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När staden

brann ner flck
mormors far
en ny tomt...
I{ästan hela Ronneby brann
ner 1864 och min mortnors
far fick se sitt hus gå upp i
lågor. Staden tillsatte en
Tomtreglerings - C ompromiss
som ftirdelade mark titl dem
som ftirlorat sina hus vid
branden. Protokollen är små
mästerverk i skönskrift - se
bilden här bredvid. Så fick
skeppare Ola Ternström en
ny tomt i hörnläge ftir 30
Riksrnynt. Om sin mormors
far i Ronneby berättar Eva
I{yberg i en krönika se sidorna 3-5.

fickiag tag i, ätq,handtag och drog fram
en mjölkkanna, modell lite större.
Den saknade botten,och hals - tacka för det,
"Då

den hade ju legat där i minst sextio år.
Mei . pä faniän iaft en fuilt täsbar skvlt
där det stod 'AIex Karlsson, Ildda'.
o
Min morfarc namnlo - Läs mer pä sidan 6!

Föreningen
Sollentuna
Släktforskare

Ordftiranden har ordet
SlÄmFoRsKAnÅngr 2005 forsvann snabbt,
mycket blev giort och iinnu mer fick skjutas på
framtiden som vanligt. Styrelsen kan glädja
sig åt våilbesökta mötsn och aktiva medlemmar.
Föreningsverksamhet där måinniskor med gemensamma intressen träf;fas, flar nya kunskqper
och delar med sig av sina erfarenheter är något
otroligt våirdefullt. Verksamheten kan tyvårr inte
drivas som sjåilvstyrande gruppsr utan det behövs några individer som "drivef" verksarnheten
och utgör en styrelse. Hela Föreningssverige
präglas av svårigheten att hitta dessa så viirde-

fulla individer.
På årsmötet

i februari

2005 beklagade valbe-

cla Gunilla Norström
7 , 191 49 $ollentuna

Smedjeväg en

Föreningens postgiro: 712 140-3
Foreningen, som är partipalitiskt obunden, bildades 1990 och har idag ca 120 medlemmar. Vi
vill oka infresset för släl<tforskningen, bland annat genom föreläsningar ach studie,besök.

Styrelse 2005
Gunilla NorströnU ordforande,
Tel 7 54 34 58
e-post: sunilla.nqr$tröm@ swipnet.

se

redningen att man inte lyckats ffi ihop il styrelse och att det kunde bli aktuellt att lågga ner
foreningen. Några erbjöd sig att trjdlpa till, och
så har vsrksamheten fortsatt åinnu ett fu. På årsmötet 2A06 åir det risk att samma fråga kommer
upp OM inte några redan i forvåg tipsar valberedningen eller erbjuder sig att ta över, nåir sn
stor del av nuvarande styrelseledarnöter efter
lang och trogen tjtinst eller efter bara eff gästspel
meddelat att de drar sig tillbaka.

Christina Hogmark Bergman, vice ordforande,
information
Tel 754 45 01

VARFÖR Än det så svårt att erbjuda sig aff ta ett
styrelseuppdrag? Ar det bara den egna bekvåim-

Karin Henriksson, utdelning m m
Tel 75448 01
fr{?r#ris"* , i;
e-po st, kffi .h*ffi tto*@pA*rut*t

ligheten? Tro mig - eventuell "obekvdmlighet"
vägs mer iin viil upp av gemenskapen och lagandan i styrelsen och av gensvaret från medlemmarna.

Lät inte Föreningen Sollentuna Sltiktforskare gå
i graven diirfor att den

inte har en

Lårt inte

styrelse.

talesättet

"Och niir sedan
predikan var slut
giorde var och en
precis som frrut"
besannas!

Gunilla Norström
Ordforande

PS Vatberedningen utgörs av Ingemar Goliath
tel 7 54 30 03 och Eiia Maurizell tel 623 16 95,

^\

e-p o st : llo gELark.bergman @comhem. se

Catrine NorborS, sekreterare
Tel 7 54 24 74
e-post: cafipe. no{berg@swipnet.

se

Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
Tel 35 48 80
e-oost: carlh etm{dhem.utfors. se

{

Ame Borgert
Tel 7 54 37 9I
e-po st : arqe. borgp,ft@comh.qm. se

Harriet Wisborn, utdelning

Tel 583 58 620
e-p ost : harri et@ spJay. se

Majbritt Ohlssoll, adjungerad
Tel 35 59 44
e-po st : majbrltt. ohls son@gwipnet. se

Andrad postadress eller e-pastadress anrnäls till
kassö ren Hans Carlheim, adress se avan.

$rtA'M

Medlemsbladet beråiknas utkofirma med fya
nufirmer per år och iogåt i årsavgiften. Manus
och skrivelser skickas till Christina Högmark
Bergman (adress: se ovan).
Redaktionskommittö : Christina Högmark Bergman och Olle Vävare, tellfax 35 74 92
e-p o st : v Av4le.@telia.Sogl

- Manus for nästa nummer: 10 januari 2A06

^\

Skeppare Ternström i Ronneby
Sist

i bouppteclcningen 1876 efter Skepparen Ola Larsson Ternström

står upptagen "Jakten Tre Bröder byggd af Ek på Hvarvet
om 13 rrylristern med tillhArande inventarier, fortöjd i Ronnebyån".
Ora TnruqsrnöM var min moffnors far. Han
var frdd 1823 på den lilla ön Salterna strax
sydvåst om Ronneby. EftelCenna ö tog han
sitt nya efternamn. Hans slakt på farmoderns
sida tillhörde den gamla jordbruks- och fiskarbefolkning pa öil, som kan härledas till
sent 1600-tnl, troligen ännu tidigare.
På fastlandet ligger det lilla fiskelåget
Bökevik. Endast ett smalt sund skiljer de
båda samhåillena ät, Vattnet möjligglorde
naturligfvis täta kontakter mellan människorna. Husforhörslängderna år fulla med
noteringar om flyttande mellan de båda platserna. Från Bökevik kom Olas far Lars
Hindrichsson, åven han bonde och fiskare.
Olas mor Maria var dotter till tulljaktkarlen
Peter Karlsson, stationerad i Bökevik.
I samband med sitt giftermål 1814 blev
det mojligt for Lars Hindrichsson att ffi överta sin morfars hemman på Salterna och dar
bodde han sedan resten av sitt liv.

vÄxrn raskt fyra söner, varav
Ola var den yngste, och slutligen åven en

FamTLJEN

dotter. Men - det fanns ju ftra bröder? Men
den äldste, Hindrik, drunknade i Mexiko

Gammal knrta
över området lving
Saltarna. Bökevik
ligger högst upp i
kartans kont mitt
på bilden.

*) 'nyläst'

- gammalt

rnått för angivande av
ett fartygs last och

dräktighet.

1

nyläst

motsvarade 4.250 kg.

drygt 24 år gammal. Kvar fanns de tre bröder sorn skulle ge Ola Ternstrorns jakt dess
namn.

Olas ursprung och uppväxt kände jag alltså väl till, liksom den familj han sjalv kom
att skaffa sig. Däremot visste jag ingenting
om hans yrkesliv och tillvaro i Ronneby.
Han var bara fyra ärr dä fadern dog 1827 .
"Antog namnet Ternstrom" skriver pråsten i
faderns dcidsnotis. 1844 står detsamrna i
Hfhl om sonen Ola: "Antagit namnet Ternstrom 30112 1843".

[ITpnNBARLIcEN vÄR han en driftig och
rnålmedveten man, besluten att skapa sig en
tillvaro borta från Saltema. Enligt en osåiker
uppgift ska han under en tid ha bott i Karls-

hamn. 1848 befinner han sig emellertid i
Ronnsby och ingår älqtenskap med Maria
Petersdotter "från Köpingen". I vigselnotisen benämns han "Skepparn".

De bosatte sig i Marias barndomsheffi,
dar hennes mor, som blivit ånka några är
tidigare, fortfarande bodde kvar i huset N:o
164. Hon dog 1859, varvid Maria årvde huset.

-\
Kungsgatan i Ronneby år 1907 med N:o 67 markerad

kommunarkiv. Jag berättade om mitt problem, han lovade att Ftterkomma till mig, och
han fick rnin adress. Jaha, tånhe iag, det dar
komrner han nog aldrig ihåg...
Men nu bödade en spånnande tid. Med
några veckors mellanrum damp det ner i min
brevlåda tjocka kuvert med Ronneby stads*
vapen. Han hade gråvt, som han sade, i sina
arkiv, sorn omfattade kartor, röstlangder,
mantalslängd, foton N kvarteret Yiktor dar
huset låg, och, något som forst forbryllade
mig, inventeringar av eldstäder, skorstenar
och listor över brandsyner och sotningar!
Så har skrev Pär Frödholm bland annat:
"Ternströrn bodde på tomt 164 fram till
stadsbranden \864, vilken sopade bort hela
staden nedanfor kyrkan. ffter branden bor
Ternstrom i det 13:e kvarteret i hus nr 67.
Detta kvarter heter senare kvarter 22 Viktor".
Man inrättade en "TomtregleringsCompromiss", som vid sina sammantråden
skulle så rätfvist som mojligt kompensera de
tomtiigare sorn drabbats av branden och som
nu kunde komma ett fa ett bättre eller såmre
läge när deras hus skulle nyuppftiras. Man
kunde ffi betala far ett battre lage eller ffi
ersättning for ett eventuellt sämre. "Skeppare O Ternstrom betalar 30 Riksmynt fbr båttre lage och hönrtomt", skrevs i protokollet

Då hade Ola och Maria redan en stor familj. Tre söner Oscar f. 1849, August f
1852 och Carl Edvard f. 1854. Tyvårr dag
alla tre sönerna tidigt och dramatiskl. Oscar
dog 1859 i hjärnfeber i sviter efter scharlakansfeber. Carl Edvard ornkom 1871 vid
Ronneby redd "drunknad men igenfurulen".
August hann ffi ett lite langre liv. Han var
styrman ph ett farfyg destinerat till Sydamerika, när meddelandet kom till hans familj
och fiistmö att han 1876 avlidit i gula febern
pä sjukhuset Casa de Santa Misericordia i
Rio de Janeiro. Då var hans far redan dM.
Efter de tre sönerna foddes *ra döttrar
Mathilda 1856, Oliva 1859, Fredrika 1862
och slutligen min moffnor, Tekla 1864.
När dessa barn foddes var fastighetens
nummer fortfarande 164. Men plötsligt fär
tomten en annan beteckning N:o 67. Ing*
enstans fanns notering om en eventuell flytt.
Jag ville ffi tag på en karta över det gamla
Ronneby, men var? Lantmäteriet i Gävle
hänvisade

till Ronneby.

It{u vÄR DEr

ilr

2AA3, och

jal besöhe Släkt-

forskardagarna i just Ronneby Jag frågade i
en utställning$ffionter om de kånde

till

någon

gammal stadskarta. Fråga honom dar, sa
någon och pekade. Det visade sig vata Pår

Frödholm, som artetade med

Ronnebys

4

^

r
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22 oktober 1864. Då var mormor Tekla bara
en månad gamrnal. Hur klarade Skeppfren
sin stora familj under stadsbranden? Var han
överhuvudtaget hemma? Han var ju oftast
ute till sjöss.
Uppgifterna CIm branden kom från Frödholm. Senare kom ett konvolut som han kallade "Skepparc Temstnims åventyr på haven"! Det innehöll utdrag ur Ronneby hamns
Journaler 1860-1878. Dår fick jag också
veta att Ola tidigare haft jaklen Justinus rnellan 1860 och 1868, innan han 1869 låter
bygga jakten Tre Broder. Jag fick också
uppgifter på ett tiotal resor med aktuell last
som Ola ftiretagit till bland annat Malmö,
Kalmar, Holstein och Karlskrona. Detta var
ju bara ett utdrug ur journalen, säkert giorde
han fler rssor. Lasterna varierade koppar
och järn, läkt och ved, tobak, olja och
spammål, ftir attbara nämna några.
En jal<I varju ett litet enmastat farlyg. Det
var nog inte riskfritt att segla så pass långt
med tung last. Men sedan sin uppvåixt var
Ola inforstådd med de risker man fick ta när
man måste lita till havet fbr sin utkomst. I
Hfhl och Dödböcker från Salterna och Bökevik finner man ideliga noteringär om
drunkningar under fisketurer och ftirder over
vattnet. "I)runknade under fiske på hafte! ej
igenfunn&" är ofta återkommande noteringar
och man anar katastrofer då make och söner
forsvinner samtidigt.

r

I boken om Ronneby "Kring en åkrök"
finns bilder från det nyuppbyggda kvarteret

Vihor, och på sid. 154 står om No

67

(Kungsgatan 33): "Skeppare Ola Ternstrom
1823 ) bygger ett 1 Yz plans hus i tre fack
med frontespis. 1890 byggs en ny fbrstuga
invid gaveln mot Nygat&rr". 1890 var Maria
död och systrarna gifta och utflytfade - aLIa
utom Matilda som bodde kvar i huset åven
som gift.

(f.

lt{u HADE jag fåu uppgifter som kunde fylla
rnina kunskapsluckor om Skepparen. Han
hade tydligen rent materiellt lyckats vål i
livet, men sorgen måste ha varit stor över de
tre sönerna. Bouppteckningen visar ett relativt välbärgat hem med mängder av inventarier. Huset N;o 67 var ju änkans arvegods
från modern, men Ola hade del i grannfastigheten och ägde ju åven jakten vid Ronnebyån. I)en skulle "under hand eller å offentlig auktion" forsåljas och behållningen
komma ånkan och döttrarna till del.
Närvarande vid bouppteckningen var
Olas bror Anders från Salterna. En av bouppteckningsrnånnen var en blivande svårson den vars hustru efter msderns dcid
övertog huset. De övriga systrarna flyttade
från Ronneby i samband med giftermålen en till Karlskrona och två, varav den ena var
min moffnor? så srnåningom till Stockholm.
Aven Matilda med make flyttade efter nhgra
år från Ronneby.
Kvarteret Viktor fick stryka på foten for
Domusbygget 1969, och dar står nu ett typiskt Domusvaruhus med busstorg och parkering.
Uppgifter från Ronneby stads- och landsforsamlingar
(fö, vi, dö-böcker och husförhörslängder), Ronneby
kommunarkiv och uppgifter ur boken "Kring en
åkrök" (Ronneby Kommun 1987)

Kungsgatan 67 på 1930-talet

November 20A5
Eva Nfyberg

En s I ä

ktfyn ds tr isto ria

I soMRAS hade iag ordnat en släkttråff i
Karlsborg i Våstergötland. Efrer en gemensarn dag med ett 7A'1mlI "nya" och "garfil&"
slaktingar åkte vi nägra stycken till stället
dar vår monnor och marfar hade bott.
Torpet hette {Jdda och 1åg 6-7 kilometer
in i skogen, på en knappt farbar väg, rnellan
Karlsborg och Forsvik. Det rasade safilman
på 40 -talet, men de äldre i sällskapet kunde i
det höga gråset och slyn hittå grundmuren
Jag

Mormor Ellen och marfar Alex Karlsson

titl huset. Trappstenarna

på fram- och baksidan 1åg också kuat. Iag,iom är "sakletare",
vadade runt i det höga gråset och hittade en
hög med bråte. Rostig tagglräd, rostiga cykeldelar. Iag visade stolt upp mina fynd och
påstod att det varit morfars. Grävde vidare
med en kruka och fick upp en helrostig burk
full rned lika rostiga böjda spikar och fonsterhakar. Det hår är min morrnors och morfärs i alla f411. Ingen trodde mig utan påstod
att det var en allmän skraPhög.

Family History Center
flyttar in iSundbyberg
I)en forsta december utökas verksamheten i Slåktforskarcentrum med ytterligare
resurser. Det är Family History Center
som flyttar in och gör alla sina resurser
tillgångliga.
Det artal som Sveriges Slaktforskarforbund nu tecknad med Genealogical
Society of {Itah, innebär att Förbundet är
auktoriserat som ett " Femily History Lib-

fick vidare upp en liten mjolkkanna,

ingen blev imponerad av den heller. Jag ville
så gärna hitta ett bevis på att mina morföräldrar bott här, så jag fortsatte min utgråvning. Det börJade bli sent och sållskapet ville
bö{a återftirden till Sollentuna. Då fick jag
tagi ett handtag och drog fram en mjölkkannä, modell lite större. Den saknade botten
och hals (se bilden ovan!), plåten holl knappt
ihop - tacka for det, den hade ju legat diir i
minst sextio år. Men - på kannan satt en fullt
lasbar skylt dar det stod:

\

s

Alex l{arlsson, Udda
Min morfars namn! Jag blev nöjd

och

sållskapet blev snopna. IJnder de 30 milen
hem hade vi i bilen våldig! roligt ät historien, och jag satt belåten med mcrfars nuölkkanna i knået.
Barbro Sundström Andersson

rary". För slaktforskaren öppnas dlirmed
eff jtittelikt arkiv med filmer fran hela
världen. I princip innebär det rya avtalet
att tre miljarder namn och kopior från
över I20 lånders arkivhandlingar blir
tillgångliga.
FHC ingår som en del av Släktforskarcentrum, forbundets och Genealogiska foreningens gemensamma satsning pä

öppen verksamhet och

Prova-På-

mojligheter.
Krilla : I{rittidningen Rotter

s

Temadagen

i vår förenings regi samlade åven i år många besökare, och den bjöd på en stor mängd information. Utställare var Genline, Dl$GEN-DisÖst, Storstockholms Genealogiska Förening, Stockholms Stadsarkiv, Krigsarkivet, SVAR och Släktforskarförbundet,
Sållskapet Vallonättlingar samt inte minst Sollentuna Släktforskare.
Alla hade fyllt sina bord med intressant material och svarade på
många frågor. Temadagens föredrag handlade om okänd fader och
refereras här nedan.

T

'7>

Några glimtarfråntemadagens aWiviteter. Peter Wallenskog och Dorothy Glantz informerade om
Genline, medon Åza Olofssan gav svar på atlafrågor om SVAR

Föda barn utom äktenskapet föll under allmänt åtal
Hrn srÅru.n man fäder till oäkta baru? Under den rubriken berättade Barbro Nordlöf

'v

,r

på 2005 års temadag hos Släktforskarna i Sollentunao och hon gav mycket information
och många uppslag om hur man söker "okänd fader''.
Lönskaläge (båda parterna ogifta) var en
Efter 1 810 år det inte längre straffbart
handling som ftill under allmånt åtal och på med lonskalåge, efter 1864 faller det inte
dubbelt hor (då båda parterna var gifta på liingre under allmåint åtat. Vittnen i mål om
var sitt håll) var det &idssfratr Så sfriingt utomäkienskapliga bam var framftiratlt de
såg samhtillet på detta. Det var vanligtvis en kvinnor som varit med vid födseln. Det
uppglft ftir låinsman att bevaka sådana brott. fanns en gammal tro att barnet inte kunde
Mannen fick böta dubbelt mot kvinnan niir fodas fram, om inte barnafadems namn
ett bam fötts utom åiktenskapet och dessutom n?imndes av modern.
utdömdes skamstraff, t ex vid skampall i
Fnån mitten av 1800-talet måste modern
kyrkan och uppenbar kyrkoplikt. 1600-1700- sjalv gå till rätten ör att ffi faderskapet fasttalens dombricker ger upplysningar om fal- stållt, men det var det nog inte många som
len, för den som letar efter en okånd fader. I
orkade göra. Måinnen hade möjlighet att gä
domböckema finns längst bak de s.k. sakö- "vfiomålsed", det vilt säga svåira sig fria
reslängdema. I dessa ståi vilka pemoner som från faderskapet. Andra utvågar att söka effick böta och ftir vad. Idålet kunde komma ter okänd fader är att studera kyrkans specifrire redan innan barnet fötts. Det gick inte alråkenskaper, eftersom böter skulle betalas
att komma undan för kvinnan, det var lättare till kyrkan. Det har också hiint att det i en
for mannen att smita undan.
bouppteckning funnits ett erkånnande av

barnet. Detta är dock ovanligl. Om foräld{arna senars gifter sig kan det finnas handlingar vigselboken eller ftdelseboken att
foräldrarna ftirklarar barnet som äl{ta.
År I9I7 inftirdes de så kallade barnla garfr&, som bland arul.pit innebar att det for utomäkfenskapliga barn fodda 1918 och senare skulle utses en barnavårdsman. Dennas
främsta uppgift skulle vara efi fe faderskapet
faststiillt men också ett tillse att barnet ärnmades! Det uppråttades alltså kammunala
handlingar som skall finnas i arkiv, msn det
är fveksamt om man kan vara säker på att
hittå sådana arkiv i mindre kommuner. Man
börjar leta i barnets fodelsekommun, där det
skall finnas anteckning om flyttning till annan kommun. Här gåller 70-årig sekretess
som kan hävas for barn, men dock inte htivas
for barnbarn som vill leta i arkiven. I Stockholm finns uppgifterna om barn fodda utom
äktenskapet Stadsarkivets filial i Frihamnen (tel 508 49 600; Lars Asklund brukar
skota dessa ärenden.)
- Aven orn faderskapet inte formellt blivit
fastställt kan det finns någon anteckning om
vem som modern angivit som barnafadern.,
sa Barbro Nordlöf.

i
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Vrrxa

uPPcIFTER kan man

lita

pä? Mo-

derns uppgifter infor tinget ffir nog anses
koneha, att svära falsh var ett oerhört brott.
TJppgift i dopbok "fader sades vara" är mera
tveksamt. Modern 'bekände" kan godtas.
Har pastor skrivit ett farsnamn ffir man nog
godta det. Om modern kyrkagits som någons hustru så bor det vara korrekt r de gifter sig ofta efteråt. 30-talets blodprov kunde
endast fria från faderskap, nutidens DNAanalyser kan f;illa!
Före 1901 kunde man ta vilket efternanm
som helst. Det är inte säkert att ett barn har
efternilnn efter sin fader, men det kan vara
en utgångspunkt for efterforskningar. I de
flesta fall har nog barnet moderns efternamn.
Har ett barn "okånd moder" - då är det kört.
Enligt en lag som gällde l77Vl9I7 behovde moderns namn inte uppges. På landet
kanske lagen inte fungerade dåir kande ju
alla varandra
bättre.

- men i ståderna fungerade den

N\
j
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boken "Barnets rritt och brist" har Bsrbro
Nordlöf skrivit "barnevårdsmannen" historik
(Stockholmsmonografier

I

30, Stockholmia

tör-

Iad.

Särskilt bamhusbarn hade ofta okanda forä1drar.

Barbro Nordlöf sammanfattade: pä 1600och 1700-talen bor man i forsta hand söka
efter okiind fader i domboken, på 1800-talet
år det rätt hopplöst, men från 1918 bor officiella anteckningar finnas.

Brncrr PnnssoN talade sedan om "Levnadsforhållandena ftir bamhusbarn och fosterbarn under perioden I79A dU 1915". Inledningsvis nämnde hon, att under 1600-talet
var barnamord det vanligaste kvinnliga brottet och alt straffet var avrättning, Sökandet
efter brofislingar gick så långl att det fbrekom att kvinnor "tvångsmjölkades" två
ganger per är for att kontrollera om de fott
barn under tiden.
Lagstiftning 1778 gav en ogift moder rätt
anonymitet. Anteckningen "fader och
moder okånd" innebär ofta, att barnmorskan
tog hand om barnet och fick en sufirma
pengar for att köpa en plats på Allmänna
Barnhuset. Det var dyrt och en mojlighet
bara for farmö gna foräldrar. Annars anlita-

till

{)
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des fosterhem och i värstå fall s.k, ånglamakerskor, som såg till attbaunet dog.
IJnder en lång period 1788-1917 utackorderade Allrnånna bamhuset barn som fosterbarn ute på landet. Fosterbarn skulle arbeta
till 18 års ålder och kunde stanna tills de
fyllde 21 år.

Birgit Persson rangordnade placeringarna
och hon kommer framöver ett publicera en
bok, dar hon rangordnar kvaliteten på fos
terhemmsr, grundad delvis på vem som plaserat barnen.

Barnhuset giorde inspektioner av de placerade barnens forhållanden, speciellt vär
skolgången viktig. Det ansågs soffi en stor
skam om barnet togs ifrån fosterhemmet.
Orn en pråst infygade att barnet var vål vårdat upp till 14 ås ålder kunde hemrnet fä en
premie.
Allmånna barnhuset, som startade 1630,
var det forsta och storsta. Det kan ståi"mma
till eftertanke att grunden till god barnavård i
Sverige lades &Lr, genom att läkarutbildning
och barnklinik hade god tillgång på obduktionsmaterial, avslutade Birgit Persson sin
intressanta historik,
Gunilla ]r{orstrom/
Chr istina Högmark B ergman

Ån

1847 KoM en fattigvårdslagstiftning som
stadgade att barn skulle ha rätt till stadigrra-

f

r

rande bostad. Då forekom auktionsforfaran*
de, dår de som begårde lägst ersättning vann.
Hary Martinsson har skildrat barnets upplevelser i boken Nässlorna blomma.
År 1894 giordes en utredning om fosterbarn - 41 .500 kända fall registrerades, ditrav
32.700 på landsbygden, 8.770 i stiider, varav
3.617 Stockholm. Mqoriteten (24.333
barn) var utackorderade av fattigvårdssfyrelse, 12.256 av enskil da, oftast ogifta mödrar,
och 3.944 av barnhus.

i

Förenlngen Sollentuna Släktforskare lråller årsmöte
onsdag l5 februarl 2006 I Tlntomararummet,
bl bllotekshuset, 5ol lentuna
'?

Verksamhetsberättelse o dyl publiceras
redan

nu'

i

nästa numm er &y an-teckrtat,men reservera dagen

Motioner

till

årsmötet

till föreningens årsmöte kan lämnas in redan nu men ska vara inne minst två
veckor fcire årsmötet, det vill såga senast 1 februari. Motionerna siinds till föreningens sekreterare Catrine Norberg, Söderled 1,,192 73 Sollentuna, e-post catrine.norbers@swipnet.se.
Motioner

F

Förslag till ledamöter i styrelsen siinds till valberedama lngemar Goliath, Holmbodavågen
79, 192 77 Sollentuna, tel 754 3003, e-post ingemar.goliath@telia.com eller till Eija Mauritzell, Skyttevägen 18, 192 58 Sollentuna,tel6231695, e-post e.mauritzell@wtnord.net.
Följande styrelseledamöter har avböjt omval: Gunilla Norström och Arne Borgert, Christina
Högmark Bergman (flyttar från kommunen). Catrine Norberg och Hans Carlheim har verkat
låinge i styrelsen och har aviserat att de också önskar avgå. Många ftirslag behövs alltså.

Anbytarforum strider mot PUL?
rande in t livet, ofta utan att de berorda personerna låmnat siu samtycke. Kändisavdelningen har dock inte granskats av Datainspektionen.
Släktforskarftirbundets ordforande Ted
Roswall välkomnade i en debattartikel i FörbundsNytt (i nrittidningen Rötter) en diskussion om och direk tiv kring en "etisk rensning", d.v.s. direkliv for att rensa nåtet från
sådant som inte borde finnas där, dåribland
publicering av detaljerade personuppgifter
om nu levande personer utan deras medgivande. Förbundet arbetar med den frågan
idag.
Däremot menar Ted Roswall att Datainspektionens utlåtande innebär en slags omvänd rasism.
Svenskama ar eff mångkulturellt folk
och invandrare har vi haft i alla tider. Men
om Datainspektionens beslut står sig så får
vi bara diskuteravita ariska slakter på Anbytarforum. Jag kallar det for omvånd rasism,
säger Ted Rösvall till Expressen.

PnrvarpERsoNER HAR anmält Sveriges
Släktforskarförbunds diskussionssida Anbytarforum for attvaru kränkande och rasistisk.
Efter att ha granskat webbplatsens hantering
av kansli ga personuppgifter ansåg Datainspekfionen att delar av sajten strider mot
Personuppgiftslagen (PUL) och darfor måste
stångas. Men efter forhandlingar med Sveriges Släktforskaforbund forefaller problemet
kunna lösas med tUälp av lösenord och användarkonto
EnliE beslut från DI fär inte Släktforskarforbundet offentliggöra känsliga personuppgifter osh uppgifter om lagöverträdelse i sitt
diskussionsforum på nåtet. I Anbytarfiorum
kan släktforskare public era personuppgifter
öppet på webbplatsen, och det krävs ingen
inloggning med lösenord for att fa tillgång
till uppgifterna, något DI anmärlct på.
PUL anger restriktioner for hantering av
kansliga uppgifter, till exempel etniskt u{sprung och lagövefträdelser. Det finns ett
principiellt forbud i PIJL mot att behandla
känsliga personuppgifter om inte den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke till
behandlingen. Det ar också frrbjudet for
andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott av olika slag.

DararNspEKTIoNENs Britt-Marie Wester
bekräftar att den tolkningen er riktig. Om
man offentligt ska utbyta kansliga uppgifter
som kan harledas till nu levande personer så
måste dessa tillfrågas forst. Etnish ursprung
är känsliga uppgifter och de får inte behand-

I AxnvraRFoRUM

till TT.

publiceras uppgifter om
både kända och okända personer. Det har
funnits avdelningar med olika teman och
undemrbriker som "Brott och straff', "Ju-

las utan samtycke, säger hon

dar" och "Romef'. under rubriken "Brott
och straff' har publicerats nanln på både
levande och avlidna brottslingar och deras
släktirlgar. [Jnder rubriken "Etniska grupper" fanns uppgifter om personer som ät

kunde harledas till nu levande personer.
Förbundet ska inom kort presentera vilka

å

^

,a\.

Efter DI:s beslut stängdes två diskus-

sionsgrupper på Anbytarfrorum eftersom
uppgifter om etniskf ursprung hos avlidna
forändringar man avssr göra. Det kan bli
fuäga om lösenord och användarkonto, enliE
vad Ted Roswall uppger for Dagens Nyheter
efter ett möte mellan DI och Släktforskar-

fodda på 1900-talet.

Under rubriken "Kändisars härkomsf'

forbundet den L2 november
Ktilla: Sveriges Hemby7dsftrbund och DN

publiceras uppgifter om personer som fortfa-

Sfäkfs agan sp e,cial visas i i ulhelgen
Det populåira TV-programmet "Din slåktsaga" är tillbaka med wå program i jul- och nyårshelgen: SVT1 tisdag den27 december kl 21.00 och SVT1 tiq4€ !91!!49.n ld 2L-00
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Svedjerök, oxhöndel
och flskebönder

'Föreningen Sollentuna Slåktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
böcker och tio CD-skivor. Allt detta gär att

'Bakom småbrukarnas idyll ligger mycket
slit och arbete. Idag ar det ovanligt med
skogsbrukare och bonder som arbetar i liten
skala, fon var det vanligt. Hela bygdens

låna och studera hemma.

Böcxnn:

-

utseende präglades av arbetet med jordbruk
och boskapsskötsel. Det är en period som är
forbi, idag gäller storskalighet som kräver
stora kapitalinve steringar.
Boken Svedj erök, oxhandel, fiskebönder
beskriver allmogen och småbrukarna utifrån
tre byars perspektiv; Trollås i sydligaste
Västergötland, radbyn Kullarp i Östergötland och Häftings på nolra Gotland mellan
hav, hed, myr och skog. Tre byar bortom
allfarvägarna, så olika men ända med
många gemensamma drag genom seklerna.
De olika byarnas historia och särdrag vad
gäller småbruket gås igenom och presenteras for läsaren. Det är en berättelse om hur
"bondfolket använde hela sin formåga" for
att ph båsta sätt leva i samkl arlg med jorden
och boskapen, for det var ett ömsesidigt
beroende.

Inte bara kyrkböcker. Sveriges Sldktforsknrförbunds årsbok 1990
Arkivskatter. Sv er i ges Sl dktforslcarforbunds
årsbok I994
Nils Göransson: I skolan och utanfor. Minnen från en lång levnad.
Hökstrand och Åtrertind: Jakten på skräddarmästare C.F. Molander
Henrik Anderö: Läsebok for slaktforskare
Christina Högmark Bergmnn : Fädernegårdana (Gråstorp och Tengene i Västergötland)
Göran Fr it orp.' Brasiliensvenskarna
Clemensson och Andersson: Släktforska
vidare
S läl<Ifors kningens my sterium
Slåktforska i Stockholm

CD-sKIvoR:
Sveriges Befolkning 1 890
Sveriges Befolkning I97 0
Sveriges Befolkning 1 980
sveriges Dödbok 1950- 1999
sveriges Dödbok T947 -2003
Emibas : Emigrantregister för Sverige

F

Smedskivan 3.
Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexikon över Sverige
Paleografi
För de flesta av dessa skivor krävs Windows 95 eller senare. Smedskivan kräver
Holger eller att Smedskivan? finns.

Framställningen kompletteras med ett
stort antal fotografier, teckningar av gamla
redskap och handkolorerade kartor.
Claes Siöste dt ar markhistoriker och byaforskare. Till vardags är han bibliotekarie
och bosatt i Almvik utanfor Västervik.

. Dessutom har foreningen arkivbeständrga
fotofickor till forsäljning. Det är dels hel
A4, dels uppdelat i fyra mindre fickor, Priset är 7 kr/styck.
. Den som vill låna eller köpa något av
ovanstående kan vånda sig till Berit Jeppsson, telefon 7 54 26 95

Claes Siostedt: "svedjerok, oxhandel,
fiskebönder. IJr tre sydsvenska byars historia.)) - Carlsson Bokforlag. Utkom 2005

.
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Avstind,are:
Föreningen Sollentuna Släk

clo Gunilla Norströ
Smedjeväge
LgT gåALLENTUNA

Viktig fråga till_idla mesll eprnnar:
Forskarreg ister och/el ler med lemsreg ister?
PÅ Ånsuörsr i februari fyllde ett antal medlemmar i en blankett med uppgifter

om de
för
att
underlätta
i.
En
sammanståillning
utlovades
under
året
man
forskar
församlingar
kontakter S ollentuna-forskare emellan.
Vid senaste styrelsesammanträdet diskuterades udormningen av en sådan förteckning.
Skulle den vara en fullstiindig medlemsförteckning kompletterad med forskarområde för
dem som lämnat uppgifter eller skulle det vara en ren forskarförteckning, det vill säga
endast uppgift om den som angett forskningsområde? Vilket alternativ man åin väljer
måste arbetet sannolikt ske i wå steg, d?ir en första ansats vore att ange liin och sedan
bygga ut förteckningen med församlingar (och eventuellt sliikter).
Arbetet med att hålla forskarregistret aktuellt måste byggu på medlemmamas egna
uppgifter, och det måste vara administrativt enkelt. Registret/medlemsförteckningen
skulle kunna publiceras en gång per år i an+eclrnat.
Efter diskussion har styrelsen beslutat att frågan ska behandlas på årsmötet 2006 och
beslut fattas då. Styrelsen vill dock redan nu göra en liten förundersökning. De
medlemmar som inte vill ha sina namn publicerade ska anmäla detta till Karin
Henriksson tel754 48 01 eller per e-post karin.he{riksson@sarvet.se. eller till Catrine
Norberg tel 7 54 V+ 7 4 eller e-post catrine.norberg @ swipnet.se . s ct vt"r: s t
Styrelsen önskar uppgift före december månads utgang från medlemmar som inte vill
ha sina namn publicerade. Detta iir för att ha ett underlag när beslut tas pååsmötet.
Gunilla Norström

KRmnoaHuM
Följande möten är inplanerade ftir våren 2006. Motena hålls kl 19 i Tintomararummet
Sollentuna bibliotekshus om inte annat anges:
15

februari

marc

22
25

aprit

18

maj

Årsmöte - Hur forskar man om pråster?
Brott och straff
Emigranter - olika stationer vid mcitet, bland annat forskning på internet,
emibas, emigrantinstitutet samt skeppslistor, eventuellt även forskning i
Tyskland
Besök på Krigsarkivet

i

