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Varje söndag blir det en halvtimme med släktforskarprat.

Läs om programledarna och deras ambitioner

- sidan 9 -

Farffi,r,$' bror erwigrerwde 1903
Hans barnb&rn återfanns efte, 100 år

Att hitte okiinda sliihingar i USA iir inte det Ainastu. Med en god

portion tur kunde Julius och Agnes Sterners efterlevande påtröffas i New

Jersey och Texas. Jömnt hundra år efter emigratinnsres&n kunde deras

bambarn besökn sina åtedunna sliiktingar i Sverige. En sliiWsage...

sidorna 3-6 -

Anor till Nya Sverige och Delaware
På vfut d.ecembermöte beröttar Åke Rising om hur han spårat anor

' ner tilt d.e svenskar sorn strapade Nya Sverige på l600-talet.

Dessutom sv&rar Chris trIenning, SSGF, på knepigafråSo,

som knn dykn app när vi sliiktforskar. Frågan ör fri!
VöIkornmen till Tintomararummet d.en 7 decemher.

- se sista sidan -



Vice ordföramden har ordet--.

Dsr HAR VAruT en bra höst for släktforskarfo-
reningen i Sollentuna. Jag tror inte det finns

många andra foreningar där hälften av med-

lemmarna kommer på foreningsmötena! Men så

är det i vår forening.
Jag uppfattar det som att medlemm arna är så

starkt engagerade i sin släktforskning alt man

också vill ta de tillfällen som väta möten ger att

bredda sina kunskaper och att traffa andra fors-

kare. Jag tolkar det också som att foreningens

program varitlar uppskattade. Exempel: 55 per-

soner lyssnade då Lennart Ekman talade om

Släktforskning än sen då? Speciellt minns

man nog hans påpekande att det är viktigt att

klargöra varfor och for vem man släktforskar.

Hur for vi resultatet av våra mödor vidare, till
släkten eller till andra intresserade? På tem ada'

gen i oktober var det, forutom alla dem som

besökte utställningen, efi femtiotal personer

(drygt) på vardera av de två foreläsningarna,

dels Hur komma igång med släktforskningen?,

och dels När kyrkböckerna inte räcker ti11...

Och när foreningen besökte Arninge den 28

oktober deltog över 30 medlemmar-
Det är stimulerande med detta intresse - både

for medlemmarna och inte minst for oss i sty-

relsen! Det känns som alt det vi gör ar upp-

skattat. Men det är aldrig en eller några perso-

ner som gör en bra verksamhet i en forening.

Det gör vi alla tillsammans.
Därfor vill vi i styrelsen ha tips från er på

idöer for möten, tips eller gärna artiklar till vår

lilla tidning an-teclcnat. Det är så många som

skriver. Låt det inte ligga i skrivbordslådan

(eller numera kanske i hårddisken). Bidra med

era resultat till an-teclvtat! Kontakta någon av

oss i styrelsen med era goda id6er-

Tacr oCKSÄ till er som trjälper till med det

praktiska att bära ut katrlelser och tidningen.

Det gör att vi far pengar över till intressanta

aktiviteter.
Allt mer blir jag övertygad om behovet av en

eller flera studiecirklar i släktforskning igen.

Tiden har inte räckt till for
oss i styrelsen for detta. Den

avgörande frågan är: Vem
har mojlighet att hjälPa till
här som cirkelledare? Nog
finns det någon som har tid?

Hör av dig!

C hris tina H o gmark B er gman
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Farfars brors okända barnbarn i USA
återforenade med Sverigesläkten efter 100 år

Arr LETA efter "fcirsvunna" släktingar i
USA är en vanlig uppgift för släktforskaren.
Det blev också det uppdrag jag fick efter att
i något år prövat mig fram som släktrorska-
re. På min frus sida fanns en farfars bror som
i början av 1900-talet emigrerade till USA,
bildade familj där men vars fortsatta öde var
okänt för de nu levande släktingarna. Efter-
sökningar via Frälsningsarmdn hade inte gett
något resultat. På emigrantinstitutet i Växjö
fann jag uppgiften om hans avresa från
Stockholm i september 1903, men inget mer.
När den fantastiska hemsidan "Ellis Island
Record" öppnades 2;002 kunde han följas till
Springfield i Massachusetts, men inte längre.
Jo, där bekriiftades uppgiften att han med
hustru och son besökt Sverige hösten I9L2.
Vi hade också hans adress i Newark på
1930-talet, och vi visste att hans Sverigeföd-
da fru hette Agnes.

EvucnaNTENS NAMN var Karl Julius Jans-
son, fddd i Karlstad 1877, men strax före
resan från Sverige bytte han efternamn till
Sterner. Han växte upp i Karlskoga, där fa-
dern Anders Jansson var gjutare på Bofors.
Inför hustrun Fredrikas SO-årsdag i maj 1894
togs en stilig familjebild (återges hiir nedan).
Familjen hade fem söner, men tre av dessa
avled i unga år, en av sjukdom och två i så

kallade tragiska omständigheter, De två brö-
der som nådde vuxen ålder och bildade fa-
miljer var Henning (min frus farfar) och Ju-
lius (ernigranten). Båda var en tid på 1890-
talet bosatta i Eskilstuna. Henning återvände
till Karlskoga medan Julius flyttade till
Stockholm 1898 varifrån han emigrerade till
USA hösten 1903. Till yrket var han verk-
tygsmakare/mekaniker. Resan över Atlanten
giordes på S/S Arabic. Den startade i Liver-
pool den 16 oktober 1903 och han anlände

Gjutaren Anders
Jansson med hustru
Fredrika och de

fyra sönerna Hen-
ning, Albin, Julius
(till hdger) och Da-
vid. Den yngste
sonen Herman hade
avlidir 1889 vid 16
års ålder. Familje-

fotot togs I894 i
anslutning
Fredrikas
årsdag.

till
50-



till New York redan den 2I oktober rned 50
dollar i fickan,

Julius Sterner gifte sig 1906 med den

svenska flickan Agnes Forsberg. De besökte

Sverige tillsammans n-red sonen Harry hös-

ten L9L2. De träffade Julius släktingar i
Karlskoga, där föräldrarna ännu levde. Nu
togs eff nyff f,oto av Anders Jansson rned

hustru Fredrika, de två sönerna och deras

familjer (återges här ovan). Agens Sterner

var från byn Våthult nära Gislaved i Små-

land, och även där besökte man sina släk-
tingar. Tydligen upprätthölls sedan kontak-
ten i rnånga år, men när brödernas mor Fred-
rika Jansson dog 1928 kom rnan troligen inte
överens om hur arvet skulle delas. Av allt att
dörna slutade tvisten med att Henning mot-

viltigt sände tr.000 kronor till Julius. Sedan

ska, enligt hörsägen i släkten, han ha bränt
alla brev och dokument som hade med Julius
att göra. Därmed avbröts förbindelsen mel-
lan familjerna.

Fon rvÅ ÅR sedan visste släkten i Sverige
Hennings barn och barnbarn inte mer än

så. Vad vi inte visste var att nå gra i familjen
Forsberg gjorde professionella efterforsk-
ningar för att finna Agnes efterlevande i
USA. Våren 2002 ftck de frarn några viktiga

Julius Sterner
med hustru Agnes
och sonen Harry
besökte Sverige
1912. Då togs
denna stiliga bild
i Karlskoga. Till
vrinster sitter
brodern Ilenning
med hustru Ma-
tilda och sonen

Yngve. I mitten
står Jwlius och
Agnes. Det rildre
paret rir Fredrika
och Anders
Jansson. Till
höger Hennings
döttrar Berta och
Greta.

uppgifter, och med trjälp av en utomstående
släktforskare i Karlskoga kunde så srnåning-

om de avgörande kontakterna knytas och de

många frågorna få sina svar. Släktforskar-
drömmen blev förverkligad. I tlSA levde
fyra barnbarn till Julius som själva sökte

sina rötter i Sverige (och Danmark). Långa
e-postbrev utväxlades rnellan Henning Jans-

sons och Julius Sterners efterlevande.
.Iämnt ett hundra år efter Julius resa till

Amerika, somrnaren 2003, korn två av Julius
Jansson/Sterners barnbarn Steven (med

hela sin familj) och Kristine till Sverige.
Det blev en glad återtorening rned släkting-
arna i Karlskoga, Sollentuna och Våthult.
Steven rnedförde sin fru Jackie och barnen
Scott och Kirsten samt svärdottern Stephanie
och svärsonen Roy. Det var alltså en grupp
på sju som välkornnades här. Sedan hösten

2002 hade mängder med e-brev rnen också

brev rned fotografier och dokument utväx-
lats, så alla kände varandra redan ganska väI.

Van vI vET nu ar att Julius Sterner några år

efter Sverigebesöket (1918) drabbades av en

svår sorg när Agnes avled i spanska sjtlkan.
Paret hade då fått också en dotter. De två
barnen, Flarry 11 är octr Sigrid 5 år, blev
moderlösa. Men i närtreten fanns Agnes äld-

s
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re syster Regina, som var änka" Hon flyttade
till Julius och blev en ersäffare för barnens
nlor. Julius arbetade i verkstadsindustrin i
foretag av typ Western Union och Westing-
house, och familjen flyttade rnånga gånger.

Julius avled 1955 ,78 år garnmal.
Av Julius barnbarn fick vi veta mera om

den "fcirsvunne" ernigranten. Han var rnorfar
till Steven och Kristiile, och de kunde berätta
att de inte hade haft särskilt mycket kontakt
med honom. Han var en "tråkig" och allvar-
sam gammal man. Troligen hade hans hust-
rus alltför tidiga död giort honom dyster till
sinnes. Vi fick ändå en del episoder beratta-
de och några fotografier sorn gav en ganska
utförlig bild av .Iulius Sterner. Han var up-
penbarligen en skicklig yrkesman" Vi fick
också veta att barnbarnen giort efterforsk-
ningar för att finna sitt svenska urspruilg,
men de hade inte någon säker uppgift om
hans familjenarnn innan han bytte till Ster-
ner. Var det Jonssol, Jansson, Johansson
eller Jönsson?

Sonen Harry, född 1907, hade inte heller
haft någon närrnare kontakt med sina nära

Julius Sterner arbetade som verkstadsmeka-
niker i USA. Vi gissar att denna bild togs
inför hans pensiomering på 1940-talet.

släktingar. FIan flyttade västerut och bodde
under den sista delen av sin levnad i San

Diego i Kalifornien. Med hustrun Violet,
som avled 1948 vid 40 års ålder, hade han

sonen Ftrarry George, tödd 1936 och numera
bosatt rned hustru Carolyn i l-lew Jersey,

mycket nära familjen Steven Jensen. Vi har
nu sporadisk kontakt med honom via e-post.
Han har två söner och sex barnbarn, så nam-
net Sterner f,örs vidare !

Danskcittade Gus Jensen med sin svensk-
cittade fru Sigrid, född Sterner.

Julius och Agnes Sterners dotter Sigrid,
född 1913, död 1979, var en mycket begå-
vad, livlig och utåtriktad person, fick vi veta.
F{on hade konstnärtriga talanger; hon sjöng
och spelade, målade och dansade balett.
"Det hände alltid något roligt när Sigrid var
med", berättade hennes barnbarn. IgM gifte
hon sig med Karl Gustaf Valdemar Killedare
Jensen, kallad Gus, en man med danskt på-

brå. Paret fick tre barn: Steven född 1942,

Faul född 1947 och Kristine född 1952. Fa-
miljen Steven Jensen bor i VXendham, New
Jersey, ntedan både Paul Jensen och Kristine
(Jensen) Thomason rned farniljer är bosatta i
Texas.

Fon "sLÄKTtrN JarussoN" i Sollentuna och
Karlskoga var det naturligtvis en stor hän-
delse att få besök av de förut okända, nu
återfunna släktingarna i USA, sorn visade

f
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Våra nyvunna
U,SÄ-s lciktingar
ombord på
Storskcir. I mitten
står Kristine
(Julius' barn-
barn), bakom
henne paret
Jackie och Steven
(Julius' barn-
barn) .Iensen, till
vcinster Scott och

Stephanie, titt S
höger Roy och
Kirsten,

s

sig vara rnycket trevliga människor. Det blev
några dagars turistliv i Stockholm rned bland
annat en kryssning med Storskär i skärgår-
den en vacker somlnarkväll. Sedan gick fzir-

den till Karlskoga med uppetråll i Arbogä,
den stad där "det hela började" nämligen
giftermålet rnellan ,{nders och Fredrika
Jansson en julidag 1872. I Karlskoga var det

släktträff och våra besökare tick bland annat

gästa det hus sorn Anders och Fredrika
byggt och bebott. Deras grav besöktes också.

Lika viktigt var naturligtvis besöket i
Våthult utanf,ör Gislaved. Släkten Forsberg
håller traditionerna vid liv, och det hus, går-

den Askebo, där Agnes Forsberg växte upp

finns forffarande väl bevanat. Dess inredning

$r orörd sedan hundra år och det är därmed

ett litet släktmuseum. Där planterade USA-
släktin gawla en kastanj sorn rninne av denna

återforening. De giorde sedan också ett be-

sök i Danrnark där endast en släkting finns
kvar.

IwIEoNINGSVIS nämnde jag hur en släktfors-
kare lätt får i uppdrag att leta fram släktin gar

i USA. Det är svårt att lyckas med en sådan

uppgift, det vet alla som prövat på det. Det

finns ju ingen folkboldöring sonn hos oss,

och utan ett socialförsäkringsnummer är det

nästan ornöjligt att spåra en person i USA.
Gamla tidningslägg är ofta de dokument som

står till buds, Men om rnan lyckas kan re-

sultatet bli mycket glädjande för många

människor. Den här gången blev det ett

mycket lyckat result at tack vare stor tur och

det faktum att det gjordes efterforskningar
från tre håll for att finna den försvunna eller
okända släkten. De berörda farniljerna i
USA lyckades finna sina rötter, och för
släkten Jansson i Karlskoga är det en stor
glädje att ha fått kontakt rned Jr"rlius efterle-
vande.

Till sist en liten kuriös detalj. Genom ro-
temannaregistret i Stockholms stadsarkiv
fick jag fram uppgif,ten att .Iulius Sterner var
bosatt på tsarnhusgatan 4 under sin sista tid i
Stockholm före resan till IJSA, När hans

släktingar bokade hotell för sitt besök i
Stockholrn i juli 20A3 kom de att bo på ho-
tell Wallin på Wallingatan. Genom sitt ho-

tellrumsf,önster hade de utsikt över det hus

där Julius bodde 1903. Det gav dem en extra
känsla av återforening att få bo i just det

kvarter där morfar Julius en gång bott.
Olle Vcivare
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Att släktforska utan bärbar dator:

några personliga funderingar och tips

'r

T

NÄn JAG BöRIADE släkt'orska hade jag
god ttjälp av en artikel skriven av Håkan
Skogsjö publicerad i Sldkthistoriskt Fo-
rum Nr 4, 1987. (Den finns i ornarbetad
form på www.genealogi.se under rubri-
ken Nybörjare, håll ordning på slcikten -
utam att behöva en dator.)

Jag har ingen bärbar dator, däremot
ett kollegieblock. Och om detta kollegie-
block vill jag nu förtälja. Kollegieblocket
är, precis som Håkan förutspådde, eil
forskningsdagbok. Faktr"lrn är att jag har
fern forskningsdagböcker vid det här la-
get, och jag arbetar nu med Nummer 6.
under årens lopp har jag skapat ett sy-
stem för att hålla reda på arkivnoteringar.
Du skriver väl också noteringar? Hur är
det nu med alla dessa papperslapp ar? Här
kommer några praktiska tips att fi,rndera
över.

Em Srarra Drc ett alldeles vanligt kolle-
gieblock. På insidan skriver du ditt namn
och telefonnummer. Detta med namn och
telefonnurlmer är viktigt tänk om du
tappar bort dina noteringar. Därefter
skriver du datum när du börjar använda
detta block. När du börjar nästa block,
skriver du ett avslutningsdatum på ditt
forsta kollegieblock som du nu naturligt-
vis måste numrera Nr. 1.

Varje gång du börjar en forsknings-
omgåilg, skriver du dagens datum och var
du befinner dig: R.iksarkivet Arninge,
Marieberg, [,andsarkivet Lund, {-Jppsala,

Släktforskarnas hus i Leksand, R.arnsele

som exempel. Detta har ett psykologiskt
värde i och med att när du bläddrar och
läser dina anteckningar erinrar du dig yt-
terligare händelser från just den dagen,
eftersom du kan placera dig själv på en
specrfik plats. Det kan också vara så att
du kofitmer ihåg platsen var du hittade en
viss uppgift, men inte när.

M gKrNrFA Drc en alldeles vanlig ge-
nornskinlig plastpåse. Detta för att du
alltid ska kunna se vad som finns/saknas.
Börja bygga upp ett basförråd: en för-
storningsglas, ett pennfodral rned två
pennor (ej blyerts) och en färgpenna. Ko-
piera de två sidorna rned bokstavsvari-
anter från 1600- och 1700-talen i l-rise-
bok fö, slciktforskare även om arkivet
har en kopia av boken är det bra att ha
dessa sidor vid din forskarplats. I min
egen plastpåse har jag idag

Stora bokstäver i några varianter från 1600-talets början (t.v.) till
1700-taiets slut (t.h.)

A tu2.*t Zt i-#,€t.Zt-.2.äA(ar duY e- €u- ?Å Q- jL
B QJgs*J4,fxtlf*r$.+< rä-*v6 7? z{X-t(z.a
c cr{4 Odc.s Ac'ä d I I,tå {af.eaat
D J t vP e- ) O aaq e& e)å std,*"s&al V
E { 44.c.r#s+8( cz 16 f # eeti fr d 6fd
F g p#d*" eef*et' rr,Å ! *g /-"18 3c *t,o+e,$o -'#q E&* Vagfr Q fd
H "a'6{.fh*A++ # Vg ?4x-{*ä4+
r r ] s rr alyrw*f tt /'lf g tr]F/K a?t{e+rr"2'eå.s-tf 7+I M"4 iP n€rZ
L t1c+ L"eg-/*/*E {%tCtd*t
M 14 Yft +*({JL * n*e,rg?" ry *94U crc,"r4 W
N n vLe. n 44e +e I 4 >g aS c7" /-, % at fr*,v
o tr-osqÅI DO a-€,8 o (,"o!2O
P v 7s n-apdF-p&(ps 4e€ tzyFF,FFy
a jza21y4.q9eq?e2
R at^ A )feJL'Q e.-eru? p'# q -Q a(
s "t f,6{f78 tr9 

"rvtsrf,tfrwr 7F 7 t /.TT ?*tr€ t rlp?{ fi*2yv
u .Cr **å uN nZ/v .& qZ.-a:r-u ef
v t4 F Afu Tg Årt!L'.VP',a fu'* %flztw
w 'k\ hl +.,%34'Wg/2/?r #4g4J Ws*'2at**7-#r
x et Tq Te € Tltgr( E
Y vE'v?f y1=&'e -7

z 9774{Vv?uz+/-
[Ijrilp med att tyda och tolka gammal
han^dstil får wl&n i Lrisebok för skiktfurs-
kare av Henrik Anderö.

fcirutorn ovanstående: lite mynt till kaffe-
autornaten, Riksarkivets kort för kopie-
ring av rnikrofichekort och en ask Tenor.

ffi FönepREo HEMMA. Släktforskning är
ingen kapplöpning for att skaffa så

rnånga narnn och årtal som möjligt. Tänk
igenorn knur du ska utrayttja tiden på arki-
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vet. Ska du börja någonting nytt eller
'kanshe kolla vissa uppgifter? Avsäff din
tid och var närvarande siffer du och

tänker på kvällens begivenheter eller
koncentrerar du dig på uppgiften? Om du

inte f,inner det du sökte, stilla dig. Titta
lugnt igenorn dina anteckningar igen

där finns en ledtråd någonstans i detta

alldeles förträffliga kollegieblocket. Ta
en promenad. Det löser sig så småning-
offi, tro mig.

A Srruv ALLTING i kollegieblocket- All-
ting? Ja, allting. När du börjar släktfors-

ka, ska du skriva allting. Längre fram har

du nytta av dessa anteckningar- Längre

frarn förstår dtl vad de betyder och är

tacksam for att du var så noggrann, där i
begynnelsens dagar.

Allra först på sidan har du skrivit da-

gens datum och plats. När du har hämtat

mikrofichekort skriver du kortens rubrik,
volymnummer - allt. Det är absolut nöd-

vändigt med källhänvisningar och när du

nu har skrivit ner dessa allra först, glöm-
mer du inte dem. När du bli mer erfaren

går det av bara farten.
Att skriva ner "alltin g" - vad betyder

detta? Vi tar husforhörslängden som ex-

empel. I Hfl (lär dig använda förkort-
ningar) finns namnet på gården, gårdens

invån are (familjen plus andra som bod-

de/arbetade där), födelsedatum, vigsel-
datum, datum för när folk flyttat till går-

den, katekesbetyg, naffvardsgång m,m-

Skriv ner allting och använd sedan färg-
pennan. Jag använder en rödpenna och

kallar dessa markeringar för "de röda

prickarna". När jag har markerat med röd

färgpenna betyder det att dessa uppgifter
måste kollas. Från Hfl markerar jag med

röd prick födelsedatum, äktenskapsda-

tum, flyttdatum (både in och ut); mojligt-
vis också en anteckning i kolurnnen
"Frejd och särskilda anteckningar"-

Så många röda Prickar? Jo. Hfl är

inte en primär källa för dessa uppgif,ter-

Födelsedatum ska kollas rnot fodelsebo-
ken (Fb), äktenskapsdatunn rnot vigselbo-

ken (Vb), flyttdatum mot In- och Utflytt-
ningslängder/attest. Jag anser att dessa

uppgifter i Hfl är hänvisnin gar, inte käll-
hänvisningar. Du kommer snart att upp-

täcka att det förekornmer varierande upp-
gifter i olika Hfl när det gäller uppgifter
om födelsedatum, m.m. Hfl at bra På

detta säff: du får många hänvisningar och

kan forska vidare.

O Dsr ÄR sPECIELLT roligt att skriva ner

allting när det gäller Fb. I Fb finns för-
utom födelse och dopdatum även dop-

vittne. Och här kan du lära känna dina

släktin gar på allvar. Skriv ner allting.
Namnet på barnet, foräldrarnas namn,

ålder på modern och inte rninst, dopvitt-
nen. Dopvittnen kan vara grannar, svär-

föräldrar, kusiner mm. Snart tår du en

bild av dina släktingars umgänge' Röda

prickar här är: moderns ålder (att kolla
mot Fb) och kanske en födelseförsarnling
(Fs) sorn du inte känner igen. Observera

att i Fb kan det finnas en notering om hur

många barn kvinnan har fött. Kolla att
denna siffra stämmer med dina forsk
ningsresultat hittills. Kanske en röd prick
rill?

fl Norena ALLTID microfichens kort-
nummer där du har hittat din inforrnation.
Skriv dessutom din information på ett

läsbart sätt med penna, inte blyerts som

suddas bort rned tiden, då blir det ännu

enklare att hitta tillbaka.
Om du tycker att de röda Prickarna

påminner dig om en rnässlingsepidemi,
välj en annan färg ! Bara du antecknar pä

ett sätt som visar att du ta din forskning
på allvar.

När du sedan kornmer hem är det

dags att överföra dina anteckningar till
blanketter - i datorn eller på papper- Och

där måste du också ha eff system- Tänk
igenom dina forskningsmetoder och du

kornrner säkert på ett eget bra system.

Vi ses på arkivet!
Dorothy Glantz

s

<T

s

9-



Släktforskning får eget program i P1

När Fl:s nya prograxrx Sliiktbarzd hade
pren$iär söndagen den 7 movermben flck
Sveriges Radio sitt ftlrsta prograru? onn

s[äktfors[cmrng.

- Vi vill visa på alla möjligheter sonl släkt-
f,orskning innebär, självklart inspirera och ge

kunskap om hur man gör for att konama en
person nära genom arkiven, säger Gunills
Nordlwnd, projektledare och en av program-
ledarna.

Frograffilfirens innehåll är tänkt aff vara
intressant för såväl erfarna strätrcfforskare sorn

för dem reled liten kunskap men sorn är ny-

När man väl börjat upptäcker rnan alla
de unika arkiv som Sverige txar. Arbetet tar
aldrig slut, säger hon.

I rREMIÄRFRoGRAMMET fick lyssnarna be-
kanta sig med en man som dog av syfilis
1880. Där återgavs ett exernpel på hur man
kan bilda sig en uppfattning orrl en avliden
människa genom arkiven. Gunilla Nordlund
fann rnannen i en sjukhusjoumal. F{an dör
endast 40 år garnrnal och lärnnar hustru och
flera batrn. I den handskrivna sjukhusjour-
nalen finns detaljerade beskrivningar orn
patienten. Till exempel citeras han flera

IF
F

fikna på ärnnet. Varje vecka ger
Gumvor tr{jCrtström, erfaren

r

släktforskare och för-
bundssekreterare i Sveriges
Släktforskarforbund, handfasta
råd orn hur man går tillväga.

Den som ska börja
släktforska får ofta frågan: "FIur
långt har du kornrnit, hur rnånga
namn har du?" Vi vill inte bara
visa hur man hittar namn utan hur
nära en person rnan kornma
genom arkiven, säger Gunilla
Nordlund.

GEwoM AT"T tsESoKA olika arkiv och vlsa
på olika släktforskniregsfynd visar redaktio-
nen hur man kan skapa sig en bild av en per-
son som har varit avliden mycket länge. Ef-
ter envist letande kan rnan till slut klä ett
namn med en personligtret och ett historiskt
safiunanhang.
,. - Jag har släktforskat på arnatörnivå. Det
är frarnfor allt naitt intresse för historia sorxl

gör att jag tycker att det är så spännande att
hittå människor och för stå sanuxlanhang de

har levt i, säger Elisabeth R.enström.
Gunilla Nordlund har släktforskat sedan

tonåren. Som L6-åring besökte hon Landsar-
kivet i F{ärnösand för första gången. Sedan
dess har hon, precis sorn många andra släkt-
forskare, gått vidare på många sidospår.

Prograrnrmet Sltiktban"d med Gwnilla Nord-
lwnd och Elisabeth R.eruströne premiörscindes
i PI den 7 novernber. - Foto: Mfikael Grön-
berg, S'4.

gånger. Han känner speciell oro for sina barn
eftersorn hans hustru inte arbetar. MIed tljälp
av forskaren Anna Lundberg från Demogra-
fiska Databasen i [Jmeå tog Gunilla Nord
lund reda på hur rnannen kunde leva ett helt
liv tiltrsammans rned sin hustru utan att
smitta henne och barnen.

Slffiktbsrad konrarmer att, sänedas på sömda-
gar kI. 12"0{} med repris på månadagena kX.

1S.3{} ocån på tåsdagem kI. $tr,X.5"

Källa: Denna sida är hämtad från:
ww w. s venskhi storia. se/
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Nyrenoverade Stockholms Stadsarkiv
dr nu åter öppet för släktforskarna

Nu ÄR vERKSAMHETEN igång igen för fullt i
det nyrenoverade Stockholms stadsarkiv på
Kungsklippan. Arkivet innehåller inte bara
stadens arkiv utan det är också landsarkiv
för Stockholms län. En riktig önskeplats för
släktforskare med rötter i de här regionerna
med andra ord.

Den upprustning som skett har gett ljusa,
luftiga lokaler med goff om plats för många
forskare. Forutom 5 mil fia, 60 kilometer!)
originalhandlingar, de äldsta från 1300-talet,
finns där också bland annat CD-skivorna
Gamla stan under 750 är, Söder i våra hjär-
tan, Klaraskivan, Register till Stockholms
mantalslängder 1800-1875, Sveriges be-
folkning 1890. Där finns även CD-skivan
Begravda i Stockholm med namn på cirka
480 000 personer som är begravda i Stock-
holm.

Så finns också på arkivet tillgång till
Genline att använda utan kostnad !

När jag besökte arkivet i rnånadsskiftet
oktober-novenaber konstaterade jag, forutom
att det är gott om plats, även att servicen till
forskarna ar mycket bra. Sarnt att det ar bra
luft i lokalerna, mycket viktigt om man ska
sitta länge och arbeta.

Oppettiderna är september till rnitten av

december samt mitten av januari och till
sista rnaj: måndag och torsdag 09.00-19.00,
tisdag och onsdag 09.00-16.00 samt fredag
09.0F15.30 och lördag 09.00-13.00.
Framtagning av rnaterial sker rnånd ag-
torsdag 09.m-15.00 och på fredag 09.00-
14.30. På sornmaren är öppettiderna annor-
lunda.

MaN BEHövER. inte vara avancerad forskare
for att ha nytta av Stadsarkivet. Där finns på
rnikrokort alla kyrkböcker i Stockholms stad
och län, det sorn släkforskare brukar använ-
da mest. Vidare finns bland annat mantals-
uppgifter och inte rninst bouppteckningar.
IVIan kan också få fram både äldre och nyare
skolbetyg. Det

f

.$

Vcilkomrnen till nyrenoverade Stockholms Stads-
arkiv, det cir bara an kliva på.

finns också andra ornfattande register sorn
kan tljälpa forskaren på vägen. För den mer

avancerade är möjligheterna att finna upp-
gifter i andra specialarkiv rnycket stora.

Man behöver inte reservera plats i fcir-
vä9. Det är bara att gå in på arkivet. Man
kan göra törfrågningar per telefon 08-
508 283 03 till forskarexpeditionen måndag-
fredag 09.00-1 1.00 samt 13.00--5"00.

Det går också att fä hjälp rned enklare
släktforskning, om man inte kan forska själv,
till ett pris av 180 kronor per påbörjad halv-
timme.

För säkerhets skull tar vi med adressen
till arkivet: Kungsklippan 6. Man får bna

information genom att gå in på arkivets
hemsida www.ssa.stocktrolm.se Telefon-
numret till Stadsarkivet är 08-508 283 00.

Christina Hö gmark Ber gman

f

J.
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KALENDAR.IUM 2OO4:
5 december kl 10.00-16.00: Oppet hus i Släkt-
forskarnas hus i Sundbyberg. Gafuadress är Al-
l6n 7, Sundbyberg. Lokalen ligger i Marabous
gamla kontorshus. Telefon: 440 7s 50. pendel-
tåg eller funnelbana åir bekvämast frirdsätt, pffi-
keringsplatser finns också.
7. december kl 19.00: Föreningsmöte med ämnet
"Anotr till Nya Sverige och Delaware" samt
frågestund om släkfforskning. Tintornararum-
met, tsiblioteket i Sollentuna centrum.

[,ED[G GENT,IhIEVECKA
Det finns en ledig Genlinevecka. Det ik vecka
5212004 sorn omfattar måndagen za december
till rnåndag 27 decernber. om du uir intresserad -
anrnäl dig till Dororhy Glantz rel 08-96 76 g3

ell er drnl . gl awtz@telia. com

V årt ftire ruireg s bibliote k
Föreningen Sollentuna Släktforskare har ett
eget litet bibtiotek, bestående av åttå böcker,
åtta Cr)-skivor och ett antal kassetten med
inliista ftinetråisningar. AItt detta gån att låna
och studena hemrma-

BöCKER:
Inte bara kyrkböcker; Sveriges Slålkfforskarför-
bunds årsbok 1990.
Arkivskatter; Sveriges Släktforskarförbunds års-
bok T994.
Nils Göransson.' I skolan och utanför. Mtnnen
från en lång levnad
Hökstrand-Åkerlind: Jakten på slcrciddarwuistare
C.F. Molander.
Henrik Anderö : Iiisebok för slciktforslcare.
Christina Högmark Bergrnan: Fcidernegårdaruw
(Grcistorp och Tengene i Vcistergöttand).
Göran Fribor g: Bras iliensv e nsknrrut.
Cleme"rrron-Anderss an: Slciktfur ska vidare .

CD.SKIVOR.:
P ale o gr*plt*ning av gamla handskrifter.
sveriges Eefolkning 1890. (systernkrav: v/in-
dows 98 eller senare)"
sveriges Befolkning 1970" (Systemkrav: v/in-
dows 95 eller senare).
sveriges Dödbok 1gs}-Iggg. (sysremkrav:
Windows 95 eller senare).

FöRENINGSNoTISER

EFTER.LYSES : STUDIECIRKELLED^ARE
vi behöver hjälp av någon eller några sorn kan
stiilla upp sorn studiecirkelledare i släkfforsk-
oing under våren. Giiller både cirkel for nybörja-
re och mer erfarna forskare. Kontakta Christina
Högmark Bergman tel 754 45 01.

MEDI,EMSAVGIFTEN 2OO5
Medlemsavgiften i Foreningen Sollentuna Släkt-
forskare for fu 2005 ffi 150 kr och 50 kr for yt-
terligare familjernedlern. Inbetalningskort rned-
följer detta numret av an-tecknat. postgironum-
ret är 7I2 140-3.

observera: vi ber alla att anteckna sin e-
postadress på talongen. Styrelsen sänder ut kat-
lelser etc via e-post for att hålla nere kostnader-
r&, och då är det nödvåindigt att ha korrekt och
aktuell e-postadress. vi tackar for tr.iälpen!

svenskn ortnamn. (Systemkrav: windows 3.1
eller senare).
smedskivan, version 3. (Holger eller Smedskivan
2 måste finnas).
sveriges befolkning lg\0. (systernkrav: win-
dows 98 eller senare).
Rosenberg: Geografiskt-ststistiskt hnndlexikon
öfuer Sverige. (Systemkrav anges ej).

K,{SSETTER:
Klas Linder: Garnlafoton 1999-0s-27 (video)
urban Sikebor g: Temndagen IggB- I 0- 17
Carl Szabad: Ternadagen 1986-10-17
Elisabeth Thorsell: Ternndagen I 896- I 0- 17.
Barbro Nordlof: Ensam wwr - otuind -far.
Johan Cunna n: Egen forskning.
Claes Linder: Foto grafier.
Claes Linder: Vem ver min farfars forfar.

- Dessutorn har fcireningen följande artiklar till
fönsåiljning:

" Arkivbeständiga fotofickor, A4.8 kr/st
" Kyrkobokslatin. utgiven av Norrtillje släkffors-
karförening. 5 kr/hiifte
" ordfcirklaringar till Tegelsmora tingsprotokoll
1613-1727. 5 kr/håifte

- vill du lana eller köpa något av ovanstående
kontakta Berit Jeppssoil, telef,on : 7s4 26 gs.

F
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Avsändare:

Föreningen Sollentuna Slåiktforskare
c/o Christina Hogmark Bergman
Allevägen TZ G
L92 76 SOLLENTtr.]NA

^l i

F ö n e U,NGEN SOrrEru TU N A S tÄXIrO R8 K A R E

Välkommen till vårt decembermöte
tisdag den 7 december 2OO4 kl. 19.00

i Tintornararummet, Biblioteket, Sollentuna

Anor till Nya Sverige och Delaware

Föreningens medlem Åke Rising berättar om sin forskning
som lett iilrda till de första svenskarna i USA på 1600-ta1et.

Frågestuemd

StälI frågor till kunnige slåiktforskaren Chris Ftrenning,

Storstockholms Genealogi ska Förening ( S S GF).
Vad innebar det till exempel att någon vid vigseln

fick en morgongåva på 30 lod silver?
Förbered frågor som du själv vill ståilla!

Chris berättar också om de nya gemensamma lokalerna
i Sundbyberg för Riksförbundet, SSGF,

Genealogiska föreningen (GF) och Disgen Ost.

{,

Vi önskar varandra God Jul och Gott ldytt Är
genom att servera glögg och pepparkaka!

Styrelsen


