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En vice ordfiirande har ordet
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och en till som också har ordet ,r..r

ÅnswtoTESTIDER - visst pråglas ett nytt års

Såhälsarvi da året}A}4välkommen Vi ser

forsta manader av såirskildå, hekti ska aktivi-teter,
om man råkar hahamnat på en ftrtro-endepost
inom ftireningslivet. Det är bokslut och budget, det
iir protokol I genomgång, verksamhetsberättelse och
revision Det är planering av programpunkter fibr
det nya året. Det är åirendelista for årsmötet- ska
dettås uppnågon stadgeändring? Vbm ska
tillftågas om att halla i klubbanochvem ska skriva

fram emot årets verksamhetmed foredrag, äktivitetskvållar, tem aÅagoch andra aktiviteter i
foreningen. Frän styrelsens sida vill vi frrsöka
fflla dessa allmänna nftriker med ett intessant

protokollet?
För vilka styrelseledamoter har mandattiden löpt
ut? Har \ALBEREDhTINGEN bö{atjobba och
hur langt har den kommit? Med mera, med mera
att skaffa sig insikterom.

Att varavalberedare kan varaknepigt. Jante-lagen
kanvara ett besvärligt hinder niir någon som blir
tillfragad ska ge klarteckentill att låta sigväljas till
ett uppdrag "Inte duger jag;detfinns dem som åir
battre
Men DU DUGERI Och DIJ KAhII
Hjålpvalberedningen att fä fram fbrslagpå
kandidater till de styrelseposter som blir lediga ! Ta
gårna kontakt med någon av de tväsom
frregaende årsrnöte har utsett till valberedning
Lars-OlofEklund, tel 35 89 19, ochDorothy
Glantz, tel 96 76 83, och lämnatips om personer
som Du anser bor tillfrågas om styrelseuppdrag.
Tala om varlorDu har den åsikten.

innehåll.

Fleramedlefirmar fragar efternya uppslag och
alrcrnativakiillortilldevanligalqfrkböckema.
Det såger oss aff nyfikenheten är stor och att
många frrsöker "såtta mer kött på benen" bland
de vanliga"ståpelvarorna" som namn, ftdslar,
vigslar, begravningar och äfia,L.
Kanske kan ett utbyte av erfarenheter genom
foredrag av andra erfarna forskare ge nya upp
slag och ideer. Ett annatalternativ år deltagan-de
i en studiecirkel, detta fantastiska "mdium" frr
utveckling som ett inte helt obekant studiefrrburrd så taffande beskrivit: 'YillDu ga framåt

- ga i cirkel!"
HarDu egtra idöer eller specialintressen, somDu
tror kan gIåidj a owiga medlemmar och
intresserade, hor gärnaavDigtill någon av oss i
styrelsen. Kanske kanvi hitta enintressant
foredragshallare, forma innehall et i en cirkel el ler
riktigt god ut-formning.

ge vårtemadag i höst en

Gott Nytt forskarår 2A04!

KellÅUrint<

Så räknarvi med attDukommer på årsmotettorsdagen den 19 februari 2004 kl 19.00.
Se vidare forstasidan av detta nmnmer, den utgör
den formella kallelsen. Utlyt| a Din

"frreningsdemokratiska råittighef
- attpåverka Din forening !

va?

'

- bra uttrych

Efter årsmötesftrhandhngama ffirvi lyssna till
Jingen Weigle, som berättar om sin egen
sliilrtforskning under rubriken' DIGIIAL
GENEALOGI" -7 generationer och 90 per-soner
på mindre än 4timmar vid datorn". Man skulle
kunna säga att vi nu ska fä ta del av en prahisk
tilliimpning av det som vi gick igenom pa
aktivitetskvtillen den 20 november Missa inte det!
Inte heller samvaron vid katreborden efteråt; som
brukar varamycket uppskattad även den.

IngemarGoliath

Denna fornriml igafbrening och all a dess
medlemrnar - nu lir vi över etthundra - tillonskas
E,TT

RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2004.

Avgående vicen

F O RE I{

IN G S IN F O RMA T I O N

SOLLE NTTII{A SLAKTTORSKARE

KALEIYI}ARIUM

Sollentuna S[åiktforskare

Våren 2004, medlemsmöten:

olo Ingemar Goliath

Holmbodavåigrr'79
192

torsdagsn den I 9 februari ÅRSMöTE
torsdagen den 25 mars
torsdag den 13 maj

77 Sollentuna

Föreningen" som rir partipolitiskt obundeq
bildades 1990 och har idag ca 90 medlemmar,
vill oka intresset for sliiktforskning, bla genom
foreläsn i n gar och studiebesök.

vi
S

eparat inbj udan komm er attutskickas.

Vål mött på årets slåkfforskningsdagar !! !

Styrelse 20S3
Ordforande; vakant

^

-

Valkomna!

Ingemar Goliath, vice ordforande
tsl 7 54 30 03
epost: ingemar, goli ffi@t lia com

otrltrotto

Kjell ÅUrint, vice ordforande

Glöm inte att ftir den eller dem, som avgrften avser,
tydligt ange namno adress, telefan och ev. epostadress! Se till att dessa rrypgifterfinns rned om
du betalar via Internet.
Vårt postgirakonto år 7L 21 40 - 3.

Tel

590 919 93
\i .briok@telia. com

e-post:

Christina Högmark Bergma4 sekreterare

tel

54 45 01
e-po st hogmark. bergman@comhem. se

al

rtlot

aa tt

20041

7

Hans Carlheim, kassör
tel 35 46 80
e-po st: carlhe t*@Irem. utfors. se

Olle Vävare, an-tecknat
35 74 92

e-post: vavare@telia.com

r

lal

Ilet är tid attbetala medlemsavgift fiir

Styrelsen sfriivar efter att i största mojliga utstrilckning
sända meddet anden

tel

atatl

till frreningens

medl ernmar med

e-post, KostnadefiB for vanliga brev kan dåirigenom
reduceras avsevärt.
P g a de ökade lokalkostnaderna for våra mciten är
dettavilctigt
Meddela diirfor omgående till Eija Msuritzetl om
du ändrar din e-postadress.
Men anmäl också ny vanlig postadress om du

Berit Jeppssoil, bibliotek/skap

tel

7

EU a

Mauritzell, an-teckna! medlemsregister

54 26 95
e. -post: beritj eppsson@telia, ccrn

tel

623 16 95
e. -post : e. mauritzell@minmail, st

Catrine ].{orbe r g I Ma; britt Ohlsson
adj ungerade fiir medlemsmaten
te17542474 f tel 3 5 59 44
e-post: catrine. norberg@swipnel se
e-post: majbritt. ohlsson@swipnet. se

i Sollentuna Slåktforskare
in årscn,giften, sorn under 2003
cir 125 hi for extra familjemedlem S0 kr, på
vårt postgirokonto 7] 21 40-3. Glöm inte ott
Du blir rnedlem

genorft att sritta

uppge n6rmn, adress och telefonnummer.
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OM $n-tecknfit:
Medlemsbladet beriiknas utkomrna

md fyra

nunmerper år och ingår i foreningens medlemskap
Manus och skrivelser skickas

till

Erja h{auritzell,Slgrttevågen

1

8, 4

tr

T92 58 SOLLENTTIhIA.
E-post : e.maurikll@minrn4il. st

Redaktionskommittö:
Olle Vävare, tel. 35 7492
IngemarGoliath, tel. 754 30 03
ErjaMauritzell, tel. 623 T695

Manusstopp for nästa nr: 3Ojanuari ?004

Föreningen Sollentuna Släktforskare
Rapporf från aktivitetslwällen den 20
november 2003
i AmorinasalenlTintomararummeto
Sollentuna bibliotek
Programansvariga denna kwiJl var Ingemar
GoliatlU Ki ell Äbrink och Manka Lundgren
Tema ftir kviillen var att anvåinda datom och
speciellt cd-skivor som hjiilpmedel i

skiktfonkningen
Att anviinda datom i sitt forslningsarbete innebåir
intebara att nyttja speciella

sliiktronkningsprogram såsom Disge,n, Holgea
Min slåikt m fl . utan också möj ligheter att uftryttja
andraprogram såsom Word, Excel, PowerPoirt,
Axcess, Photo Express m fl . och att kombinera ett
urval av dessa med det sliiktlorskningsprogram
man valt. Ett kort gemensarnt anftirande av
programgruppen om detfa inledde kviillen
Dåirefter delades deltagama in i tre grupper och
besrlkfe i tur och ordning olika arbetsstationer.
Den ftirstavisade olika ansluUringsmrijligheter på
Internet. Ivfarika Lundgren, som var ansvarig ftir
detta avsniQ visade bl. a. de storarikstiickande
ftirbundens sidor, www. gerrcalogi. s e (Sveriges
Sliikforskarftirbunds hemsida md nättidningen
Röfter), www. sene al o gi.ne t (Genealo giskaFöreningens hemsida) och www.arkion se.
----.
',
Deszutoinvisades ett åntal
uppslagsmöj ligheter med bl. a möjligheter till
anbyte, uppslag om emigranter och många andra
pra}fiska exempel. Intresserade mötesdeltagare
lämnade sin e-post adress och Marika har
distribuerat en exempellista på web' och epostadresser att pröva på. Listan bifogas dessa
anteclarngar.

andra

fjeil

Åbrint< visade vid den andra stationen
möjligheter med cd-skivor omfathnde källdata. De
fem exemplen var Söder i våra [ieirtaa Klara och
Gamla Stan under 750 år med bl a artiHar om
historia" bildregister och sölmöjligheter i
Stockholms stads rotemansarkiv under perioden
1878 - 1926. Dessutomvisades skivorna Sveriges
befolkning 1970 och Sverigesdridboh perioden
1950-1999. Ett ankl sokmöjligheter och olika
paminnelser om nödvtindigheten atr anvrinda
forskarens fantasi visades, t ex normaliserad
stavning av namn (sök efterKarl såvål som Carl)
och påminnelser om datoms begåinsning (och
möjliglreter) att den endast visar vad vi frågar om
(olikheter i adressuppgifter, ex Storgatan 1 1 tr till

skillnad fran Storgatan

Vd

l, 1 fr).

den fredje stationen slutligen visade Ingemar
Goliath ett antal skivor med regisfrerade data fran

4

andm kåill or såsom botrypteckningsregi steE
register till Släkt och Hiivd samt register till
mantalsböcker. Dessutom visades moj ligheter till
annan information med bl a SVAR: s larsskiva
om Paleogafi och skivan Historiska stadskartor.

Mötet besöhes av eff sexfiotal medlemmar och
nytillkomna infiessenter. Någa nya besokare
Itimnade också ansökan om intrade i fbreningen.
Dennak$äll saknades t om eff antal blanketter
och inbeblningskort, vilket gi ort att nägranya
medlemmarhar ffitttillgångtill dessa papper i
efterhand.
En annan reflektion efter motet från några
deltagare var att det, bl a beroende @ stora
grupper rch fvå samtalssupper samtidigt i
sammanrm,var svårt att uppfattavad som sades

vid respekfive station. Värt att prova
avskåirmning av något slag till nåista
aktivitstslffiiil.
Vidantechringen

KjetlÅUrint

Fotofickor!

svAR crrocKgö.rgn

Vid flera tillf;illen har vi i an-tecknat fbrsolqt att
intress em,våra medlemmar ftr inköp av
arkivbestiindiga fotofickor. Dessa finns att köpa
hos Museiservice i Dalarna i otika storlek ar i
buntar om 100 ex. Intresset har dock varit svalt.
Manga har poringterat att man idag kan scanqa in
sina foton i datorn ochnår som helst kunnatitta
på dem eller göra kopior. Men problemet
kvarstår: man kanju inte kasta bort originalen
och dessa måste ftrvaras på ett betryggande sätt
for framtiden. Alla har inte heller en dator och

Alla rikets folkbibliotek har idag ffitt ett
meddelande från SVAR om höjda priser. Va{e
mikrokort kommer fr.o.m . Lll20M att kosta 20:att köpa. Lån av en milcokortsvolym kommer i
fortsiittningen också att kosta 20:-, både för
enskilda och fttr bibliotek Biblioteken kommer
dock att kompenseras med 20% av lånekostnaden
ftir den administation som milaokortshanteringen

scanner.
}r{ågra medlemmar har dock efterfrågat

-

arkivbesftindiga fickor i A4-format. Fördelen
med dessa är att man också kan forvara brev,
bouppteckningar och andra värdefulla handlingar
i dem, Föreningen har nu kopt in enbunt om 100
stycken A4-fickor, som komm er attvara
tillgängllga ftir medlemmama pa våra
medlemsmoten men ock$ tillhandahålles hos
undertecknad. Når moms och fraktkostnad lagts
på

blir priset I kronor

Fr

sfyck

Hör giirna av er om det finns intresse ftr andra
storlekar på fotofickorna än 44. Följ ande format
finns att bestiilla hos Museiservice:

r

6x9cffi,
9x12 crn
10x15 cm

}frbilder

13x18cm }rtbilder

Även arkir,&esfiindiga negati\rfickor finns att
kopa.

Berit Jeppsson, Holrnbodavåge n 7 1, Rotebro,
tel:75 4 26 95
e-post: beritj eppsson@teli a, com

Fe

Enq**-

vi som slåiktforskare beklaga"
men prisjusteringar (uppåt) rir i och ftir sig ingenting

Dessa höjningar kan

nytt. Ny år däremot den enhetsavgift för porfo och
emballage pa 25 :- per lånetillfiille, som ocftså
inftirs. Vid lan av enstaka eller några ffi volymer,
innebiir denna pålaga de facto en chock*röjning av
hyreskostnaden. SVTA,R rekommenderar dessutom
biblioteken aff ta ut samma avgift av lånekunden!
SVAR fortsätter att rekommendera. Så htir sLniver
man:'tsakgrunden är den kritik som Svenska
Släldforskarftrbundet ftamfrrt om orättvisor i
prissåithringen runt om i landel SVAR
rekommenderar dlirftir samtliga bibliotek att
debitera lånekunden 20 kr/volym vid lån ftån
bibliotekenl'.
Det tir riktigt att Sveriges ( !) Slakrforskarfrrbund
låtnge fuivdat at eventuella avgifor borde vara lika
över hela landet, en princip som dock inte fungerar
p. g.a. den kommunala avgift ssweriiniteten Det iir
diiremot obegripligt varftir SVz\R nu går ut och

Zx{bilder
2x3 bilder

ffirt4cm }xlbild

;

inn€bär.

',

rekommenderarAllA bibliotek atr ansluta sig till
högkoshadshqieq alltså även de som tidigme
subventionerat lanen ned till 5:- eller I 0i per
vol5rm. Risken iir att flertalet sådana bibliotek nu
kommer att ta skrivelsens råd till sig och chocl'åcija
upp till den rekommenderade nivån Detta kommer
i sin ar att innebeira en radiftal minskning av antalet
lån, med drastiskt sjunkande intiikter fiir SVAR.
Detkommer också att innebtira mindre forskning
fbr de flesta dyrare kurser, adjriss till alla
skolprojekt och liknande....
Detta iir en "lose-lose"-situation, som hade kunnat
undvikas om SVAR" i stiillet ftir att försöka s$uta
skulden på ftirbunde! hade radfrågat detsamma.

Kå[a:NättidningnÖffen
5

Personna mnslitteratur
IansluftingtillEvaBryllasftiredrag"Ursåikh"hurvarnamnef'S.temadagen'T.IAMN'
den 1 8 oktober fanns denna sammanstälning atttillga ftir ahtirama. Vi åteigsrden hlir,
forden som åirinfresserad av attsjåilv studera iimnetytterligare.

Förnamn
Bensoq Sve4 Studieriadlignamngivning. I StudiaanthroponymicaScandinavicaT(1989).
Bry114 Eva" Att lysa med lanta fiåidrar. Om svenskarnas benrigenhet att anta utliindska namn I:
Utanlandskenamni Norden. RapportfraNORNAstjuesjette symposiumi Oslo28.-30. mai 1997.
Utgjeven i samarbeidmednordii[ språlaad. Red. av-I]otävHeileånd&leifNilsson. 1999.
Uppsala. [NORNA-rapporter 68. )
De nordiska personnamnslagama- Enjämförande översikt över nu gtillande namnnitt I: Studia
anthroponymica Scandinavica 1 0 ( 1 992).
Högltnd, Olle, Namnlagen. Enkommentar. 2 up'pl. 1998. Stoctåolm. Q.{orstedts gulabibliotek.)
afKlintberg Bengf Namnen i almanackan . 2AAl . Stoclfiolm.
Modeer,Ivar, Svenskapersonnamn.Ilandbokfiiruniversitetsbrukochsjålvstudier. Utg. avBirger
Sundqvist & Carl-Eric Thors med en bibliografi av Roland Otter$örk som kompletterats och
omarbetats av SigurdFries, 3 uppl. 1989. Lund. (Anthroponymica Suecana 5.)
Namnkingdsboken Historien bakom namnen i almanackan rfg avNamnlåingdskommitten Red: Eva
Brylla. Stockholm 2000. (Slrifter utg. av Svenska spåknåimnden 83.)
Otterdörlq Roland Svenska fornamrr. Kortfauat namnlexikon Tredje uppl . 1979. Uppsala- (Skrifter
utg. av Svenska spraknåmnden 29.)
Förslagtill nyanamnsdagar.
-Våranamnsdasar.Historiskriversilstavalmanackansnamnliingd
Praktiska råd vid val av fiimamn . 1966. Stock*rolm.
Sveriges medeltida personnamn 1-. [Numera:] Utg. av Språk- och folhninnesinstitutet. 1967
Uppsala.

-

A

a

ff

Mellannamn
Brylla Ev4 Vad
Uppsala-

åir

ett mellannamn? I: Ortramnssåillskapet i Uppsala. Namnspalten i UNT I S {2000).

Efternamn
Andersson, Thorsten& 8ry11a EvaBeachmanochMortaigne-prejudicerande fall fti,r svenskt
eftemamnsskick? I: Studia anthropoqrrnica Scandinavica 16 (1998)
Bryll4 Ev4 Adelsnamn och eftemamnsbyte. Fallet Ieijoncrona. I: Studia anthroponymica Scandinavica

t4 (tee6).
Utvecklingen av svenskt sliikfframnsskick under 1900-talet. I: Slektsnamn i Norden. Rapport fiå
NORNAs tjueforste symposium i Oslo 17.-20. september 1992. Red. avKristofferKnrken 1995.
Uppsala. (NORNA-rapporter 58. )
Ericsson,Brit-Marie,Namnlagen. Namnskickochnamnrättmedlagkommentar. 1983. Stockfrolm.
(Publica.)
Höglund Olle, Namnlagen. En kommentar. 2 uppl. Stockholm. (Norstedts gula bibliotek.)
Modeer, Ivar, Svenska persomafiul l{andbok frr uriversitetsbruk och sjtilvstudier. Utgiven av Birger
Sundqvist & Carl-Erik Thors med en bibliografi av Roland Ottertjörk som kompletterats och
omarbetats av SigurdFries. 3 uppl. 1989. Lund (Anthroponymicå Suecana 5.)
Noreerg Adol{ Det hotande namnbarbariet och den nya slåikfiramns-lagstiffrringen. I: Norren, Adolf
Spridda studier 4. Populära uppsatser. I924.Lrnd.
Tio budord till dem som åirnna anta nytt sliikhamn. . I: Noreerq Adolf: Spridda studier 4. Populåira
uppsatser. 1924. Lttnd.
Ryman, Lennatl, Salanm, Tunsköm och Sponong. Tillnamnsbruk och frarrvåixten av slåiktnamn i
Uppland. 2002. Umeä (Anthroponymica Suecana I 3. )
Svenskaefternamnsforslag 1992. Namnboktillvligledningvidvalavnyaefternamn UtgivenavPatentochregistreringsverkets namnenhet. Revideradupplagaav Svenskasläiktrramnsftrstag tlZl och
Svensknamnbok 1964(Statensoffentligautredningar 1964:14). 1992. Stoclfiolm.
Tegner, Esaias, Om svenska familjenamn. I: Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och indusfii 5. Utg.
avlrtterstedtskafrireningen. 1882. Omf:i:Urspråkensvåirld3. 1930. Stocftholm.
Wahlberg lvlats, Svenska sol-<latnamn. En forskningiciversikt. I: Studia anthroponymica Scandinavica 8
(1eeo).

-

-

Eva Brylla 1 8 oktober 2003
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Internetadresser

(IIRL) fiir

släktforskare

Under öreningens aktivitetskviill den 20 november visade lv{arika Lundgren vilken nytb man kan ha
sin slåiktforshring genom att besöka dessa webbplatser. Testa nu sjiilv!
Stadsarkivets fonkanal http:/lwww.ssa.stockhohnse/forskanalen/indexhtn

RotemansarkivKungsholmen 1878-1893 http:i/www.ssa.stocklrolm.se/Forskarsalen/Aspdb/
Rotemansarkivet/kungslr- asp
Register till mantalsuppgifter
1

r

855

1,87L

1872

t873

-?
^

http://www.ssa.stockirolm.selfonkarsalen/Asp&/Ivlantalsreg/mantal55.asp
http//www.ssa.stockholm.selforskanalen/AspdbAvlantalsree/mantal71.asp
http://www.ssastoclåolrn.se/fonkarsalen/AspdbiÅdanblsreg/mantal72.asp
http://www.ssa.stoclåolrn.se/fonkarsalen/Aqpdb/Ä{antalsreg/mantal73.asp

Historiskalaboratoriethttp://tristlab.itc.edu.stockholm.se

HistoriskalaboratorietFolkrtikningGamlasknhtF//histlab.itc.edustocklrolm.se/ar{<ivet/tabeller/

Soldafegistret hfip//wwwliu. se/tema/databaser/search. php?id49
Historiska kartor httpl/gateway4. geoimager.comlhistkardhkindq(hh

Sverigesftirsamlingargenomtidema http/Åvwwrsv.se/folkbokforingiforsamlinmr/inctexhtrrl
Nationell arkivdatabas http//www.nad.ra. se/
Demografi sk databas SoO",
ntto'llOOr*l ri
SVz\R http://www. svar. ra. se/

*ng"

Listaöveravslaifterurkyrkböcker hfip://hem.passagen.se/palmestaVavskrifter/lanskartor.hun

7

Tidningen Rö'tter http//www. genealogi.se/

Anbytarforum (inom Rötter) http//genealogi.aland-net/discuV
Arbetarrörelsens bibtriotek http//wwwa$arkiv.nu/

7

Arteblivsbibliotekethttp://wwwarbetslivsinstitutetse/biblioteket/defaullasp

t auntsamting hitp:/iwww. solace.mh se/-blasta/swelinks:hfrn
Iånl€r till arkiv http:/ilvrvwfoark.wnu. se/infosoMankar.htn
SCB Namnarkiv: http//www. scb. se/templates/

Product

30895.asp?paeeid:36783&parentid:36770

Genline httpn//secure. genline.se/start php
Fcireningen Slätkklata http//www.slaktdata. erg/
Svensk lokalhistorisk databas hup://www.lokalhistoria-nu
Svenskt biografiskt handlexikon http//www.1ysator.1iu. sdruneberglsbh/

Förfeckningöveravskrifterurkyrkbri,ckerhttp://hem.passagense/palmestayavslffifterÅanskartor.han

i

Ge föreningen en logotyp!
Vid årsmötet 19 februari får vi tillf?ille att rösta på en logotyp för föreningen, att anviindas på
broschyrer, trycksaker, brevhuvud etc. Htu nedan iir fem alternativförslag. Våilj den du föredrar och
rösta på den vid årsmötet
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En vinterhälsning från
Släktforskarnas Hus i Leksand

till alla Sveriges
slä

kffo rska rfiirenin

ga

r.

Medlemsbladen &ånntirmare 100 frreningarrunt
om i landet finns tevligt exponerade i vart"
bibliotek I vår information till kursdeltaeare och
nya besrikare berättar vi giima vilket utömordentligt komplement till kyrkboftsmaterialet
dessa

T
7

tidningar utgör. Vi ser bckså hur flitigt

nyttjade de år. Förhoppningsvis kommerän och
annan ny medlem till er den våigen krran
tidningama hamnar i bibliotekets hyllor ligger de
fiirst några dagar i penonalrummet så att-vi som
arbetar på Sliikforskamas Hus kan "kolla
igenorn" innehållet Vi hinner inte med atr liisa all!
En pir,m till påirr4 men i varje tidning hittar vi

viktig information om vad som håndei
sliiktronkar-Sverige.

i

Drag under galoscherna
Förmodligenkiinnerni, precis som vi, att
slåikforskarrörelsen äir en rörelse med "drag
under galoscherna" (ftir att låna ett citat fråå en
person i tabell 56 på sidan 629, band VItr. 1998

vad galler innehållet. Md datorer, milrokort,
kisapprater och med serviceinsfiilld och kunnig
personal kan vi beteckna oss som inte baraden
drgrtala utan dentotala forskarsalen. Yad många
inte v€t, eller snarare, vd inte mångavfft, år attvi
också har en bra skanner-utrusfidng som vi grlrna
ätar oss arbete i. I vår bokskanner hållsr vi just nu
på upp-drag av Gagnefs hembygdsftrening och
ky'koråd att skanna in sockenstitmmcprotokollen
från Gagrefs socken sarnt ett antal vslymer med
statistiska uppgrfter. Förestitll er Gagnåfs
kyrkogård i slutet avjuli 1773! Enbart under den
månadendog drygt 100 personeq de flesta i
rMsoteq i denna relati\rt lilla socken!
Vi hff åven en fiknskanner och enbra
dokurnentskanner. Hör av er om ni vill veta mera!

God Jul och Gott lTytt

År

Med dessa rader vill vi ffin Släktforskarnas Hus
Leksand onska alla våramedvandrare i

Vårt samarbete med sliiktforskarftreningarn4
bildningsftiöunden och kommuner vaxei likaså.
Vi möter helatiden positivt genwar från
besrikare och samarbetsparhers.

totalt.

tillforekarsalenochtillvårakurser],

Trots allt positivf alla ökningar och
uppmuntande tillrop, sliter vi som vanligt ftir att
prsöka fii pl'rs ochminus attjåmna ut si-g.
Dessvåirre lyckas vi inte heller detfia år och

?

-batre

på datorområdel Maskinparken behöver bli
for att vi ska kunna klara hanteringen av allt mer
data. vår datorhörna är sedan länge välutrustad

facsimilupplaga av Elgenstiem4 utgiven av
Sveriges Slåiktforskareförbund). Hos oss ser vi
det bland annat i ökad tiilstömning av bes<ikare
ars

?

samrna Lägapris och ir*e heller i öwigl åndrarvi
våra taxar. Vi fortsätter också att uppgradera
kortbestffidet så mycket ekonomfui orkar msd. vi
tiinker också satsa på en fysisk upprusfidng av
forskarsalenunder 2004. En del av våra trotjånare
bl and liisapparaterna kommer behover
pensioneras. Likaså ksffinervi aff "fräscha upp"

behöver alleå bli iinnu båtfg ännu effekfivare,
åinnu mer attaktiva ftir kunna finnas kvar som en
viktig del i det fiamtida slåikforskar-Sverige.

Vi hoppas giveMs på er hg'ålp med att pa olika
sått informera om vår existens till era medlemmar
och kursdeltagare Vi hoppas också att ni som
redan prövat på helgresor till oss rir ncij da och
fortsatter besöka oss och att fler ftireningar vill
prövaSdenmöjligheten

Framöver
Deutrtkade öppettidersomvi sjösatb i januari
2003 kornmer vi att behålla åven nåsta år. öppet
8-20 måndag-torsdag och 8-16 på fredagar.
v

gglgöppetfii'rfiirenirigarochgnipper

Vi ökar antalet kurser, både i veCkbrna och
ftrlagdatill veckoslut. Vart ånkort fortslitter

till

i

sl iilctforskar- Sveri ge en aktiy avslutring på 2 00 3,
en skön helg och ett riktigt gott nytt år med nya

ochgamlaanor i långabanor, bade digitalt och

Blir du forsknings-sugen mellan helgdagarna har vi
öppet 08-16 allavardagar mellan Z?lLT-?lI. Får
du abstinensbesvär harvi extra öppet 34januari
(1ördag-söndag) 8-16.
Påtrettondagsafton stiinger

w 12,

Vi hoppas..ocks äattffi se många av erhos oss på
vågentill Ostersund i augusti 20M.
Mangapilgrimer påväg söder ifrån motNidaros
rastade i Dalarna. Passa pä attgora det ni också,
även om ni inte ska ända tillNidaros och S:t Olofs
grav.

Vi inbj uder till pilgnmsfonhring! Förkingt
öppethåtlande, fri spåilaring och tagelskj ortan pa
Mer information kommer på vår hemsida,
www. genhouse-sweden cöm.

Med vänliga halsningar från oss på Släktforskarnas
Hus i Leksand
genom
Stenake Petersson

Jan Jans$on Alrn, soldat, 1756

-

18(}5

Denna artikel ?ir en kort sanrmnnfafining av fröredrag
vid möte i Föreningen $ollenftna Slåiktfsrskare av
Kjell ÅU*nn den 11 december 2003"

Jan Jansson ffiddes den 29 mars 1756 i Bro socken,
lJppsala [än. Han antecknades sorn oä]*a son titl pignn
Anna Ersdoter i Finstq fadern sedm varä gardeskarlen
Johan Råberg, som vistades i Råby.

tog under våren 1778 t'åinming $om soldat

-

for att ha åsamkat torparenErik Andersson "b[odsår" i
ett slagsmål. Han var dosk kommenderad

Soldaten och familien

Jan

Jan hade stor begivenhet for bråinnvin och levde ett
''vidl)fiigf" liv. Olika händelser, sorn drabbat också
andra märurisksr, blev till tirende,lr vid sex ting under
åren L783 1785. Han instiimdes till vintertinget 1783

i

IJpplands rege(neute.

Han grfte sig den 30 november 1??8 i Tibbte,
Stockholms - Näs $:n? med pigan Kajsa furdersdotter.
Hon var frdd 1756 i Östergötland . Jan och hans husfru
flyttade från I{äs till Jursta soldattorp i Bro s:n 1779.

Av det forna soldaftorpet vid Jursta finns bara nagra
små liimningar kvar. Enligt beråttelse av de boende på
Jurstå gård låg ett gammalt torp nedanf*or gården mot
den gamla landsvägen, Re$ter av en stengrund, c:a 1S x
3 m finns alldeles intill den garnla vägstrackningen.
Platsen ligger lite vid sidan ev uppfarten mot själva
gården Jurstå.

till

"sigridaliusmöt&", $om då höll$ på $igtuna kompanis
rnötesplats vid Grans Gästsvargård, varfbr målet fick
skjutas upp. Vid sotmrartinget i juni fick Jan anstånd
på grund av kommendering till arbete vid Carlstens
ftistning i Marstrand.

Tillsammans med två soldatkamrater &ån socknen, nr
84 t^ars Berg från Slrysta och nr 85 Jonas Ask från
Skätlsta, åtalades han vid vintertinget l?84 ftr
slagsinål, fflleri och "mässande" vid den s.k
Jungfrukrogen i Bro. Han domdes vid sommartinget
1?84 til"l 20 Riksdåler i boter ftrr sina brotl Vid
mönstringen med regementet sontmären 1785
o'förrnanås
till nykterhet". Han
antecknades att han
dömdes också vid hOsltinget 1785 till böter frr att ha
okvådat nämndemannen Erik }-lilsson i Jurste och for
att ha uteblivit från tinget och inte svaraf for sina
garningar. Erik Nilsson vår en av ru$hålla,ma I
rotebönderna i Jursta, måhända var det någat kring
Jans villkor som soldat som "utskålllningqt" gällde.

f

Soldattiden - mönstringar m m
Jan Jansson Alm mönstrades den 16 mars 1778 som

soldat i Upplands regemeilte, $igfuna kompani. I
rekryteringsrullan ange$ frr Uppsala 1å& Bro håra4
Bro socken, Jursta rote:

"Nr 83 Pehr Pehrsson Ström, död på roten den
8 december 1776; relrytenför liten; roten

skaffir karl;
Jan Jansson AIm,

UpI

24 år,

1

tqv

2 htm,

approberas"

Jursta gård hösten 2003 (Foto K Ähdnk)
Soldaten och hans fnmitj levde under ganska knappa
frrhållande,n. Villkoren kunde forrnuleras i kontrakt,
något som började bli alhnånt i landet under 1780talet. Ittrågot kontrakt mellan rotebönderna och Jan Alm
har dock inte kunnat återfinnas. Knappa formuleringar
och muntliga överenskornrnelser giorde att dst inte vär
ovanligf med tvister mellan soldaten och hans rote om

tolkningsn av villkorerl

I familjen foddes sonen Jan Eric den 23 navember
L779 och sonen Anders den 1 augwti 1782. Jan och
Kajsa fick också två barn, dofiern Greta Lisa 1785 och
sonen Gustaf 1786, som bäda dog innan de blivit effi
halvt fu garnla,

Soldatnamnet Alm antogs enliE seden i samband med
tjiinstens tillträdande. Vi kan se att foreträdaren på
roten hette Ström och att gå.rds- eller rotenarunet
(Jursta) i detta fäll inte legat till grund f;ör
soldahamnet. Jan deltog i sex gerreralmönstringtr, $ra
gånger i Uppsala och två gänger i ftilr
Jan "bevistade hela den frnska kamparj€n", d

v s han

deltog i hela kriget 1788 - 90. Han överlevde krigets
alla vedermödor, inklusive de sjukdomar som harjade
svårt i arm6n och flottan i Finland. Han vår l"id de två
mönstringarna i fätt sjuk och antecknades som "*r'atr"
(mars 1?Sg) och sjuk i "bröstfeber" (lunginflarnmation,
december 1?S9). I det fo[iande ges en sffi
beskrivning av kriget från regementets och kompaniets
horisont.

i

Galärer - skeFpen, sorn tog regeffientet över
Ålands hav och Finska viken
Den svenska skårgårdsftotfan var avsedd alt operera
mellan högsjöftottan ash armån tilt lands. Den skulte
ge skydd åt handelsflottan och i krigstid ge stöd och
underhåll til arm6forbandm, som vid krig mot
Ryssland oftast opererade längs kustvagen utefter
Finska viken. Vid tiden far Sustsf III:s ryska krig

7
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bestod skdrgårdsflottan b[.a av 29 galårer. En stor del
av dessa fanns i Stockholms esknder. Manskapet
ombord utgiordes dels av "flottans sgtrr besåittning"
(befrl och c:a 30 båtsmiin), dels av kornmende,rat fslk
&ån olika arrueregemsntefiL Båtsnr?innen i den svenska
eskadern under det ryska kriget kom ffin
!'ästernorrlands fbrsta och andra båtsmånskompanier.
Manskapet från armåregementena tjiinstgiorde titl sjöss
i hunrdsak sorn roddare,
Den stora utbyggraden av galärflottan skedde runt
1750 och flertalet skepp blev utrnönstrade ur svenske
flottan vid 1790-talets slut. Det var alltså en ganskn
ädersstigen flottq sorn mönshades infrr Gustaf IIIs
krigståg mot fienden i öster. De galårer, ffIrn nåmns i
rapport€r om tipplend$ regemente, var byggda 174849 pL Galärvarvet på Djurgården eller på entreprcnad
hos andra skeppsbyggåre i stockholm. De var 130-140
fot lån ge,20 fot breda och hade ett djupgående på S
fot. Galären hade två korta master, forliE placerade
med tri*gnlfuas k latin- eller galåirsegel, lfagu
galärer hade 22 par åror, övriga 20 par. De kunde inte
kryssa och i stort sett inte ros i kräftig motvind. De var
beväpnade med 16- eller Z4-punds kanoner och s. k
nickor, stt slags mindre kanoner.

7
7

Modell av galär, 1749 (Foto SjChist, Museet)
Fartygen framfrrdes vid rodd rned fem nrån vid varje
åra och ryrnde ombard c:a 300 man. Galären var i
pnncip helt öppen, enda *kyddet for manskapet
ornbord var stttält. Den e.nda platsem för att intamat,
sköta öwiga personhga bestyr och frr nattsömn var på
eller under roddarbånkarna. Varje bånk frr fem
roddare var nio fot (c:a 2,65 m) tång och en fot brsd.
Bristen på ulryfilmen ombord giorde att män ibland
valde att landsätta manskapet och stå läger for
overnattning och vila.

Första krigsåret 1788
14 juni bröt lJpplands regemente qpp från

Ilen

mönsFingsplatsen vid Pollacksbacken och den 16 juni
ko'm man till Ladugårdsgärdet cch intog lägret.
Det berättas i flera krillor om upplåinningarnas dåliga
klädsel och utrustning. Regernentet tog en ornväg vid
ankomsten till staden ftr att visa så litet som möjligt av
bristerna for folket i ståden. På midsorrrrn&r&ftonen den
23 juni avseglade flottan mot Finland. Kungsn Gustav
III hads noga vah awesedagsn med historiska
parallells till sinå foregångaf,e - Guståv \&rsas intåg i
$tockholm 15?3 och Gustav II Adolfs awesa 1630 till
trettioårige kriget. Stora festtigheter hölls i s.taden och
hela galiirflottan paraderade forbi kungens fartyg
Amphion, som låg vid Skeppsholmen. Något lyckligt
seglingsväder rådde inte under midsornmaren. Under
den forsta natten kom Amphion endast till
F'jäderholmarna i utloppet från hamnen, dår man sedan
låg for ankar i tre dygl.

Armåftrbanden landsattes i början avjuli vid
Sandhamn nilra Helsingfors. IJpplåinniilgarna Iåg &ir
läger till den 25 juli då de inskeppades och deltog i
överste von Siegroths expedition mot Fredriksham$.
Staden, som tidigare varit en stark svensk bas for
skårgårdsflottaa var efter freden L743 i Åbo num€ra
en ytterligare frrstårld ryslc flottbas-

i

Derr 2 augusti rådde stark sydlig vind med hög sjö. En
mindre landsfignlnssgrrka i ltrillnäs by, som skulle
rkydde flanken anfolls och forlorade 12 rnän i stupadq
1 officer och 25 mansårade. Den 3 augusti
genomfordes en stor landstigmng vid Brakila.
Upplands regemente var bland de forst landsatta
trupperrra och "om afionen kl 7 var allt i sin ordning. -- soldaterna bar på rySSen två dagars proviant samt
lmlor och karduser tiII de svåra kanonernc --- ". Den 4
augusti var alla galårers slupar och badffisser i land.
Anfatlet avbröts, ordetr om återtåg kom och efter 36
tirnmars arbete utan nytta var alla ombord ig*n.

Ledningen för regemsfit€rt rapporterade till
befiilhavaren i Anjala och anhöll att upplånningarna
måtte ffi stanna frr att prcvianteftr. Manskapets
beklådnad var i ytterst dåltgt skick och vistelsen i
lägret vid Sverrskby var under den rådande svåra
vädedeken allt annat iin behaglig. Regemeutschefen
framfbrde bl a att"uten kappor och skor fruktar jag att
ftr mycket öka de sjukas antal, om de i dettafatl
Iångre slaille camper&". Krigsledningen såg gärna att
åtgarden uppsköts så länge som möjligt - "på det att
ingen avundsjuka shulle uppstå hos de övriga
regewentana, vilkas manderingar var ltlra dåliga".
Den 26 oldober gavs order att inta vinterkvarter vid
Gislom. Regementet håde under vintern
kommendering att bevaka redutten vid Lilla
Abborrfors.

I slutet av december begärde rogernentschefen ny
klädnad. Man hade visserlig*u fifi ny klådnad den
??--genotn den stårcdtga
senåste sommärsn men
tjänstgöringen och vistandet på galårerne har den
bltvtt så fornött att i synnerhet blxorna #r alldeles
abrukbero '0, Av kappar fanns blo,tt 20 st, per kompani
(150 man), de öwiga kunde ej.räkrras da de var heh
utslifira. Allt som erhölls var 100 alnsr ktäd€ med
vilket byxorna skulle reparera^s.

beftilsg,alåiren "stockholm", daribland Jans kamrat [^ars
Persson Berg från Skysta i Bro. Fartyget äntredes av
besitttningen på en rysk kananslup, fienden tsg
dverhanden och en stor grupp svenskar tillffingatogs.
I"ars Berg tillhörde dern som tillfingatogp av ryssafiia.

IJnder Gustav IIIs ryska krig hfiade sjukdomar svårt i
saväl högsjöflottan som i skfirgårdsflattan, En vanlig
sjukdom i flottan var tyfirs, ssm kolige.n spreds via
ohyra &ån ett i st&get vid Hagland 178S erovrat ry$kt
fartyg. Manskapet sryrn insjuknade eller sårädes fick
under senare delen av lriget vårdas ombord på
respektive fartryg $å gott det nu gick. Sjuktranqportfbrtygen vår allafullt upptågtra. Sveaborgs ftistning vår
överfirll. Sjuka och friska fick bo i samma lokaler,
vilket sannolikt bidrog till det falctum atr allra största

i september 1?89. De anlände i novemb€r till
Helsingfors, öwiga fanns i garnison vid Ekenäs ach

delen av soldate,rne som avled under kriget dog av

sjukdom i lågren eller ombord snarare ån i strid. Av 27
döda, som upptas vid generalmdnstringen i december
1789 for Sigtuna kompani, dogtre i slaget vid
Svensksund den 24 augnstl öwiga.av sjukdom i olika
sj ukvårdsinrättningär eller låger.

Andra krigsåret 178S
Den 6 och ? mars genom#rk rsgsmentet
generalmönstring i Gisloms by "håf i Finnland', Vår
soldat nr 83 Alm antecknades sorn " sjuk i lwarteret",
han skrevs i sjukrapporten som "matt".
Den 3 juli gåvs order ofir anfall vid Abborrfors och vid
Hiruenkoski. Upplands regflnente deltog i årifallet vid
Abborrfons. Redutteri på rysk sidå var övergive,n då
svenskaf,na kom dit och två dug* senare marscherade
man vidare tilt Pytris. Regementet slag låger på slätten
vid Högfors niira Kymmene gård som var svenskarnas

Totålt förlorade upplands regenrente i slaget I
afficerare och 400 ilrän i fängn4 döda och sårade.

De som embarkerat flottan och undgåS död och
ångenskap vid Svensksund farurs vid Svartholmen

till

Hangö udd, En generalmönstring skedde den 21
december vid Ekenäs, endast 351 nun (av 1 200) vår
nåirvarande. Bland öwip var 378 man sjuka (nr 83
Alm sjuk i bröstfebsr), 162 man ffingna och 228
nufiuner var vakanta. I sin rapport över mönstringen
beklagade överste Pfeiffatt han ej kunde pröva
regernentet i exercis, ty det regnade beståindigf och
manskapet hade for dåligt på frtterna for aS kunna
marschera i sådent väglag.

Tredje krigsåret 17S0
Den 13 april kom order att embarkera flottan i
Helsingfors. En vecka ssnare bröt mafi upp från
virrtedägret i Ekenås och embarkerade galåirer i
Helsingfors den 6 maj. Ett 100*tå1 nuut lämnades kvar
fbr att utgora garnison vid Hangö uddGustaf

III

efiersträvade ett överraskande anfäll mot

Yiborg och den l juni lyfte flottan ankar. Man
stannåde vid Härrö och fortsatte dagen därpå tilt
Biskopsön, Björközund och den 7 juni landsattes 400
mirn ur Llp'plands regcmente vid Koivisto.

återtåg med sina nrrruur frrrän på kvållen"ernedan

soldaterne var hudlösa under fitterna ach totalt
utmattade". Han fbrsiiftrade dock att innan morgonen
dlirpå vara vid Kymrnene gård, "dår han åven vid

Som det formuleras i regementshistorien
regemsntet riven i det vaclrra slaget vid Svenslrsund den

juli gavs order om marsch mot Ukala genom
Broby och Anjala; morgoilen därpå kom ords om att
återviindq då ryssarnä giort ett motanfsll vid Philpola Wärälå. Överste Wrede ansåg sig ej var:L i stånd titl
Den 21

utsatt tid intrdffade". Regementet slapp da deltaga
någon tjanstgöring förrän dagen dårpå.

Den 23 wgasti gavs order att embarkera på
skårgårdsflouan och regeme,ntet deltog dagen därpå
sjöslaget vid Svenskzund. Från lönelistor /
besåttningsfrrteckningar kan vi utläsa att Jan Akn
deltog i slaget ombord på galären Småland. Tre av
hans kompanikamrater från hemtrakten shrpade i
slaget. En större grupp uppläinningar tjdnstgiorde $

*deltag

7 juli varvid det förlorade flere rftavf'. I listorna finner
vi vår soldat Jan AIm upptågen i besäfiningen på
galiiren ltyköping. Dettä andra slag vid Svensksund

i

i
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Svenskårnas forråd bö{ade trSrta, anfallen mot Viborg
misslyckades. Den svenska flottan, inklusive kungen
sjalv, befann sig instiingd i Viborgska viken. Man fick
l'änta kinge på rynnsafirme vindar frr aff eventuellt
kunna lyckas med en utbrytning. Efter att ha
inskeppats vid Koivisto ffiljde så skiden vid
Bjö'rkösun{ dst sJc Viborgska gatloppet, Klockan 6
på morgonen den 3 juli gavs order om avsegling och
hela flottan fiöljde skeppet Driutighet€,n, som seglade i
tilten. Svenskarna led allvarliga forluster och den
svenska flottan - från början jåmnbördig med den
ryska * var efter slaget bara c:a L/3 i styrka

högkvarter.

l'

beskrivs ofta som en av historiens storsta segrar for
den svenska flottan. Det bi&og i hög grad till att fred
kunde slutas på så pass fiörmanliga villkar för $verige.
Traditionellt brukar regementens vinnande insatser vid
f;iltslag celebreras med diptom, standar och namn på
platsen på regementsfanan. Svensksund (1790) ar det
sista namnet, som anges på Upplands regementes fana.

f\

I

Den 14 augusti 179A slots freden i Wärälä utan
landawradelser åt något håll. I början av september
frck regementet återvända till hemorten och noterades
som "åter i waxtrolm" den 15 srytember. Ett par dagar
senare hade man avgä*t därifrån och den 25 septernber
1790 var "var och en pa sin ort",

Efter kriget
Jan Jansson Alm återvände till herumef* Hans kåffiret,
nr 84 Lars Persson Berg från skysta i Bro, tillhörde
dern som tillffugptogs av ryssarna. De flesta fängarna
ftrdes inåt Ryssland till staden Tula. Crrup'pen karsade
den 16 maj 1790 floden Ilnjepr vid Krenne,rrtsberg och

?

?

fanns kvar vid stranden &v Svarte Havet hela hösten
Det tog Lang tid innan budskapet om freden i wäråtä
nadde gruppen med svenskä ffi,ngar och deras ryske
vaktare. Först den 9 januari 1791 kunde man bmju
ärtefiägettill sverige. Man kom till Fredrikshamn den
26 mal och vidare via l,ovisa, Borga och Eke,näs hem

till Sverige.
Jakten Jungfru Maria och skutan Mda Lisa lämnarle
juni och kom till Stockholm den ?l juni
1791. Ombord fanns de 64 soldater, som överlevt
frngenskapen, bland dem l-ars Berg fråfi Brs.
Manskapets beklådnad var vid återkomsten till sverige
helt oduglig, så når som på några skinnb)D(or, vilka de
erhållit i Finland. Lars Berg hade i ffiaj 1Tg0 fiLff en
ersättare, Jon Skotte, på sin tjanst hemma i Bro. Den
24 augu^sti 179I, phtvåårsdagen av ulaget vid
svenskzund da lars taglts till fitngp, gisrdes ett slcifte.
Jon skofie fick interirnistisld avsked och I-,ars Berg
återinsattes på sin tjåinst i Skysta
Ekenåis I

Efter Kajsas död grfte Jan om sig i oktober 1796 rned
Margareta Matsdotter, som antecknades varil frödd
Ll73 i Tibble, Bro s:n. Margareta flyttade över till
soldattorpet från gården i Jursta. Med henne fick hån
ytterligare två barn
Den 22 september 1800 konståterades vid mötet i
Llppsala stad att Johan Johansson Akn, 47 äE gammal
och med 22 tjänsteår var sjuklig och sv&g. Han
beviljades då avsked och eftertråddes av nffruren Jan
Jansson Alm, ffid i Bro 1781, som flyttade in från
Ryd. Jan och hans familj fick efter avskedet fran
soldattjåinsten söka sig en ny bostad och ftyttåde l B0l
från torpet i Jursta till Skållstå och senare till
Tallbshov. Där levde de ett fattigt torparliv. Jsn
insjuknade i "vaffusot" (vattensvullnad) och dog den 5
maj 1805, 49 är gammal. Vi kan läsa i dodboken:
"Född i.l/sis 1756*; sedan 1779 i Bro; tjånat 20

år som soldat och bevistade finska kriget;

vid$fiig, men lades efier avskedstagande på
sotsången och rtrk nåd att besinna sig; lcimnar
sin andra hustru med hermes Zne barn i
fattigdom"
Jan begravdes dsn 7 maj 1805 i Bro kyrka.

;ildste sonen Jan Erik flyttade in till stockholm. Han
krym senare till Spanga 1812 och levde där som
statdräng i Nälsta och i Rissne. sonsn Anders flyttade
till Grans socken 1797 och yngste sonen Isqk flyftade
efter faderns död tilt Låssa. Änkan Margareta
h{atsdotter gifte om sig 1810 med avskedede gardisten
Anders },Iorberg på Skiresa i Låssa socken
*Anm. Någon Jan Jansson finns inte notErad ffidd LTIG
i I{äs
socken. Då husfitrhdrslängder saknas frr stor del av tiden kan
det inte slutligt fastslås aft vår soldat fbddes som beskrivits
o\än. Det åir dack det troligaste nr fvå alternativ

F
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Kyrkböcker Bro m fl smknar, ULA
Domböcker Bro håirad, ULA
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Kommifi erade av Armåns fl ottas prisme delsfordelning

frr 1788 -

Gmr Upplands reg.

L792,

KrÄ {Foto K Åb,riilk}

Jan Alms hustru Kajsa insjuknade under hösten ITgs
och dog i lungsot den 21 decembsr. Hon begravdes den
27 decernber i Bro kyrka och v&r enligt anteckning i

dödboken

"i sin levnad årtig ftitig och saktmodis"-

90 års krig [1792 - 1797J, KrA
Generalmonstemrll or lJpplands regemente, KrA
Bidrag till Kungl. Llpplands regeme,ntes historia.
O Bergström 1882
Den svenska skåirgårdsflottan; O Nikula 1933
Gustav III:s ryska Hg; Gunnar Artdus (red.), lggz
Krigens barn (roman); p A Fogelstrcim 1985
Krigens barn, Kornmentarer och noter; P A F IgBs
Svensksund, Gustaf IIIs krig och skrirgårdsflottan
1788 - 1790; S Jägersköld 1990
Svenska knekfar; L Ericson 1995
Skiirgårdsflottan; H htrorman (red) 2000
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Internet-länkar i Finland
Det senaste nurnret avDIS-PLAY (4/03) innehöll
bl a ett antal internetlåinkar frånFinland som avser
sliilcforskning. Vitar oss frihetenatthilr i an-tecknat
återge dem. De finnstill stordel påRotters hemsida
med beskrivning av innehålle! under låntfir och reqp
land. Båst åir nog att kolla adresserna diir, se v.åra
(kommentare$ nedan Sjålvaharvi har inte hunnit
kolla.

Stäktforskning i Finland
Genealogiska Samfundet i Finland fråmjar
slfikt- och personhistori sk forskning

till finlåndsk slaktforskning.
Genealogiska Samfundets sajt är mycket omfattande. Här finns bland annat en stor del av de
finkindskakyrkbmkerna rryplagda Textpa svensk4
finska eller engelska www genealogiafi/indexr.htrn
Detta år portalen

Emigrantregister (Finland)
Sök efter emigranter frånF'inland i passagerarlistor
och passj ournaler (sammanlagl finns över 400. 000
uppglfter regi strerade). www qri srationinstitute. fi/
mi gratio# e,q:search htrn

I{ykarlebyvyer
En synnerligsn ambitiös webbplats om stadenl.{y
karlebys historia (ligger i Ostertotten i Finland). I{år
lffin den inffesserade botaniserahrn låinge som helsl

bland gamla vykort, hemmanens ågarlålngder,
stadspla ner och kartor och oåndligt mycket mer.
Mycket impo- nerande! www.nykarlebyrryer.nu

Ilatabas över de stupade i de finska
krigen 1939 .{5
Databasen rörande de mer än 94.000 omkomna i
Finlands tcrig 193915. I)en sammanstiilldes i b{an
av 1990-talet och lades i september 2000 ut på
Intemet. tietokannat,mil.filinde4_sv.htnrl (nog slqa
det väl vara www. framftir?)

Helsingfors Släktforskare r.f.
Helsingfors Släktforskare (HSF) har over 200

s
{\

medlemmar som har skilctforskning pemon-historia
och allmän historia som gemensamt infresse.
F öreningens verksamhet omfat|ar månadsmoten
med fbredrag, studiecirklar om akfuella ämnen,

publikationer samt studieresor och -besök.
medlem. spray. se/Slafor#index.htn (även här hrde
detvål

varaT* fnimst?)

IJppgifter om Finlands fiirsamlingar
Hdr ges information om Finlands forsamlingaq exem

pelvis grannförsamlingar, kyrkböcker och

Finska flyktingar i Sverige under stora
ofreden
Nåtversion av boken "Finska flyktin gar i Sverige
under stora ofreden. Flyktingforteckningar" av
Johanna Amino ff- Wi nb erg. www. ge neal o gi a. fi/
baker/flyktinC flylcting. htn

Arkiwerket (Fintand)
Startsida for det finlandska arkiwäsendet. Håir är
det enkelt ett kJicka sig vidare till Riksarkivet,
landsarkiven och andra arkivnytligheter i Finland.
www. narc. fi/sve/index htnl

geosafiskt lage (visas pakarta). www.gBnealogia fi :
1

O000/miniproj ect/ indexr. hfin

Släktforska i Finland -- är det

möjtigt?

En tämligen utforlig handledning i hur man
slaktfarskar i Finland. www- genealogia.fi/sve/
inde,lr.hun

Svenska ortnamn

i Finland

Förteckning över svenska ortnamn i Finland med
upp gift om var orterna/platserna ligger och hur
rummen uttalas. www.kofus svorhtam.hfirl

Krigsdödade i Finland 1914-1922

Diplomatarium Fennicum

Databas med uppgifter om cirka 35.000 personer

Här finns de flesta medeltida dokumenten rorande
Fin land publicerade en databas med goda
sölcnojligheter. I l.Iorge finns också de medeltida
urkundema på webben. Nu väntar vi barapä att

som dödats

i krigen i Finland åren 1914-22.

Huvuddelen - omkring 97 procent - miste livet i
inbördeskriget 191 och dess efterspel
ve s ta.-n ar c . fi I c gi : b i.n/ db 2 .wwwi
sotasurmaetusivulmain?lanfsw (det står så i DIS-

I

PLAY!)
T4

G

i

i Stockholm ska vakna
fildfldefault trtm (www. ?)

Riksarkivet
haku. carrrac

.

till liv.

$

Föreningsbiblioteket
Sorn vi har skrivit om i tidigqre a4-tqcknat såhar Sollentuna Slziktforskare ett eset litet
:'qlpfot^9.k",..bestående av-åtta böcker, sei Co*kivoi öAiett-anialTasötr!;-ää
inftista fbreliisningar. Allt detta går att låna och studera hemma. -_

-

Böcker:
Inte

kyrkböcker: sveriges sleiktforskarftirbunds årsbok
I 990
-_

',, ii
_
Nils Griransson: I skolan och utanfor
.bara
g-rkiv5kattdr:

ariboii igg+

Minnen från en lans levnad
JaFten på slaäddarmtistare
c.F. Morander
-Ilöks.f;and-Äkerlind:
Henrik Anderö: Liisebok for^sltiltforskare

f

9l*t}+#1i_qg\^B,,9lql*j
{ildernegårdarna
uoran f nborg: brasillensvenskarna

(Greistorp och Tengene i Våistergörland)

Clemensssonr Andersson: Släktforska vidare

CD-skivor:

?

Paleografi . Läsning av garnla handskrifter
$verlges Betolknii'g 1990. Systemkrav: windows 98 eller senare
svenges tset-olkning 1970. sVstemlcrav: windows 95 eller senare

Sveri[esDödbokt9s}-:tig-f .Svsleääav:*Wåäöwiösäriå:^il.iate

Svenska Orftramn- Systemkrav:-Windows 3.1 eller senare
smedskivan, version 3. Holger eller smeastivan2 mas?e nnnas

Kassetter:

Klas Linder: Gamla foton 1999-A5-27 (video)
-'
Urban Sikebors:
e Temadaqen 1998-10,\i
Carl Szabad:
ElisabethThorsell - Barbro Nordlöf Ensam mor - okiind far
Johan Curman: Eeen forslflins
-s
Claes Linder: Fotömafier
Claes Linder: Vem"varmin farfars farfar

"

DepquJom har ftireningeg ftilj an4e_ ar.t4lq

?

fukivbesttindiga fotofickor ötorlek Aa:

I

tjll pnaljning:
l<rÄ

5ffiH,HH.'?L*,yffl,3ä.ilffff#jf;jl$,Ttrfffi'? E"trh

r

BSl,fi6r:*Llfå rii1fgt14råsot

;, åfi,.*.

av ovanstående kan vända sig

tlr
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Två vice ordftiranden har ordet..... Föreninssinformation- Kalendariurn Om an-tecknat
3
4
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5
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6
Lrternetadresser (uRL) for sltiktforskme
7
8
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9
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Har du egna mikrokort?

Detharkommit inenhel del uppgrfter forden
nya upplagan som varit under arbete riitt långe.
Nuvill vi ge våra gamla medlenunar en chans att
revideral kompl etteradet som liimnats forut och
de nytillkomna tillälle att preciserra sina egna
resp arbetsfält och att presentera dem.

Till

detta
nummer av an-tesknat bifogas en blankeff som
du ombeds fyllai och så snart dukan skickatill
Erja under denna adress:

Eijal{awitzell
Slqrltevägen 18, fV
192 58 SOLLENTTNA
E post:

e.

mauritzell @minrygdl. st

Eller också kan du lamna din ifyllda blankett till
Erja (eller någon affurr i styrelsen) vid någon av

ffireningensffister.

Sollentuna slaktforskare förfogar över två
mikrokortlåsare. I)sn ena är placerad hos
tudiefiirbundet Vuxenskolan ( S V) i S ollentuna
Centrum (samma urgångsomFonus). Om duvill
ta med esla kort och sitta hos SV och läsa måste
duringa forst. Lokalen används till studiecirklar
både på dag och kvällstid och är dårfbr ofta
upptagen. Telefonnumret är 96 36 9 6, Glasskivan
årtyvåilr spräckf men den går att anvdnda.
Den andra lasapparaten finns hos Lars Eklov i
Rotebro. Den som vill använrCa den kan håmta
den och sitta hemma i lugn och ro ochtitta på sina
rnikrokort. Åven denna apparat har en spräckj
glasskiva men går forhoppningsvis affanvånda.
Lars hartel.nr: 626 71 09.
S

^

