir aff successivt kornplettera rned de
sen aste årgangarna av folkbokfr rin gsrnaterial et
och att kornplettera meC de serier

?

bouppteckningar sorn fattas.
Hos oss har du via dator rned CDROM-läsare
även tillgång till söderskivan, dodskiva, kornplett
emigrantdatabas mtn. Du kan aven lnot en avgift
gå in på Internet och söka uppgifter.

.00. Vid vårt öppethållande efter kl. 16 sköts
seryicen till vål'a fcrskargäster av en "fiivilligkar"
från foreningen DALFOLK. Det åir ett l5-tal
sliiktforskare från Dalarna sorn på detta sätt gör
det möjligt att ha utökat öppethållande. Prislistan
gäller fi'ån I rnaj 2000 ser ut så har:
2I

Forskars..,gifter
40:F{alvdag 8- 12 a\t 12-16 110:Kvåll 16-21 140:-

Tirnme

Heldag 200:Heldag + kväll 250;-

S-dagarskort-15 aug-I5

-"-

juni

750:000:-

-15 juni-I5 aug I

Personal

?

Vi är nio personer som har våra arbetsplatser vid
Släkrforskarnas Hus i Moskogen, Leksand. Sorn
gäst hos oss möter du i receptionen Sylvia Lekare
och Pia Nygards. Pia arbetar'även meC ekonomi
och med viss uppdragsforskning. Cluistina
Andreasson ansvarar for forskarsalen samt
Ernigrantdatabasen EMIBAS och öwigt
emigrafionsmatedal samt Intemet. Forskare rned
ansvar for kursverksamheten åir vår nestor
Birgitha Johansson. Ing-Marie Börjesson är
forskare med ansvar for uppdragsforskningen och

7
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texfiring av antavlor. Till sin hjälp har hon l-eif
Ericson, som uppdragsforskar och assisterar vid
kursernq s€rmt Birgiffa Sund van Deetjen sotn
även skannar och bygger databaser av vårt
utr edrrings-matedal. Si."' Målar ansvarar för
bouppteckningsmaterial et och hjälper till med

Forskarhjälp vid behov }AA:-ftt
Utredningsuppdrag 3 0 0 : -/h

Logotyp
Vi har inte bara bytt bostad utan även logolpp kurbits på

en jåirnskodd gamrnal traspade med en

skaftet.
Spaden för den grävande verksamhet

vi ägnar oss

åt. Kurbitsen for att markera vår lokala
tillhörighet. Ndr du besöker oss så forstår du ännu
batre varfor kurbitsen åir rned. VÄLKOMMEN!
Perhakan

Forss

Förestån'dare

Bo Pettersson
Stlirelseordfbrande

uppdragsforskning.

Även orn viu'och en hzu'egna ansvarsorru'åden
gäller principen "en for alla, aIIa {br en". Som
forskare hos oss frågar du den sorn finns
tillganglig i forskarsalen om du behör'er ha hjalp"
Förestandare iir undertecknad, Perhåkan Forss.
som dven dr verksamhetsledare for det
digitaliserings-proJekt sorn eir lorlagt tilt Räftvik.

Tider och priser

ERBJUDANDE TILL ALLA
SIIiI{TFORSI{ARFORENINGSMEI}LEMMARI
Klipp ur och ta med denna talong till
Skiktforskarnm Hus i Leksand.
Mot uppvisande av talongen fär du forska upp

till

en dag for halva priset"

Vi har öppet rnandag -fi'edag. Vi har även enligt
såirskild överenskolnmelse helgöppet fbr grupper
och foreningar. Fran ungeftir t 5 juni till 15
augusti iilkimpal vi sommartider rned öppet
rnandag-torsdag 08.00-2 1 .00 och ftedagar 08.0016.00"
Resten av året har vi öppet vardagar 08.00-16.00
- utom onsdagar då det är kvällsöppet året runt till

Gäller uncier tiden

i

oktober 2000

- 3 i maj 2001.

GRWARBETE I NORRA UPPLAND
Redan på l400talet förekom jårnbrytning i
Dannemora i norra Uppland. När Gustav Vasa
kom till makten ville han modernisera
gruvdriften och bygga ut omkringliggande hyttor.
Till hjälp tog han tyska bergsmän.
I slutet av 1500-talet och början av 1600talet
anlades flera nya bruk i Norduppland och rätten
att bryta malm i Dannemora ftirdelades på tolv
bruk. Intressant att nämna år att Sveriges första
ångmaskin installerades i Dannemora på n2Atalet av Mårten Triewald
Cruvarbetet v'ar både arbetsarnt och farofyllt.
Arbetarna tog sig ned i gruvan stående ett partre stycken på en transporttunna. Flera kvinnor
arbetadei gruvail ocheft franskbesökare i början
av 1800-talet uttrycker sin ftirvåning över att
kvinnorna under nedfiirden helt lugnt stod och
stickade!.
Belysningen var primitiv. Bloss sattes fast med
lera på våggarna, men rök från eldarna och imma
från isbil&ringen på väggarna ftirsiimrade sikten.
Nåir man skulle klättra på stegarna eller skjuta
kärror eller utftirde annat rörligt arbete, så stack
man de osande blossen i munnen. Om talgljus
användes, så var de bekostade av arbetarna
sjålva. På 1800-talet började man anvånda oljeeller gaslampor. Därefter kom karbidlamporna.
Men inte förrån på 1950-talet infördes de
elektriska pannlamporna.
Det var vanligt att xv'-innor och barn arbetade

i

gruvan för att dryga .ut den knappa
familjeinkomsten. Ända in på 1900-talet

ftirekom barnaöete i svenska gruvor. På bruken
tog brukspatronerna något så når väl hand om
sina anställda och deras familjer, även om det
också dår fanns mycket övrigt att önska. Men
vid gruvorna var de sociala ftirhållandena urusla.
Ändri var lojaliteten stor och gruvarbetaryrket
gick i arv från far till son. Flyttning från trakten
förekom sållan.
Familjerna disponerade i allmånhet ett rum
och kök i arbetarkasernerna. Familjerna var
stora. Det var inte ovanligt med en bamaskara
W7-8 barn och de skulle slrmsas på en bostadsya
runt 20 krnn. Kvinnorna slet hårt ftir att hålla
nöden och kylan borta. Svårast var att bli
garnmal. "Denna halfsvält på ålderdomen står ftir Dannemoraarbetare som det
8

svarta spöket, hvilket hotar hela hans lif.,'

Arbetarrörelsen fick tidigt fotfaste i
Dannemora och dar inträffade den första
streJeken under nödåren 1867-l 868 rnellan jul
och nyår All rnalmborrning hade tidigare utforts
av eff arbetslag på tre man. Nu skulle arbetet
rationaliseras och utföras av endast en man.
Dessutom hade andelen naturlalön forändrats
det sämre.

I ett brev till

till

arbetarna klargj orde

gruvdisponenten att han inte gick med på några
ftiråndringar i de nya foreskriftema och aff de
som fortsatte strejka skulle avskedas. Han
avslutar brevet med foljande varning:'
"Öken icke det fel som I redan hafva begått
och de ledsamma foljder ftir eder det framkallat,
genom någon vidare handling av uppstudsighet,
än mindre af r'å[d. Vid ftirsta tillstymmelse till
sådant skall genom Landshöfdinge Embetets
forsorg S oldat Kommendering hos eder forläggas
och våldsverkarna haktas samt underkastas
lagens straff."
Hotet tvingade arbetarna att gä tillbaka till
gruvan efter tre veckors strejk. Iv1en fö,ljande
sommar fortsatte oroligheterna och ett lusthus

{'

T.

sprängdes och gruvförvaltarnr utsattes for
stenkastning. Gruvledningen inkallade militar
hjälp och så småningom tvingades arbetarna
acceptera de försämrade villkoren. Några
arbetare avskedades, en emigrerade till Amerika
och en ställdes infor råtta, rnen slåpptes i brist
på bevis.

Att sruvarbetare
Å
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sina rättigheter fick vi en påminnelse om i rniffen
av ohober då TV visade en serie prograrn om
Kiruna och ett helt avsnitt behandlade den stora

gruvarbetarstrej ken
arbetarrörelsen.
Sonja Hednran

so

m gav eko i

T

^vl

he I a

T

AKTUELLT!

Släktforskardagar i Boräs 24-26 augusti

Följande uppgifter är härntade från Rötter,

2001.

\MWW.genealogi.se

Hårntat från http: I lhem. passagen. se/ste
boras200 l/index.htrn

Klara-skivan är klar

ooFrån
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gårdfarihandel till postorder". I
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Söder-skivan (>Söder i våra h1ärtan>) har ffitt
en efterföijare: Klara-skivan (DKiaru). [)en år

?

7

inte lika ornfattande som Söder-skivan lnsn
innehåller personuppgifterna i
rotemansarkivet" Klara-skivan innehåller data
om alla sonr bott i Klara-rotarna i Stockholm
under åren 1878-1926. Köp skivan hos
Sveri ges S I äktforskarforbund.

Anetavlen

- Danmarks svar på

Riksstämma den 25 augusti i Borås komlner
"Sliiktforskardagarna år 2001" att gå av
stapeln i Parkhallen och Rotundan i BoråsParken den 24 - 26 aug.
Våstgöta Genealogiska Förening (VGF) och
slaktforskarfrreningar i bygden, såsom Borås
och Marks Härads Släktforskar- foreningar och
Kinds och [Jlricehamns- bygdens
Forskarklubbar hälsar er välkomna till Borås
som besökare och utställare.

Anbytarforum

Danmarks forsta diskussionstbrun av samma
typ som Anbytarforum har startat. Det har
nan:inet >>Anetavlen>> och administreras av
Slreglshistorisk Forening for Storksbenhavn
meci Jan Hsstbo som ansvarig.

Ted Rosvall ny ftirbundsordfrörande

Under temat "Fritn gårdfarihsndel tiU
postorder" kommer ni att ffi lyssna på flera
intressanta forelasningar i Rotundan.
Föreningarnas utställningar och presentationer
hoppas vi kommer att iocka er att besöka
Parkhallen.
Möjlighet att koppla av en stund med en kopp
kafh finns på Rotundans servering.

På riksstämrnan i Linköping den 26 augusti

valdes Ted Rosvall
F

till

ny ordforande i

flx -I^- -- J ^+
r-Ut UUlrLIsL.

Ted skriver ett veckobrev i Rötter orn sin syn
på släktforskningen, rnycket intressant läsning!

F
Föreläsning

Eftersom jag år född och uppvuxen i Borås
tycker jag att det år extra kul att
eläLt*-nrclrorÅ'u(-'r)?ne
-rrr cfor^oln
tt(* ?nn
Lr\,r II ol-a
\r(l-ö(lr
rtr\(l .tå (t v Jr(Iyr,rrr

Lrr(lr\l'rLrr,Jr\c,&r

29 nov 2000 Södertälje
'ir.
t
Aktenskapet på i 500-taiet, ANiliA i{ii-BoRi\i,
doktorand i historia vid Stockholms
[Jniversitet föreläser.
Lokal: Saltsiögården klockan 19.00 Meddelat
av Södertäl-i e Slähttbrskarfrörening

-
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dar! Jag tror säkert att foreläsningarna under
dessa ciagar kan bii mycket intressanta.
Borås är väl värt ett besök tycker jag, och
varfor inte passa på vid detta tillftille. Själv
tänker jag absolut fcirsöka åka dit!
Marika Lundgren

ÅnnTS TEMADAG - EN SUCCE

200 personer korn under de 4 tirnlnar

År 2000 blev en ny erfarenhet for Sollentuna

utställningslokalen var öppen. Deesutom fick
foreningen inte mindre än nio rya medlemlnar

Stäktforskare, då publiktillströmningen blev

denna dag.

I

ångt över förväntan.

StYrel sens

marknadsforingsarbete gav resultat. Alla i
styrelsen hjälpte till med att annonsera i
Sollentuna , Upplands Väsby och Danderyd.
Sollentuna Lokalpress berättade om
evenernanget. Via "Rötter" informerades om
Temadagen och dess innehåll. Dessutoln ställde

Huvudbibliotek

ut
samt
lokaler
i
m.ln.
egna
slaktforskningsbocker
lät oss disponera följande lokaler med full
utrustning. För själva utsällningarena användes
Tintomararummet och fcir förelasningarna
Amorinasalen.

Sollentuna

Tack alla utställare som koin denna Ternadag och

presenterade sina alster. Föreningen önskar er
alla välkomna åter nästa år,

Tack Dorothy ftir fint forberedelsearbete med
Temadagen, salnt till slut alla som hjälpte till
med iordningställande ingen nämnd, ingen
glomd.

^

Föreläsningarna

Ulf Bergren3 Smedsläkter
En förväntansfull åhcirarskara hade slagit sig ner

Utställningarna

i Arnorinasalen for att lyssna på Ulf Berggren

Följande utståillare fanns på plats:
Krigsarkivet - Håkan Johansson

ftir S medsl akts fo rskni n g. Kända
och okanda forskare hade bänkat sig och efter
välkornsthålsning tog Ulf B till orda.

$

fr ån Fören i ngen

Sveriges Släktforksarfiirbund - Carl Szabad

Han berättade att intresset for smedslakter
började för ca l0 år sedan då han hittat smeder i

Storstockholms genealogiska fiirening - Chris
Henning

sin egen slakt" Han påbodade ett projekt i samma

veva som handlade oln Sveriges smedslaher ft're
I 800"

Dataprogrammet "flolger" - Lennart Eklnan

Föreningen

för Smedsläktsforskning

A"

Spångberg, I.Jlf Berggren

Sollentuna Slä ktforska re
Mikrokortsläsning, Söderskivan - Lars Eklof
Föreningsaktiviteter Dorothy Glanz, Eija
Mauritzell, Marika Lundgreil, Catrine hlorberg
Internet "Rötter" - Hans Carlheirn

I99 4 b i ldades Föreni ngen for
Smedsläktsforsknitrg, vars ordftirande blev IJlf
Berggren. Föreningens syfte är att dokurnentera
alla smeder sorn ej har vallonursprung samt att
samm anfora smedsl aktsforskare rned varandra.
F.n. är 24 släk1er dokumenterade i 11 haften.
Vidare finns en CD-skivamed innehållet i
databasen SMED utgiven i augusti 1999" Den
innehåller drygt 33000 personer"

År

Varfci

Utställningarna var mycket uppskattade.
Gammalt och nytt forskningsmaterial
presenterades. En blandning av instrukrionen oftl

hur man släktforksar låg på rnånga bord"
Läsebocker ava olika slag, allt från stoar
inbundna till enkla haftade upplagor fanns att
tillgå. CD sorn redan är i bruk demonstrerades"
En ny Cd över "Klara"' i Stockhohn väntas bli
ftirdigställd inom en snar framtid.

r ar intresset

så stort ur forskarsynpunkt?

Smederna var en kringflackande yrkesgrupp och

blir forskningsarbetet

krävande lnen
positivt när man hittar rått bland
bruksanställningarna. Tills idag har man hittat
2000 smedslaktsnalnn t.o.m 18O0-talets slut.
Bland vallonerna, som man kartlagt tillbaka till
1630, har man funnit endast 400 slaktnamn. Till
slut redovisade IJIfB olika kategorier av smeder,
lonevillkor m.tn. Hur ffir du veta mer om smeder?

därför

Se www. smed. genealogi. se !

Representanterna uffryckte sin glädje över att ca
10
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Sollentuna Släktforskare tackade UIf Berggren INTERNET
för ett inspirerat föredrag, och under starka
applåder från åhrirarna överräcktes vackra Som många av er såkert har upptäckt finns det
ett otal hemsidor på internet som berör
blommor.
sl åiktforsknin g både rena s laktforknin gssidor och
sådana som kan vara till hjålp i forskningen på
Lennart Ekman: Vikten av ordning, reda och andra sätt.
systematik i slåktiurirningen.
Jag ttinkte ge tips på mina favoriter och hoppas
Efter välkomstord startade Lennart Ekman
att ni känner er inspirerade till att delge oss era
föredrag med stöd av överskåtltiga uverhead- egnafavoriter!Endelavadressernaårvälkånd4
bilder. lnnan själva släktforskningsarbetet kan mendetålattupprepasnåstanhurmangagånger
mig på epost
börja,stiilldigettantalfrågor.Vilkenmålsättning som helst! Skicka tips
har du med ditt forskande? Vilket djup och rnarika.lundgren@Veu:icienordia.sesåsätterjag
omfattningibegränsningarskaduuppnå?Vilken ihop fler listor i kommande nummer av Anturordning sak du forska i? Ta ett led i
tecknat.

sitt

till

?

taget!

e

Vår fd ordförande Urban Sikeborgs kurs "Börja
slåktforska" (se www. genealogi.se) nårdet gåller
ordning hånvisade Lennart till. Vidare, sök upp
slaktingar och be dem berätta sina kunskaperom
frö dig viktigapersoner, miljöerm.m., irman
påb<irjar slaktforkningsarbetet Sedan bestiim

Marika Lundgren
Svenska:

du Rötter - Allt om'släktforskning! Släktforskardig förbundets egen sida: www.genealogi.se

f<ir dokumentationen, handskrift eller
en arbetsgång.ftir Anbytarforurtr - Byt anor, fråga, fii.svar:
slaktforkningsarbetet baserat på egna www.genealogi.aland.net/discus
datorprogram. Nu följde

erfarenheter avvikten av ordning och reda samt
systematik. Lennart avslutade med atf peka
Riksarkivet - Allt om arkiven: www.ra.se
att inte ta alla skrivna uppgifter ftir givna utan
kontrollera dessa mer åimn en gång och ur olika SVAR - skicka efter mikrokort om du inte kan
besöka arkiven: www.svar.rä.se

på

vinklar.

-

?

LennartEkmanavtackades medvarmaapplåder Lantmäteriet - Allt om fastigheter och kartor:
och fick blommor samt bok. Sotlentuna wwn-.lantmateriet.com
Slaktforskare lovade att nästa år visa Lennarts
nyproducerade dataprogfttm om ordning, reda Utländskal
och systematik i
Ancestry.com - Sräktingar i usA? Hår finns
massor att hämta: www.ancestry'.com
I-ars-OIof Eklund

foskningen'

Switchboard

-

Telefonummer

i

USA:

www.switchboard.com
Genealogiska samfundet i Finland - Massor om
Finland ! : rvww'. genealogia.fi/index r,htm
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Kallelse till årsmöte
Nytt material i biblioteket
Föredrag om sjukdomar
En resa i dåtid, nutid och frarntid
Medlemsavgift 2001
Släktforskarnas hus i Leksand
Gruvarbete i Norra Uppland

Aktuellt

Årets Tem adag
Internet
Innehåll - Kalendariurn - Infonnation
orn foreningen
10-11

1l
12

KALENDARIUM

SOLLEI{TTII{A
SLÄKTFORSKARE
lentuna Släktforsk are
Box 8056
192 08 Sollentuna
Sol

Föreningen, som är partipolitiskt obundetr,
bildades 1990 och har idag ca 7A
medlemmar. Vi vill öka intresset for
slaktforskning, bla genom ftirelasningar och
studiebesök.

Styrelse 2000
Lars Eklöl Ordforande
tel 626 7109, epost lasse ek@algonet.se

-

Lars-Olof Eklund, Vice ordforande
tel 96 59 69

\

28lll 19 200 Tintoma rarummet
Mauri Valirnäki berättar om vad och hur man
hittar på Riksarkivet.

Peter Klingsell, sekreterare
tel 754 75 72

30/l 2001 19:00 Tintomararumrnet
Årsrnöte + 1 0-årsjubileum!

Hans Carlheim, kassör
tel 35 46 80

Vrilkornna!

Majbritt Ohlsson, medlemskontakt
tel 35 59 44

OM iln-tecknat:
Medlernsbladet beräknas utkomma rned fyra
nummer per år och ingår i ftireningens
medlernskap.
Manus och skrivelser skickas till
Marika Lundgren, Jaklstigen l, bv
192 58 SOLLENITLTNA.
E-post : rnarika. lundgren@zeta.telenordia. se

Marika Lundgren, rnedlemsregister
tel 35 47 57, epost
m ari ka.

I

undgren@ zeta.tel enordi a" se

Catri ne Norberg, bibl i otelCskåp
tel 754 21 74

^\
EUa lvlauritzell

tel 57921555

Du blir medlem i Sollentuns Stäktforskare
Redaktionskomrnitt6:
Lars Eklöf, 626 7109
Lars Hanssoil, 591 t 59 3 1,
Marika Lundgren, 35 47 57.,
Peter Klingsell ,754 75 72"

Manusstopp:

t2

10

januari 2001

-\

genont att stit{a in årsm,grrten, som under 2000
cir 125 kn .ftr fami{jemedleffi 50 kr pri vart
postgirokonto 7l 2l 40-3. Glt;m inte att uppge
natnn, adress oclr telefonnuftitner

Om du flyttaro anmäl din nya adress till
Marika Lundgren"

