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BATSIvIÄru OCH BATSMANS HALL
Hans Högman berättar den 1 1 december kl 19.00

Stockholrns Stads

RoteBåtsmän

Matroser

Skeppsgosse

BåtsmansKompani
1

800

1779

1

832

1

849
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Ordfiirande har ordet.........
Så har år 2002 snart fcirlöpt och
har tagt vtterligare steg fi amåt.

Avslufi ringsvi s vi ll j ag till onska allaskildforskare

sliikforskningen

En God Jul
och ett

Vår fbrening fiar ftirsokt vidga allas kunskaper
genom medlåmsndte en gång per manad
medolikatemata.
Hostens övergripande tema har varit "kartan

i

slåktforskning."t tjänst". Med hjålp av olika
ftiredragshallare, utsiiillningar av olika ftretiidare
ftr slliJ<ttorstning sanrt en alctivitetskvåill
med fyra aktuella amnen enligt medlwrmama egna

önskåmål hoppas styrelsen att något har passat
varje deltagare som $iilp i egen forskning.
Inget

tillfiille iir ett sj iilvspelande piano

utan fordrar

sdra insatser av många i ftireningen Jag
vill passa på att tacka dessa personer fiirjåttefint
arbete, niimligen
lngemar Gollath, Dorothy Glantz ftir idogt arbete
möd medlemsmötena under höskn
Eij a Mauritzell for allt slit med vår tidning "antecknaf'.
Kassa- resp. selaeterarfi.mktionen har sk<ius med
den åiran av Hans Carlheim och Majbritt Ohlsson
Berit Jeppsson har haft ansvar för biblioteket och
vårt släldbnkningsmaterial. Med de listor,
som kommer att delas uttill samtliga medlemmar,
kan biblioteket bli en bra kiilla att tillgå.
Till slut vill jag nämna vårt stab av trogna
medhiälpare, som alltid stiiller upp och mbetar, niir
så på?oidras, nåimligen Catrine Norberg med
maken Bj om och Majbritt Ohlsson med maken
Nils-Olof Ohlsson fack for gott kaffe med dopp
samt möbleringssläp gang eft er gång
En nyhet

frr

året har varit att Sollentuna

Goti lTytt År

S

T

TIDIE C IRKE L\TERKSAMHE T

IJnder de senaste åren har vi styrelsen fått frågan:
"Ska ru inte ordna en studiecirkel?"
Nu har vi fätt möjlighet att ordna en sådan med
lUälp av en avvåra egnamedlefilmar,
som bor i Upplands Väsby, Kjell ÅUCnt<. F{an har
lovat, att hallaenkurs i Sollentuna.
Vi har darfor i styrelsen diskut erat, att fä Din(a)

syrpunkterpåvilka ämnen skulle en
sadanhrrs innehålla.
Kwsen avses attvara en fortsättrungskurs, sftersom
alla har dnltaglt i någon nybörjarstudiecirkel, har vi rrypfattat. Studiecirkeln kommer
att vara

till sj alvkostnadsPris.

Vi behöverDin svar på foljande frågor:
1" Vad heter Du ?
Telefon nr

Lokal-TV

gf ort en inspelning avvår ftirenings
ver6amhet. Vi vill gtima framftira ett tack till Bo
och Kiell- som senomforde eu ftir oss viktiet b;ds6p tilialla Sollentunabor. Vår Temadag
dän 19 oktöber20O2visades liksom intervjun med undertecknad i annat sammanhang.

{..

e-post

har

2.

Vilka iimnen är frrDigviktlga att dekommer
med på kursen?

Sånaga ord om våren2003. Föreningenkommer
att hal-la årsmdte i mars (9 13-03) I jarurarinumret av "an-tecknat" kommer den officiella
kallelsen. Motioner skall vara styrelsen till-handa
senast 15januari2003.
Nåsta nummer av vår tidning skall komma ut i
början på februari. Vart frrsta medlemsmÖte
är i februari Q3n-$).I öwigt kommer tullstiindig
lista över vårens aktiviteter i nlista tid-

Svaret bor vafaforeningen tillhanda senast den27

december 2002.

VIKTIGT ! ! !

Adr. : Föreningen Sollentuna Slåktforskare, cl oLO

Eklun{ Malmv 33, 19 | 6 1 Sollentuna

ning
Med viurliga hirlsningar

Förstpelsen
LarsOlofEklund
ordforande
2
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Lars-Oloftrklund
ordforande

FORENINGSINFORMATION
SoLLENTUT{A

srÄrrroRsKARE

S ollentuna Släktforskare
clo Lars-Olof Eklund
Malmv;igen 33,2tr

KALENIDARTUM
Vårens medlemsmöten:
torsdagen rden 13 februari 2003
tisdagen den 11 mars 2003 : ÅnSHAÖfg

,*4
t[år,,@den7aprll

LgI 61 Sollentuna
Föreningen, som rir partipolitiskt obrurden,
bildades 1990 och har idag ca 80 medlemmar.
vill öka intresset for slåiktforslming, bla genom
föreläsningar och shrdiebesök.

2003
torsdagen den 22maj 2003

Vi

.

Styrelse 2002
Lars-Olof Eklund, ordforande
tel 08-35 89 19
e-post: lars-o.eklund@telia.com

-

S

eparat inbj udan kommer att anslås/utskickas.

Vål mött på årets släktforskningsdagar !!l
Vatkomna!

;J;;;;;;;;r''''''''O'''''''''

tngemar Goliath, vice ordforande
tel 08-7 54 30 03
e-po st : inge,nnar. goli ath@telia. com

att betala medlemsavgrften

MajBritt Ohlssoq sekreterare/medlemskcntakt

familjemedlem). Postgirokonto 71 21 40-3.

tel 08-35 59 44
e-post: majbritt. ohlsson@swipnet.

Hans Carlheim, kassör
tel 08-3 5 46 80
e-post: carlh elffi@hem. utfors"

ltir år 2fr)3! Den år
oforändrad, alltså 125 kr (+ 50 kr for tillkomrnande

se

Om du flyttar eller andrar e-postadress, meddelany
adress till Elja Mauritzell. Genom att användaepost fbrvissa foreningsmeddelanden kan vära
portokosfirader minskas avsev ärt.

se

Dorothy Glantz, presskontakt, Holger program
tel 08-96 76 83
e-pc st : dml. glarfiz@swipnet. se
B erit Jeppssor,

OM ilft-tecknat:

Erja Mauritzell, an-tecna! medlemsregister
e.

08-623 16 95

-po

st : e.

alroaltttlt

bibliotek/skap

tel 08-7 54 26 95
e. -post: berit j eppsson@telia, com

te1

Glöm inte attockså ange namn (for dem som
avgiften avser), adresso telefon och
eventuell e-postadress !

Manus och skrivelser skickas till
E{a Mauritzell, Slryftevågen 18, 4 tr
192 58 SOLLENTLINA.
E-post : e. mauritzell@minmail. net

mauritzell @pninmail. net

Catrine ]t{orborg, medlemsmöten

tel 08-754 24 74
e. -post: catrine.norberg@s*ipnet.

se

Du blir medlem i Sollentuna SläWrskare genom
stt stitta in årsavgiften, som under 2003 ctr 125
kn för extra familjemedlem 50 kn på vårt
postgtrokonto 71 21 40-3. Gl\m inte att uppge
natnn, adress och telefonnummer.

Medlemsbladet beråknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i föreningens
medlemskap.

Redaktionskommitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19
Ingemar Goliath, 08-754 30 03
Er;a Maurrtzell, A8-623 16 95

Manusstopp for nästa nr: 4 februari 2003

Anteckningar från "forskarresat' på
srnåländska höglandet
27-28 augusti 2002.

På ftirrniddagen den 27 augusti triiffades

min syster

från Karlskrona, min bror fran Jönköping och

jag

sj åilv från Sollentuna i Nåissj ö ftr at besrika taktema
som våra morftiriildrar kom ifrån. Vi var utrustade

'

med topografiska kartor och uppgifter om gårdar
och torp. Vi hade oclså hoppats på att traktens folk
kunde ge oss lite tips om torpgrunder film, men om

det överhuwdtaget var någon hemma var det
nyinflyttade måinniskor som furte kånde till någonting
alis. Vi fick alltså frrlita oss $ de uppgifter vi hade
med och f ö. r{uta av det vackra viidret och den fina
nafuren
1 skulle vi huvudsakligen ägna åtBringetofta
socken diir mormor har sina rötter.

Dag

Vi åkt€ sdderut fiånNzissjö ochoch letade oss fram
på skogsvägar till den lilla gården HöghulL dår min
mormor ftrcldes 1 87 1. Höghult var en skogsgård och
min momors morfar kdpleYa av Höghult 1831. Vi
hade alla tre varit där ftir många år sedan och det
såg nu likadant ut. Enl. nuvarande åignre hade den
fiirre ågaren sålt skogenoch detåterstod nu sjiilva
gården och nägr a il"ngar. Boningshuset fanns kvar,
numera nidmålat och med en liten utbyggnad och
veranda. Vid sidan om fanns ett enl. ägaren
återuppbyggt litet hus med en inviindig planlta diir
detvar skrivet att "huset uppftirdes midsommarafton
187 1" . Ladugården,uthuset och torpet fanns kvar.
Enl. uppgift fanns inne i torpet en planka diir det var
skrivet att "taket lades på torpet 1854". Mormors
fttildrar gifte sig I 855 och köpte då gemensamt 1/
8 av Höghult och det kan vål tiinkas att torpet
byggdes som undantagsstuga.

Vi fortsatte vår resatill Klev &ir min mormors mor
ftXldes och vidare motlllvahult Ett par lan från Klev
'agvisare

frnns env
i ffi tllvahilttill viinster, Sjoaveka
höger. Vi tog först av mot Sjrlaveka, som ligger

tili

vid Davidstorpasjön, for bad och medhavt kaffe.
tllvahult nrista. Viigen ner till lllvahult var kantad av
stor mörk skog. Namnet antyderju att diir har ftnnits
varg - toll har det också funnits ! Det var faktiskt en
riktig trollskog. Efter någon km öppnade sig byn
framftir oss med garnla hus och framforallt gamla
lador som nog kunde vara ett par hundra år. I
avsaland av husfixhörsltingder harjag i min fonkning
kommit hit meninte liingre - mir Olufi lllvahultden
8 april 1738 gifte sig med Ingegierd Maria
Andersdotter fr an Bolestad.

Efter Ulvahult åkte vi river Gådeberg (dit Olufs
dotterdotter flyttade och bildade familj) och
4

Tomtabacken ( Sveriges hrigsta punkt söder om
Dalälven, 378 m ö.h.) mot Bringetofta kfka. I
efterhand har jag erfarit atr i kyrkan finns ett unikt
golvur med urtavla åt to hå11, så atr alla kunde se
tiderU eftersom kyrkan har T-form. Detta golwr
tir byggt runt 1 850 av en syssling till min mormors
mor. Det var en stor miss att vi inte gick in i h/rl<aq
men vi börj ade ftimodligen bli totta. V fortsatte
vår resa over Kristrarp till St Vakås i Hylletofta
dår vi fick njuta av den fina utsikten över
Vakåsasjön. Mormors far tir född i Kristnarp och
hans far flyttade dit fran Stora Vakås. Dagen

avslutades på Vrigstads Vårdshus där vi
övernattade.

Dag? ägnades åt morfan anftirvanter. Efter frukost
startade vi mot Såvsjö (stad), dåir det i slutet av

1800-talet fanns ett område "Sävsjö station
Gustafsborg" (numrerat från 1 och uppåt). D:ir
bodde t.ex. mina morftiräldrar på nr 44 ( där min
mamma iir född) morfars mo1 på nr 1 0, morfars
farfriraldrar på nr l7 och 19. Aven mormors far
flyttade dit fianHöghult sedan han blev iinkeman.
Vi tyckte det skullevara intressantatt utr<ina om
det fanns något kvar av omddet, somju måsfe ha
legalmycket centalt. Vikorde lite runt stationen,
menkunde inte sjeilva funa utvar det legat Diiremot
sågvi en slcylt med "Kulturhus" och gick dit och
frågade. Vi blev dahiinvisade till endlinsteman på
kommunalhuset, som kanske larnde hj alpa oss. Vi
blev vål mottagna av "Roger" som berättade att
Siivsj ö station blev ldm 1 864. Niirj iirnvrigen skulle
byggas ville SJ köpa mark av bönderna i Sävsjö
bg som ligger lite våis*er om SävsJö stå{ men dessa
ville inte siilj a Då var det en bonde en bit diirifian
som gratis upplä mark ftrj iimviigen och stationen.
Diirefter uppstod ett villasamhåille runt stationen
Roger hade en bleknad karta över villaområdet
och kunde ftån sitt ftinster peka ut Gustafsborg nr
17. Villoma fanns kvar om iin i renoverat skick .
Han var lite frirvånad att pensionårer och
ensamstående flyttade dil men j ag kan tiinka mig
att det kanskevarhyresrätter och att åtminstone
en del av villoma vm uppdelade pa flera kigenhefer.

Vi lamnade Savsjti och fortsatte sydost till
Skepperstad och Slcirsj

<i

såteri,vari morfan farfar

efter sin pensionering som kronolåinsman blev 1/

8-delsågare. Han bodde på en liten gård,
Smedstorp, under säteriet och hlir ftiddes min
morfar. Vi åkte genom såteriet och tog av på en
liten krirvag som efter någon krn visade sig slrfra

i

en åker.Vi hade observerat att det fanns

grusbelagda stigar in i skogen ochbeslot oss ftr
att folja en sådan. Det gick och vi kom ut på en
annan skogsväg som slutade i englånta - ochdiir

låg Smedstorp, högt, med utsikt

över

Smedstorpasjön. Vi ftintod att gården numera var
sommarbostad. Det var ingen hemma men vi slog

s

q
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oss objudna ner i trfigårdsmobeln och tullade på
vårt termoskafre som vi fäu på Vrigstad Värdshus.

Vi åkte lite söderut for attleteefterffe soldattoqp i
närheten av Linnesjön, men hade ingenfur och
traktens folk kunde inte hjålpa oss. Då hade vi ett
stiille lcvar attfittapå - Skaftårpa kvarn i Bringetoftn"
dår morfars farmors morfarvar mJölnare.

Bouppteckningsregister Halland 1 67 l-185$
CD med personregister till Hallands
bouppteclcringar.
Nu har ni chansen att på ett enkelt satt ta reda på
for vilkå personer det finns bouppteclcringar
bevarade.

Vi våinde kosannomr! stannade utanfor Sävsjö for
bad och lunch vidEkebyhovgårdssjön, och fortsatte
sedan till Skaftarp. Vi hade tur och tråf;[ade på en
person som kunde visaoss våigen till lyarneft, som
vi nog inte hade hittat annars Kvamen tåg högt rned
utsikt över Toftam.

Vi fortsatte till Bodafors for att kopa åkta
smålandska isterband och avslutade vår resa i

Niissjö diirvi skiljdes åt efrer tvåjättefina dagar på
smålandskahöglandet.

Brita Orre

Anm. Äkta srnåländska isterband finns i
Stockirolmstrakten endast på Operakällaren.

Vilt Du forska i Släktforskarnas l{us

i Leksand?

Ny CD !!
Vigselregister Halland 1668-1 860
Ilenna CD har producerats av Hallands
Genealogiska Förening i samarbete med
Landsarkivet i Lund Databasen innehåller
Hallands vigselböcker från de äldsta bevarade till
1 860. Vigselbockenn for
alla forsarnlingar i nuvarande Flallands län samt de
ftirsamlingar som flytfades från Halland vid den
nyalansindelnurge n 197 0 rngår i databasen.
Bouppteckningar och Domböcker på
mikrokort
Materialet frånHallands hliradsrätter finns nu
konverterat till mitr<rokort, dornböcker och
bouppteckningar kan rur bestiillas från SVAR. En
katalog över dettra material finns i vår lokal på
Fiskaregatan.

Halmstad och Varbergs tingsrätts
Ledningsböcker 1820-1900 på CI)
Digitala bilder av ågarfonindringama under denna
period.
l{y ledningsbok forÄrstad harad hittatpå
Varbergs tingsrått!!! CD:n for Varbergs tingsrätt
kommsr att kompletteras, kontaktiaEvelyn for
utbyte.

Sfyrelsen har diskuterat möjligheten att organisera
resatill Släkfforskarnas Hus i
leksand for foreningens medlemm ar nfuon gång
under våren }Affi, Vid medlemsmötet onsdagen
den 11 decemberkommer ett frageformulär att
delas ut; diir svaren avses ge en bild av om
intresse finns ochvilkentid som anses liimplig. För
en gemensam

infonnation oln Slähforskarnas Hus, ttttapä
w, ge nho us e - sw e d e n, c o m/ IJtskri fter
av informationen kommer aff finnas vid
medlemsnotet.
hup : //ww

Alla

dessa foton!

Fler tinjag har våil åirvt en fotosamling med
bade atelj dfoton och amatörfoton med fastrar och
morbnlder och momror och alla andra i hennes
generation. De ligger i högar och en del kåinner
man igen och andra vet man inte vilka de åir. Och
någon gång i livet måste manju börja sortera och
katalogisera frr niistkommande generationer
kommer åinnu mindre iin vi sj åilva att veta vilka
som finnspåkorten
I detta dilemma har man god Uålp av Dorothy

Glantz ufinåirkta artikel i An-tecknal nr 12002
'?oion, foion, alla dessa foton! ! !'Tliir besliriver
hon en metod att sortera gamla foton som hon
kallar FotoPlus. Såvitt jag kan fiirstå lir det en
anviindbar metod- Jag har till och med ki{at att
sortera men linnu så låinge inte hunnit så langt.
Men j ag hoppas kunna sitta inne i hrist- och

vintermörkret och fortsåitta.
Men sedan da? Vad gör man med fotona när
manhardem ordnade i htigarellerkuvert? Jo de
måste in i album, helst md angivande av rumln
och årtal. Mina egna vardagsfoton sätterjag in i
plasffickor i fotoalbum - enkelt och övenkådligt.
Men samtidi gf. vet jag attplasten med tiden
kommer att förstöra {iirger och skärpa. Och de
gamla ärvda fotona kanman inte behandla på det
såittet.

Det finns en firma i Dalarna som såiljer
arkivbestiindiga fotofickor. Problemet iir att de
bara såljs i förpackningarom 100 st. Dessutom
finns det olika fickor ftir olika fotostorlekar, t ex

foton i en fickaellerdet
dubbla om man sätter in korten åt bada hall.
Eftersom man naturliglvis har foton i olika
storlekar att sätta in skulle man behriva köpa wå
eller tre eller flera ftirpaclcringar med 1 00 fickor i
va{e. Va{ e ftirpackning kostar 495 kr plus
moms, alltså 620 lronor. Det blir nåistan 2000 kr
om man beh<iver ne olika storlekar.
Detta, tu lite ftir mycket ftir de flesta. Dessutom
behöver knappast en enskild fotosamlare plab fci'r
så många foton åven om man behöver olika
storlekar. Som jag ser det åir lösningen att flera
personer delar på en eller flera förpackningar.
Densom år intresseradav ett samköp av
fotofickor kan ringa eller e-posta till

smådiirdetryms

undertecknad.
6
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Storleken på hela fickan är 23,5 x 29 cm och
gåralltsåbraatt siittain i ett fotoalbum elleri en
vanligA4-piirm. Fickor ftir ftiliande fotostorlekar

frns:
6x9 cm, 2x9 bilder

9xl2 cm, 2x4 -"10x15 cm,2x3 -"13x18 cm,2rJ -"18x24 cm,2x1 bild
21x29,7 cm (A4), 2x1 bild
Dessutom fu:ns en hiingmapp fiir 20 diabilder,
storlek 5x5 cm, anvåindbara åven ftir små foton.

Berit Jeppsson, tel: 7 54 26 95
e-post: beritj eppsson@telia^com

{

Apropå gamla fotografi er .....
<\

du har kanske noterat att detbyggs upp en
databas för gamla portråttbilder på'R.öttef '. Se

sjiilv pa htp://www.genealogi.sdporfatt/form.php
Du kan å hj älp att identifiera okiinda personer,
om du har litet tur. Prova!

Antavlor
Tema-dagen den 19 oktober var fulld av

intessanta aktiviteter, boldirsiiljning och

utstiillningar och ett stort antal besökare hade letat
sigtill Tintomara-salen. Blandut-stlillningama fanns
två skiirmar med exempel på olika antavlor, vilka
fiingade mangas infresse. De tillhörande hliftena
med prisuppgifter gick snabbt åt.
Tavloma har olika mrinster medtomrna rutor fii'r
anoma, vilkavar och en sjålv fir fi'lla i. Det finns
sex antavlor i olika utftrande och storlekar, varav
två iir filrglagda. De tycks hos ftiretaget

ANIAVIANi

Sala.

hiir i
efterhand och kanske göra en bestiillning kan
viinda sig till undertecknad. Jag har alla antavloma
hemma hos mig med prisuppgifter och den som iir
intesserad fir gtima kommahem till mig ochtitta
Men ring forst så att vi ftir komma överens om tid
Den som skulle viljatitta

BeritJeppsson
Holmbodavrigen

Tel:7542695

7 1,

d.

tavlorna

Rotebro

så

\

sl

Projektet o'l{amn åt de döda"
fbr Sollenfuna forsamling har nu pagatt sedan den

9 oktober med ett Z}-l.al av föreningens
rnedlemmar som engagerade och flitiga

nl

trn ny CI) o'Stockholms Gravar"

lj andet av arbetet har det uppstått probl em,

efursom den vikti ga uppgfun' Tödelseforsamling"
inte finns angiven i dödboken; och tankenvar att
anviinda frrsamlingsboken ftr denna sökning

N emellertid

Stadsarkiv

i

awaktan på borttransport for

scanning. Efter scanning skamaterialet forvaras

måste eftersåttas

-

Källa: DIS-PLAy

41 02

(Medtemsblad for

Drs-Ösr)

i

vrlketinte ärbra.

Vi återkommer med besked om hur problemen
ska tacklas (eller redan har tacklats),
IngemarGoliafh

lrirvara under planering av SSGF
(Storstocklrolms Genealogiska Förenins) Ilen
ska omfaua namnen på allaavlidna som j ordats
i 480 000 gravar med grawåitt i Stockhokn.

nu

stadsarkivet. När det åter blir åtkomligt kan inte
anges. Vi undersöker d:irftir andramöjligheter att
ffi fram fodelseforsamlingen. Att anvånda t ex
gamla röstliingder ur kommunarkivet visar sig vara
mycket tidsödande, eftersom dessa är upplagda
efter iildre fastighetsindelning. Sannolikt måste det
bli genomgångar påRiksarkivet av s k dödsavisr.
Det vihigaste just rrrr är dock att alla uppgtfter ur
dödböckerna hinner tas fram innan även dessa
volymer ska kimna kyrkoarkivet i Sollentuna.
Komplikationerna kan medfilra aff efterkonffoll en

.7

bttp://genealogi.aland.net/gr_avster/fi IesiAB/

Z",utgiven av Sveriges Slåktforskarforbund. För

oåtkomlig eftersom den åir inpackad av Stockftolms

7

finns att låisapå
Sollentunalinderrtrfi

Scllentunas forsamlingsbok

7

fiir

medarbetare. IJr två volymer av församlingens
dödböckerhar inomkort inhåmtats alla de 3 702
nafim som f"dtfås på CD-skivan "sveriges Dödbok

fullft

'v

Gravstensinventeringen
Sollentuna kyrkagård

Sveriges befolkning L970

heter en ny CD-skiva från

Sveriges

SklltforslmrftirtrHrd Den innehaller uppgifter cm de
drygt åtta miljoner personer sorn levde i Sverige i
novemb er 1970. Dessa uppgrfter redovisas :

* födelsedatum
$

för- och efternamn
* gatu- och postadress

* fodelseforsamling
(for dem som år fodda inom Sverige)
* boendeförsamling
* uppbordsdistrikt (en kod med två siffror)
* fastighetsnummer (en kod med fem siffror)
Se vidare på
htt p

:

//www.

gene al

o

gi . s e/fo rb

un

d/b okh andeln/b efo lk. htrn

och på
http //www.
:

g

eneal ogi. se/fo rbu nd/ svb ef7 0 . htm

För medlemmar i en forening som iir medlem i
Sveriges Släktforskarforbund (t ex Foreningen

Sollentuna Släktforskare) kostar skivan 495 kr.

Vår forening kommer att kopa in en skiva
Sr,tsefl 97 A frr utlaning till medlemmar.

Häxor; kändisar

kändisar, säger Lennart och rynkar lite på näsan. Jag

och förräderi

forskar for att lära känna mina förfäde6 och kanske

r Ett dunkelt förflutet
klarnar i sökandet efter
egen identitet

därigenom lära känna mig själv lite bätfe. På det här
sättet ffir man kontaK över tid och rum,

Släktforskningen blev Lennart Ekmans stora intresse
1991 när hans hustru Kickie fick reda på att hon var
adopbrad. Nu borjade sokandet efter hustnrns filqtigl"

Ilet är varmt i den fiinsterlösa och lite trånga
källarlokalen. Ett sextiotal person€r vandrar
långsamt runt i rummet, bläddrnr i böcker och
samtalar, Många här drivs aY en önskan att
lära känna sig själva genom att finna sina
rötter, Iletta sökande kan på vägen också
avslöj a sedan länge glömda familjehemligheter,
För femte året i rad anordnar Sotrlentuna
Släktforskare träffen fiir blivande och redan
eta b lerade släktfo rska re.

sliåK. Det visade sig titl slut att tdckie var biologisk dotter

s

till operasångaren Jussi Björling. Numera har paret en

ffijt

$ Internet över hela Jussis släkt. Sidan är mycket

f-

välbesöK av amerikaner. Lennaft forklarar:
- lussi har hundratals äKa släktin gar i USA.

I Sverige

finns bara fyra fem stycken. Jag träffade en gång en
man som påshod slg mra hans ätUing i raK nedstigande

på en skärm vid ena långväggen sitter det svenska

kungahusets släktträd uppnålat. Större delen av

led

- men när jag borjade rota i saken visade det sig

inte stämma, ler Lennart i mjugg.

golvytan upptas av enkla träbord, Några är vackeft
dekorerade med handsydda dukar, På borden ligger
bocker i travar. Alla behandlar släktforskandets olika

mysterier. Det är femte året
Slä

i rad som Sollentuna

ktforska re ord na r slä ktforska rträffen

.

Han berättar målande hur det varit att genom

Farmor berättade nästan bara dåliga saker om
honom. Enligt henne var det hans fel att familjen
splittrades. Jag f;ann att det egentligen var farmor som

Lennart Ekman sitter under en skylt med namnet

?olger'textat med blå hkstäver, Men det är inte han
som kallas Holger, Istället är det dahbassystemet han

demonstrerar som heter så, Ett bra hjälpmedel for
alla släktforskare, menar Lennält, oavsett vilket syfte

man har:

- En del forskar för att se om de är släkt med några

I

q

släktforskandet lära känna sin egen farfar:

slängde ut frrfar, Men hon hade haft en svår uppväxt
och lärde sig tidigt att hata män, berättär Lennart och

forbätter:
- Farmors pappa blev tidigt änkling, Han gifte snabbt

om sig med en mycket yngre kvinna, jämnårig med

sina egna barn, Allt får sin forklaring till slut,
konstatera r Len nart

d

rojande.

$-

Carl Szabad avslojade även han famigehemligheter

i

sökandet efter sitt förflutna, En släkting på hans rnors

sida, Dorotea

-

eller Dordi som hon också kallades -

blev på tozO-talet bränd på bål som häxa. Dordi hade

en gång på 1650-talet

'botat'en sjuk ko genom att

mata den med en oblat. 20 år senare berättade hon
historien orn den sjuka kossan for en likaledes sjuk
sonson, Så fort han blivit frisk angav pojken sin farmor

f

Det är inte så många unga som kommit till
slaktforskarträffen. Catrine tycker att det är lite
tråkigt, men samtidigt menar hon att detta kan ses
som ett hiilsotecken:
- ungdomar som borjar släktforska gör det ofta för att
finna sin plab i tilharon. De kanske kommer från ilas[ga

familjer eller känner att de inte passar in i dagens
samhälle. Att finna sina rotter och lära känna sina
förTeider kan ge ett förflutet

att byggaen framtid på.

för Trolldomskommissionen. Dordi dömdes till döden
för häxeri:

7

- lag hittade kvittot från hennes avrättning, Bödeln
$änade 33 daler på att tända eld på bålet där hon stod
fastbunden, berättar Carl lite uppgivet och fingrar på
en bok om sjukdomars forntida namn.

Faktaruta
*Släktforskning heter på latin genealogi.
xDödboken år den del av Kyrkobockerna som tar
upp fakta om

hur folk dog förr i tiden,

*I dag finns det cirte

catrine Norberg, före detta styrelsemedlem

i

forening€ft, beättar att hennes mamrna drabbades av
så kallad stryparsjuka som fyraåring. I den här boken

.?

kan man ta reda på att detta är debamma som difteri.

- Min mamma btades enligt den tidens sed genom att

få luftstrupen uppskuren, säger c;trine och visar på

.?

sin egen hals. Ingreppet gjorde att mamrna, forutom

att hon fick ett fult ärr; också fick väldigt lres rost.

132 släktforskningsföreningar anslutna till

riksforbu ndet Sveriges Släktforskarforbund. Riksförbundet
bildades 1986 och hade vid starten 34 medlemsföreningar, Det

totala medlemsanklet år 2001 var 5s.010. l9g5 var siffran
25.700
*1883 bö{ade svenska Autograf*illskapet ägna sig åt genealogi,

och blev därigenom sveriges första släktforskaförening,

*L977 bildades världens hittills enda ungdomsfrirening inom
släktforskningen, Genealogisk ungdom, i Göteborg. Föreningen
upplostes i samband rned

Även Catrine började släktforska eftersom hon sökte

kontakt med sitt örflutna. Hennes mamrna gick boft
innan Catrine hade hunnit lära känna henne ordentligt:

- Eftersom det inte fanns någon kvar i livet som kunde

berätta

ör

att Riksforbundet

xlntresserad av att borja släktforslc? Gå in på: www.genealogi.se
så får Du veta mer.

xvill Du veta rner om databassystemet Holger? Gå in
holger,aland.net.

mig om henne, fick jag vända mig till de

sedan länge döda, ler hon.

birdades.

AvJohanna Sundström
Studerande på Juorna listhogskolan

på:

KARTAN I SLÄKTFORSKMNGENS TJÄNST
Temadagens ftirelåisningar handlade givetvis om kartor. Karl-krgvar Ångströr4 lantmåtare från Ånge/
Hiinrösand, bjöd på en gedigen överblick om lanftniiterikartor från olika tider och olika landsdelar, om
lantnåteriverksamhetens historiska utveckling och om hur skiftesformema kornmit att avqpeglas i kafior.

Eftersom Karl-Ingvar iir slåilctforskare sedan många år - ordftrande i Mdälva SlåiktforsLnreftirening

-

så

belystesocksåvilkenspeciellnyttasomkartorkanhaftirdensomsliiktforskar.Lantmåteriet infonnerar
numera också på Intemet om vilka skatter man har att visa upp. En broms ftir ufiryttjandet rir tyviir de
hoga avgifter som tas ut på kopior och utskrifter. Karl-Ingvar hoppades i denna sak på omUinkande fran
sintidigare arbetsgivare; Ianfiniiteriverket.
Liinkar att söka upp fi)rrepetition (och som ögongodisl):
www.lanf,nateriet.se

Lantmåteriverket, huvudkontor i Gävle

www.dhm.knse

Historiskakartor i Sverigo, Tyskland Danmark
(DHM- Diertal Historical Maps)
Exempel pa ett reglonalt lanfinäterikontor

www. lm. se/dalarna/kartskat. hfin

wwwraa.se

^

ffiieärnbetet

4N

htp//www.lantnaterietse/sbindexhan Flygbilderöver Sverige, attse på ochkopa
Se också ftiregående

nummer av an-tecknat!

KARTAI{ O\TER TEMADAGEN
F

ör femte året i rad anordnade Sollentuna

Slähforskare en Tem aDag. Mitt i hostrusket och
lördagshandlande kunde föreningen bjuder på en
vandring b land hlnni ga och hj alpsamma utstiillare
av årets tema: KARTOR.

ollentuna Nu och I)å pre s enterades av S ollentuna
Kommunarkiv i fonn av bilder av Sollentuna tagn
av gamla Sollentun4 manga,&wilkahade visats på
S

utstiitlningen på ehviken Dår var det livlig handel,
må tro!

Precis innanfor dörren till Tintomararummet på
Sollentuna Biblioteket fanns Liinffntiteri som visade
gamla (och nya) kartor på väggen och på Internet.
Liintrrräteri var en ny psthos oss på Ternallag och
en uppskattad sådan, Likaså DIS: ny for i år med
mycket information och visning av program om
kartor. Och mittemellan dessatvå satt Stoctr<*rolms
Stadsarkiv med de vrilbekanta CDs ofit Soder och
den nyaDYD om Gamla Stan- en alaanny gåst!

Vi sl älva,sollentuna Släktforskare, kunde glädjas

Följavi väggenvidare kommervi till HOLGER

Hela dagen var rolig! Många besökare, fullt i
Amorinasalen under foredraget, kunniga och
engagerade utstiillare, uppoffrande Sollentuna
Slåktforskare medlemmar, och hjälpsamma

skitrqdorskningsprogram, sil gammal bekant. Där
som vanligt la:nde man ffi t1j alp, tiloch information
om nya anviindningsområde. Krigsarkivet hade som
v anhigten utornordentligt v äggrnontage av kartor
och bocker, varefter besökare vandrarevidare till
Sveri ge s S I äkffors karft rbundet med v i s ningar av

Dödboken CD och Emigrant CD bland mycket
annat material i bolcform
10

ät attvålkomna flera nya medlemmar. Besökare

till

vårt bord kunde beskåda en special visning av
handskrivna Antavlor, bland annat en giorde av en
avvåra medlefirmar Berit Jeppsson.
Två uppskattade foredrag holls av Karl-Ingvar
Ångström: kartan i skllclforskningens tjänst. lås mer
om detta harbredvid!

biblioteks personal.

Dorothy Glantz

\å

ses nåsta år!

T

LAlI[TMÄTERIET
Litteraturtista, Lantmäterihistoria

Bratt,Einar
Cserhalmi, Nicklas
Eksran{Viktor
Ekstedt, Olle
Elgldargareta
Jansson,Ulf
?

Fårad mark: Flandbok för tolkning av historiska kartor o landskap

BygdoNatur,Lund 1998
Svenskalandtnatare 1628-1900:Biografiskfort.Uppsala1903
Fiirgemapå gamla lantraäterikartor. Uddvalla 1987
Svenskakartor.KånnDittlandnr 1. Stockholm 1985
Ekonomiskakartor 1800-1934.Enstudieavsmåskaligakartormed

Information om markanviindning. Rilesantikvarietimb. 1 993
Kartosafi.skaSållskap. Sveriges kartläggning 1922,1933, 1948, 1958, 1968, 1978, 1988,
Lantniiterietochkarlviisendet i samluillsfuggandet lg28-1g78.
Lantmåteriet 3 50 år. Karlshamn 1 978

tantniiteriet
LiinsstyrelsenSthlm

'

EnkronikaomkartoröverSverige.Stocklrolmlg5S

Runborg

Sivmfl

lanfiniiteriverketsarkiv:Enpresentation
OdlingsbygdiStockholmslåin.1993
Kartapat*tu,350 fui odlingslandskapet 1993:9
Historiska kartor: Underlag ftir natur- och kulturmiljö\iard i skogen.
Skogsstyrelsen 1 994 5,
:

Sponong,lllf

Samhiillshistoriag*o*nå*åldrelantniiterikartor(Ymer 1984)
Bebyggelsehistoria genom kartshrdier
@ebyggelsehistorisk tidslffift 7 I 984)

l"anfin.

Kartplan lgnn (Jtkommerårligen)
SverigesNationalatlas: Sverigeskartor, 1990.
Sållskapetforutgrv.... Svenskalantrnäteriet1628-I928. Bandl-fiI, Stockholm 1928
SverigesNationalatlas.Sverigeskartor.Stockfrolm19990
ÄUebackar och ödegårdar: De iitdre lantrnåterikartoma i kulturmiljövården.
ToltftL
Riksantikvarieiimbetet 19 9 1
Densvenskaskifteslagstiffningen
Vallerfrunahembygdsf Sockenbeslaivningarfrån 1850-talet. Vallentuna 1979
Närbyams språingdes
SGU, $öfartsv.

SponongUlfmfl
CIas

Thnin
'^

'

ÅbergAlf

örbachArfred

Kartor med

råge

ää#*å"*ffiru:*äfu**ffi*mäåi*'
Intebarakarta

(Ymer Igs{,Kattzochsamhalle)

(Bebyggelsehistorisk tidsftrift 7 1984)
(Slålct o havd % 1987)
Besök hos våra f;ider - en tidsresa i
De av lantniitama gjorda kartorna.
Våra aldre
(Sv Sliiktforskarftirbunds Ärsbok 1 9S9.)

stadskartor.

kartan

LMV-Rapport 1991:20 Orfrarrn,ftstighetsbildningochregtstering. Givle 1991
Orhamni Sverige. Lunds universitet. Lund 1973
Orhamnochorhramnsforskning Stockåolm 1993

Pamp,Bengt
Ståhl,Ilarry

Nåimndenftir
Bönner,

Skogl...

Anders

Salje,SvenEdvin

?

Flygbildsteknikochfiirranalys. Stockholm 1993
Niir byn skiftades: En berättelse om en by
Genomlindenskron4Stockåolm1987 (Roman)
Oss arma folk att plåga: Skiftet i viistgötabyn Kungslena, 1976
11
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Ordforande har ordet. Studiecirkelverksamhet
Föreningsinform ati oq Kalendarium & om an-tecknat
Anteckningar från "forskarresa" på småländska höglandet
fo*satnring "forskarresa" - Nya Cd - Släktforskarnashus
Alla dessa foton ! - Antavlor
Projekiet 8{.CD skivor
Håixor, kändisar och fonäderi
fortvittning Hiixor, kändi sar osh forräderi
Kartan i slaktforskningens tjånst - Kartan över temadagen
Litterafirli sta, Lanfinäterihistori a
Innehålls- & forskarforteckning

FORSKARFÖNTgCKI{II{G

Våra uppgifter orn

Eventuell specialforskning ( tex upprättande av
register, sårskilda yrkesgrupper o dyl)

medlemmarnas

forskarområden bör3ar bli lite gamla så det är
dårfor dags att samla ihop ny information!
Eftersom förhållandena kan foråndras snabbt
skulle vi nu vilja ha helt nya frascha uppgifrer
om er forskning.

Om du anviinder dator till tgålp i din forskning ange
vilket program du använder dig av (genom attvi
tar med detta kan man lätt hith oagon som använder
samma program som man sjalv orn man fär

problem!).

Skriv och skicka per post eller email till Marika
Lundgren, eller låmna det till någon i styrelsen
vid ett medlemsmöte.
De uppgifter vi är intresserade av är',

Namn,, ildress och telefonnummer
(fullståndiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet samtidigt ! )
Evenfuell epost-ad ress.
Områden du forskar i med gård/by, sockery'stad,
län ochtidsperiod.
Sliilifer du forskar i med skiktnamn, socken/skd,
ltur, land och tidsperiod.
T2

God

jul

S{ Gott hlytt

Är

