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Centrumlordagen den 13 oktober blev en
trevlig dag för föreningen. Det var en god
tillströmning av besökare under de fyra tim-
mar som det var Oppet hus för medlemmar
och andra intresserade - omkring 75 personer
letade sig till träffen.

I Tintomarrummet var det uppdukade bord
med hjälpmedel och arkivtjänster för släkt-
forskare. Här fanns utställare från Krigsarki-
vet, Riksarkivet Arnitrge, Stockholms Stads-

arkiv, Sällskapet Vallonättlingarträ, Sveriges
Släktforskarförbund, Hol gers släktforskar-
progräffi, Släktforskarnas hus i Leksand med
Genlire, Storstockholms Genealogiska Fören-
ing SSGF och DisOst/DISGEN släktforskar-
program.

För den som ville komplettera sin samling
av böcker, CD-skivor och annat fanns mycket
att välja mellan - men det gällde att ha plånbo-
ken med sig.

Två föredrag
Berit Jeppsson svarade för föreningens eget
besöksbord, där man för en billig penning
kunde köpa gamla nummer av an-tecknat och

naturligtvis bli medlem om man nu inte redan

är det.
Under dagen kunde besökarna lyssna till

två föredraS, båda med föredragshållare från
Sällskapet Vallonättlingarna: Stig Geber som
talade om "Vallonernas liv och leverne" och
Kjelt ÅUrink om " Möiligheter och problem i

forskning om valloner". Båda introducerade
och avtackade av Sollentuna Släktforskares
ordförande Kerstin Myrehed.

Den som vann antavlan som lottades ut på

besöksbiljetterna blev Dan Erikssotr, Fasan-
vägen. Han blev överraskad när han fick
meddelandet.

ar

Stig Geber vcilkomnas av Kerstin Myrelted

-Jag som aldrig tidigare vunnit något, sa han i
telefon.

Om Vallonättlingarna
På si daT finns ett kortare sammandrag av Stig
Gebers föreiJrag och Kjelt Åbrink har lovat att
återkomma med en sammanfattning i ett kom-
mande nummer aY nn-tecknat.

;

CLars G. Lindström
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clo Kerstin Myrehed
Vidfares vagT 19277 Sollentuna

Föreningens plusgi ro: 712 140-3

Foreningen, som cir politisk obund€lr,
bildades I990, och har idag ca I55
medlemmar.
Vi vill oka intresset for slciktforskning,
bland annat genom fc)relcisningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
o Mötesafton, tisdag 6 november
Bengt-Olof Käck från Lantmäteriverket berät-

tar om kartor och dess betydelse för
släktforskaren.
Tintomararummet kl I 9.00

o Besök, onsdag 2I november
Besök på Stadsarkivet.

kl 13.20

. Mötesafton, tisdag4 december
Arne Eriksson kommer då att beratta om hur

man läser och tyder handskrifter från förr.

Tintomararummet kl 19.00

. Åts-öte, onsdag 13 februari
Efter förhandlingarna sitter vi i grupper för
att utbyta forskarerfarenheter och ldra känna

varandra.

Föreningen
So//e ntuna

Släktforskare
Ordföranden har ordet:

Tbland händer något allvarligt och en ny
Itideräkning infinner sig - före och efter.
Det har gjort så nu. Olle Vävare har gått bort.
Det blir tungt att arbeta i styrelsen utan Olle.
Han var så viktig för oss.

Men även i den nya tideräkningen måste arbe-
tet fort gä. Nu hoppas vi på att alla goda krafter
ställer upp i ännu större omfattning.

I Olles'sista E-postbrev till mig föreslog han

att föreningen skulle byta namn till Sollentuna
Sldktforskarforening med motivet att det dr så

många föreningar som bödar med justfcireningen
att det är svårt att snabbt hitta rätt.

l\ fT.n vad heter vi egentligen? Vad heter
IYlforeningen? Som ny medlem tittade jag i
stadgarna. Det blir man inte klok av. I rubriken
står " stadgar for Foreningen Sollentuna slcikt-

forskare". Föreningen med stort F, vilket tyder
på att ordet föreningen ingår i namnet. Sedan

kommer $ 1 där det står Foreningens namn ör
Sollentuna Sldktforskare. Dessutom används de

olika benämningarna lite omväxlande. Ibland
står det Föreningen Sollentuna Släktforskare
ibland Sollentuna Släktforskare. (se t ex Rötter
på Internet).

Ibland undrar jag om det fanns olika åsikter
om namnet när det begav sig. Någon som var
med kanske kan skapa klarhet. De stadgar jag
har gäller från 8 mars 2001 . Vi har diskuterat i

styrelsen och beslutat att använde namnet Sol-
le ntuna S lciktfo r s kare konsekvent.

i planerar att komma med ett förslag på

stadgejustering till årsmötet så vi tår kanske
anledning di skuter a frägan närmare.

Så hoppas jag vi ses på mötesafton tisdag den

6 november och den tisdag 4 december. Bekla gat

att det blev två tisdagar i rad. Vi försöker variera
mellan veckodagarna men lyckades inte denna
gång.

Väl mött!

Kerstin Myrehed
Ordförande

a./vM

T f redaktör' Lars G. lindström, tfn oB -96 SB lg
Manus och bilde r skickas ti[[: Nytorpsvåigen t9,

1g1 S,Sollentuna e[[e r nred

[-post r ord-meni ng@swi pnet.se

Det har numret har tagits fram nred hlatp av en

redaktionsgupp besä.nde av l.ngeniai Go[iath

Tom Hedströnr och Gitt Rosander.

ed fraMedlemsbladet beräknas utkomnra m

nummer pe r ar och ingar i årsavgifte n.

Ansvarig bt$va re: Kersti n Myreh-ed, tfn 7 5426 55



När vallonerna tog over järnförädlingen
Ett 30-tal personer hade slagit sig ner i

Amorinasalen för att lyssna till Stig Geber
som talade over ämnet "Vallonernas liv och
leverne". Hans intresse väcktes när han
hittade vallonättlingar tillbaka i sin egen släkt
På så sätt kom han med i sällskapet Vallon-
ättlingarna, och har fortsatt att forska om
valloner.

Vallonern a ar en folkgrupp i södra Belgien,
Liege i norr och en bit ner i dagens norra
Frankrike. Det har funnits motsättningar
mellan valloner och flamländare. De första
vallonerna kom till Sverige i början av 1600-
talet, men sen tog invandringen verklig fart i
och med att Louis de Geer inkallades till
Sverige 1627 och då hade affarsförbindelser
med Gustav tl Adolf. De Geer, som kallats
"den svenska industrins fader" blev så små-
ningom svensk medborgare och adlades.

Uppsving för järnhanteringen
De Geer gav den svenska järnhanteringen ett
ordentligt uppsving genom att arrendera
mindre bruk först i Norrköpingstrakten (Fin-
spång) och senare i norra Uppland kring
kända bruksorter som Osterby, Löfsta, Gimo,
Strömsberg, Söderfors, Dannemora m fl - det
så kallade Vallonriket där järnet blev till guld.

Från region Vallone i Belgien inkallade han
skickliga vallonska smeder for i första hand
vapentillverkning. Men det behövdes också
hammarsmeder, kolare, skogshugg are,, räckar-
drängar och en rad andra yrken, totalt cirka

Berit Jeppsson svarade för Sollentuna Släktforskares bord
med bl a försäljning av tidigare an-tecknat

Kjell Abrink

r

1000 yrkesverksamma med familjer och barn.
Totalt kansk e 2500 personer under stor del av
1600-talet. Man skrev kontrakt på två år med
möjligheter att återvända, men många blev
också kvar.
Genom invandringen av valloner modernise-

rades den svenska järnhanteringen av de
skickliga smederna, som också såg till att be-

vara yrkesskickligheten inom släk-
terna.

Motstånd mot svenskar i yrket
Kjelt ÅUrink berättade i sitt fore-

drag om hur stort motståndet var att
släppa in svenskar i yrket: I släkten
Boevie kom som förste icke-vallon-
smed in en smed Holm 1770 (som då
var ingift i en vallonfamilj) och den
andre icke vallonen, etr smed Wester-
berg, forst 1894.

Man levde ett ganska inrutat liv i
bruksorterna, ofta med egna lärare
och präster och höll hårt på sina
traditioner inom familjen, släkterna
och bruken, även om de som stannade
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Dena biblia har Jag köpt den 14 Mars 1794
för 7 (elter 1 1?) D:- och ombunden 12 Augusti
1799 för B.-.

Så skriver min anfader Jonas Bolin i Stocka-
torp, Korsberga socken, Jönköpings län, i den

stora, skinnbundna Drottning-Kri sti na-bibel
som fortfarande finns i familjens ägo. Han

berättar där om sin egen och sina två hustrurs
bakgrund och om barnen. Första hustrun hette

Wendla S ara Sahl in, 17 5l - I 8 I 5, från Eksjö.
Fadren var Oxhanlanaren (oxhandlaren? )

Jonas Salin och modren Beata Katrina Helin.
Jonas och Wendla Sara ar min farfars farmor

Beata Charlottas föräldrar. Senare generatio-
ner har kompletterat uppgifterna i bibeln.

Stockatorp
I sjuttioårspresent fick jag en resa till mina
småländska rötter. Uppgifterna i familjebibeln
var i stort sett vad jag hade att utgå från. När
vi kom till Stockatorp som ligger i Korsberga
församling, söder om Vetlanda, fanns där
några åldriga, till synes obebodda hus på var
sin sida av vägen. Kunde det vara i något av

dessa hus som Jonas satt och skrev i bibeln?
En äldre dam, som kom cYklande, kunde

berätta att det vita huset ägdes av en dam i
Jäfälla. Henne ringde jag; huset var hennes

föräldrahem. Hon berättade att skylten Gcist-

giveri fortfarande finns kvar. Gästgiveri hade

gården varit på 1700 och 1 800-talet. Kunde
Jonas ha varit gästgivare?

Denna lilla uppgift i telefon har givit god

utdelning. Numera vet jag att jag härstammar
från gästgivare i såväl Stockatorp som i
Rosendal, Äseda församling och i Fagerhult,
nuvarande Högsby församling, med några mil
emellan sig.

Ascultant
I våras lade jag ut några frågor om Stockatorp

4

Beata Clmrlotta Bolin, gtft Rosander

och om gästgivare på Anbytarforum på nätet

och fick intressanta svar, bland annat bild och

beskrivning av gården. Jag fick också hjälp
att tyda några uppgifter i kyrkböckerna, som

Ausk, som visar sig vara förkortning av Aus-
kultant, som betecknar just gästgivare. Kan

också stavas Ascultant eller Akultant.
Så småningom fick iag direkt kontakt med

en av uppgiftslämnarna, Giinter Maiwald i

Vetlanda. Han försåg mig med ytterligare
uppgifter om Wendla S ara och barnen i första
giftet och nämnde också att han hittat boupp-
teckningen efter Wendla Saras första man

gästgivaren Johan Gran.
"Det var väl bra det", tänkte j 3g, "men det är

ju Bolin j ag ar intresserad av". Sen kom
ytterligare nägra blänkare om att han jobbade

med bouppteckningen, men jag tog det inte

riktigt till mig.
Så, häromdagen, kom ett brev med ett hjärt-

skärande innehåll. Nog gällde bouppteck-
ningen i högsta grad min ana! Hur enögd får
man vara som släktforskare? Tack vare den

uppteckningen har iag nu fått ännu en ana

levande framför mig.

Bouppteckning efter Johan Gran
" Åhr I790 den I7. Augusti blef i anledning
och på begciran utaf enke frrn wcil edla
Wendela Sara Gran född Salin i Stockatorp
behorig bouppteckning efter hennes afledne

kcira man Akultanten herr Johan Gran som

med döden afgådt och efter sig lemnat 2-nne

söner, Otto Gran på. I2-te året dito Anders

A.

,t\
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Utluset i Stockntorp byggt av timmer från
gcistgivargården

Clemens Gran 3 3/4 dels åhr, omyndiga och
som önnu ingen laglig fc)rmyndare cir tillft)r-
ordnad ej heller å fcidernes sidan har ? som

fdrmyndare kan utncimnas, alltså förmanres
enkefrun så stadeligen uppgifwa
qvarlåtenskapen som hon med ed fcista kan om
så påfordras skulle, hwilket utlofwades, ty

företogs uppteckningarna och btfanns som

följer:

Lösöre
Så följer ett par sidors uppräkning av allt som
fanns i gästgivarhemmet, där familjen på fyra
personer bodde. Bland husgeråden fanns
gamle bakeformer av hleck, I söndrigt halster
och I sönder skiciraknif. Möblemanget var
sparsaffit, I pulpet, ett par skåp och kistor, ett
bord på fot, skriflåda, öltunna och wcifstol.

Gästgiveriet innehåll ocksä 4 st scinger,
värderade till I6 skilling, och 6 gl. stolan B

skilling. Söngkliider: I blårandigt bolster 20
mk, 1 dito 20 mk, bcittre och några dynor samt
2-nne dunkuddar B mk., I fdll, I rutigt tcicke
och 2-nne klutaklcide.
Linklöder: I dröllduk gl. 6 aln, och två min-
dre, 5 st. serwetert,2 st. lakan,2-nne handdu-
kar och några gardiner.
Frånledne herr Acultantens Gångklöder: I
jacka och wcist af blått Masilster gl. och I gl.
grön rock och wcist af klcide.
En häst, ett par kor och några svin ingick
också, liksom 7 st. tallrikar, 3 halfstops-butel-

jer, 2-nne saltkar, I wit halfstopsflaska och
2-nne spetsglas och I porselinsfat. l3 st. gl.
böcker varderades till 8 skilling.

Spannmål finns intet. C ontantpengar eller
utestående fordringar finns intet. Transport 4I
riksdaler, l3 skilling, 9 runstycken.

Fast egendom
Ett halft krono skatterusthåll med gcist gifw eri
hcir i Stockatorp, hwlken fastighet cigs af
fremledne herr Ascultanten, Grahn, i cikten-
skapet inköp. Enligt bewittnat kiöpebref af
den I3.november I78 I . Hwilken fastighet I /2
Stockatorp efter nuwarande tidernas om-
stcindigheter och hemmanets Beskaffenhet nu
wcirderas till 400.-,-. Summa 44I .13,9.
GöId och skuld vid dödstimmAn.

Forts.sidan6D>)

Sollentunadagen på Stinsen

Lördag den 8 september arrangerade
kommunen Sollentunadagen. Ett stort
antal ideella föreningar gavs tillfälle att visa
\fpp sig och tala om vad man sysslar med.
Aven vi var där och berättade om släkt-
forskning och visade lite av material som
man använder vid släktforskning.
lntresset var stort. Vi fick tre nya medlem-
mar som betalade medlemsavgiften direkt
"på stubben".
Vi som representerade foreningen tyckte
att dagen gav gott utbyte och vi räknar med
att ställa upp även nästa år. K.M.

5
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Forts frå, fc)regående sida

Till fabriksen herr Påvel Sahlin i Stockholm
enli gt forskrifning 666,32,-
Till herr Magister Jonas Hultqvist 25.-.-
Dock fdrmenar enkefrun genom herr

framledna Ascultant Grans uppsatta rcikning
skall redan betalts, det herr magister Hultqvist
nu ? bestrider, och således nu cir utfordt och

till höga wederborandes omprofning hem-
stcilles.

Mindre poster
Så följ er 27 mindre poster på sammanl agt 29

riksdaler, bland annat till kyrkan och de fattiga
32 skilling, till Korsberga kyrka 2 riksdaler,
till drcingen Jonas hcir i huset, I riksdaler och

inkopt till den dodes hegrafningskostnad 5
riksdaler samt de fattiges andel 26 skilling, 6
runsQcken.
Egendom 44I rikdalero 13 skilling,9 run-
stycken
Gäld och skuld 720 riksdaler, 43 skilling'
6 runstycken
Och widare icke att påminna eller anfora,
Således waren rcitteligen angtfwit och efter
bcista fcirstånd upptecknat och wcirderat
Betygas ut supra
Såsom tillkallade wittnen och wcirderingsmcin

Jonas l','ilssonPer swensson 
Ncimndemcin

Wendla Sara Gran, fodd Sahlin
En högt bedröfwad enkefru

En högt bedröfwad enkefru
Nog hade Wendla Sara anledning att vara
bedrövad ! Här satt hon tru, en utblottad fyr-
tioårig änka med två små pojkar, hur skulle
hon klara sig? Men mannen hade ändå kom-
mit med heder i jorden, även om det skett på

kredit. Fem riksdaler i begravningskostnad
verkar vara en hög summa i förhållande till

6

husets ställning.
Mannen hade dött av hastigfeber 39 ät

gammal. Boets eltindiga tillstand var alltså inte

något som berodde på långvarig sjukdom utan

var troligen vad hon fått leva i länge.

Den stora skulden till Påvel Sahlin - kan det

ha varit en slåikting till henne som lånat dem

till köpet av gästgiveriet? Orden om hemma-

nets Beskaffenhet flr mig att tro, att värdet gått

ned sedan köpet 1781. Kanske mannen drack?

Hur som helst kan det inte ha varit trevligt att

komma som resande till det gästgiveriet!

Sorg efter förlorade barn
Men Wendla Sara hade fler anledningar till
bedrövelse, hon hade dessutom mist tre söner'

Första barnet, en pojke, föddes I febtuari 1777

och var dödfödd. Först 23 februari gifte sig

Wendla Sara och Johan Gran i Eksjö, där hon

var född. Johan titulerades redan dä,26 är,

Ascultant. 1778 kom Otto Friedrich/Frederik
och 1781 Jonas, båda i Eksjö. Jonas nämns

inte i bouppteckningen, han måste alltså ha

dött tidigt, liksom Pafvel, 1783-1784. Han
föddes i Stockatorp, som även Andreas/Anders
Clemens 1786.

Pafvel - det är ganska troligt att han döptes

efter långivaren. Kunde månne denna släkting
hj+lpa änkan och hennes barn ytterligare?

Ännu en prövning återstod för änkan: att i
högre rätt bevisa att skulden till Magister
Jonas Hultqvist var betald.

En ny man dyker upp
Så kommer den unge Jonas Bolin, född 1764 i

Prirshult, Hörda soken (Höreda, söder om
Eksjö), in i bilden. Kanske, eller snarare

troligen, var han driingen Jonas här i huset

som hade I riksdaler att fordra i bouppteck-
ningen.

Han hade troligen ingenting emot att "kon-
servera änkan" och bli gästgivare, som var en

statlig tjänst, noga reglerad. Han bär också

titeln, när de gifter sig. Göstgifware Jonas
Bolin och enka Gran Wendla Sara Sahlin som

förut ej woro besläktade ei heller med andra

förlowade
Afwinringen efter hennes förre man
Auscultanten Gran ör uppvisad på hösttinget
1790 S 2l 1Östra Hrirads Ting).Wigdes af
Johan Aulander, 5 november 1792. Då var
redan deras första barn på väg. Sonen Carl
Friedric föddes 2?februari 1793 och döptes

den 25 februari. Han dog den 5 mars, I I dygn
gammal. Så olyckorna var inte slut för den

D>> {
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hårt prövade Wendla S ara.

En dotter!
Men så, till sist, kommer det en liten dotter till
världen på sin mors 43- och sin farmors 53-års-
dag, 18 oktober 1794! Hon döptes till
Beata Charlotta och skulle få leva ända till
1876 då hon dog av Åtderdoms Brcicklighet.
Nog bör det ha varit glädje i huset när flickan
foddes !

Jonas Bolin tycks ha varit av en annan sort
än Johan Gran. Vid Beata Charlottas födelse,
efter bara ett par år, fanns det både piga och
dräng i huset, och han hade råd att köpa den
stora bibeln. Den kostade alltså 7 , eller kanske
I I riksdaler och som jämförelse kan nämnas
att ett lispund (8 l12 kg) torkad fisk kostade I
rdr l6 sk sp och ett lispund fläsk I rdr 20 sk sp,

medan man fick ge 6 rdr l7 sk sp för en tunna
ö1. Johan Grans häst värderades till 6 rdr.

Wendla Sara fick uppleva att dottern 18 I I
gifte sig med en gästgivarson, Johan Magnus
Rosander från Rosendal. Det unga paret
bodde några år i Stockatorp och fick där sitt
första barn, innan de flyttade till Fagerhult.
Johan Magnus hade köpt gästgivargården där
av sina föräldrar. Wendela Sara dog 1815.

Moderns öde gick delyis igen i dotterns liv,
fast i omvänd ordning. Aven Beata Charlotta
förlorade första barnet, Christina Sophia, efter
några veckor, 1812. När andra barnet Axel
Fredrik föddes l8l 6, var Wendla Saras mor
borta. Beata Charlotta fick sedan ett liv i
rikedom på en av socknens största gårdar,
innan hennes son gick i konkurs 1867 och
forlorade allt. Den rika gårdsfrun på Fagerhult
slutade sitt liv som ett fattighjotr, lämnande
sonen och fem moderlösa barnbarn efter sig.

Sic transit gloria mundi - så förgår all jor-
dens härlighet.

O Gitt Rosander Gerhardsson

lnbjudan till studiebesök
Onsdagen den 2l november 2007 besöker
vi Stockholms Stadsarkiv. Vi har bokat
besök klockan 13.30. Avgift för studie-
besöket är 25 krlperson. Anmälan till Karin
Henriksson, telefon 08-75 4 48 0I eller
karin.henriksson@sawast.se. Om Du anmält
Dig och får förhinder är det viktigt att avan-
mäla.

Stadsarkivets adress är Kungsklippan 6.
Tunnelbana till Rådhuset, gå av mot Kungs-
klippan, åk rulltrappa upp, tag hiss till
Kungskli ppan, gatuplanet.

Tack!

Ett stort och varmt tack till all a vära "brev-
bärare" som under året i ur och skur ombe-
sörjt att medlemmarna fått sina exemplar av
an-tecknat. Ni gör en stor insats för före-
ningen genom att vi tack vare Er insats
håller portokostnaderna nere.

Tips
Ur Dagsverket, organ för Dalarnas Forn-
minnes- och Hemby7dsforbund 3 /2007 :

Maud Wedin: Skogsfinnarna i Skandina-
vien Finnbygdernas Förlag och FINN-
SAM.
Skriften ger en övergripande bakgrund till
den skogsfinska kolonisationen i Sverige
samt bakomliggande orsaker till
mi grationen, dessutom grundfakta rörande
bebyggelse, näringsliv, språk, myter och
sägner.
Ortnamn och namnvård I
Ortnaffir, fastighetsbildning och
fastighetsredigering.
Lantmciteriet, Gcivle,fox 026-65 29 I5
Skriften är den tredje och reviderade uppla-
gätr, med förtydliganden av de lagändringar
som ägt rum med avseende på fastighets-
bildning och hur dessa påverkar
fasti ghetsregi strets ortnamn.

Redaktionskommittö

Detta nummer av an-tecknat har gjorts av
en redaktionskommittd som i all hast ställt
upp för att vi skulle få fram numm er 4. Det
är underbart med medlemmar som med kort
framforhållning lägger sitt eget åt sidan och
hjälper föreningen.

Nu behöver vi ytterligare personer som
kan äta sig att arbeta med an-tecknat fram-
över. Det gäller att stå för layout och redige-
ring, det gäller att ta fram material. Om en
person ska göra detta ensam blir det mycket
jobb. Men om en grupp arbetar tillsammans
blir det lättare.

Kan Du tänka Dig ingå i en sådan grupp?
Var och en bidrar efter förmå ga.

Hör garna av Dig till Kerstin Myrehed
tel 7 54 26 55 eller med E-post
kerstin. myrehed @ swi pnet. se

;7
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DenT november 1902 flyttade stataren Alfred
Johnsson med hustru Maria och fyra barn från
Vallentuna församling till sollentunaholm i

Sollentuna församling. Lördagen den 2g
september 2007 träffades 14 barnbarn till
Alfred och Maria tillsammans med resp. part-
ners till en kusinträff på Duvslaget.

Alfred blev ladugårdskarl och snickare, Maria
mjölkerska vid Sollentunaholms gård. Fram till
l9l8 fddde Maria ytterligare fyra barn -
sammanl agt alltså ätta (fyra pojkar och fyra
flickor). Min pappa Eskil var äldst, fodd 19
september 1898 i Össeby-Garns församling.
Brodern John emigrerade 1953 till can ada
med hustru och fem barn. Övriga syskon har
framlevt sina liv i stockholmsregionen.

Id6n till en kusinträff har funnits länge, och
2006 bildades en planeringscell med kusin
Birgitta i Brottby och min syster Ragnhild i
Sollentuna som initiativtagare. En organisa-
tionsgrupp med ytterligare några kusiner inkl.
undertecknad tog form. En inbjudan gick ut,
och 14 kusiner och 13 partners anmälde sitt
deltagande. Endast fyra kusiner anmälde för-
hinder, varav tre bosatta i USA.

Samling vid slottet
Samling skedde utanför Edsbergs slott vid
Edsviken. Innan vi tog oss upp till Duvslaget
togs gruppfoton med Edsviken i bakgrunden.
I Duvslaget börJade vi med en välkomstskål

8
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där främst amerikakusinerna Perry och Rachel
med hustru resp man omnämndes. Därefter
vidtog en välsmakande buff6, innefattande
flertalet rätter på det svenska smörgåsbordet
och rådjursstek som varmrätt. Till detta dracks
vin, öl eller vatten. Kaffe och sorun datärta
avslutade måltiden.

under fem timmar underhölls vi av presenta-
tioner och längre tal om minnen av farmor/
mormor Marta, som vi alla hade lärt känna.
Farfar lmortar Alfred hade ingen av oss traff at,
han dog redan 1920. Mycket handlade om våra
föräldrar - alla avlidna - om vad vära barn
hette och sysslade med etc. Många kusiner
hade aldrig sett varandra och mång a nya band
knöts. Innan vi avslutade träffen påmindes vi
om ett planerat kyrkobesök på söndagen.

Kyrkträff
Flertalet träffades vid söndagens högmässa i
Sollentuna kyrka. Efteråt hedrade vi Alfred
och Maria med en blomstergärd på familje-
graven belägen endast 50 m från kyrkan.
Kusinträffen avslutades med kyrkkaffe hos
äldsta kusinen Ragnhild, där vi under ca tre
timmar samtalade och till slut tog farväI.

Många kommer att träffas igen. Alla visade
tacksamhet, och vi som organiserade tyckte att
vi hade lyckats bra med genomförandet.

öSven-O[cf ;chnson

Kusintrciffen inleddes med samling framför Edsbergs slott med Edsviken somfondtapet.
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Fastna lnte I

Efter Crister Lindströms intressanta föredrag
den 1B september bad vi honom skriva ner lite
om de något ovanliga källorna han använt sig
av i sin släktforskning. Här följer hans svar.

Den som släktforskar hamnar förr eller sen are
i återvändsgränder. Kan det tyckas. Det finns
emellertid mån 93, många fler källor än
kyrkböckerna. Närmast är förstås boupp-
teckningarna (eller fattigbevis) som kan be-
ratta om efterlevande och som ger en bild av
hur vära förfäder levde och hade det.
Men sedan då? Var de hantverkare eller på
annat sätt berörd a av skråväsendet finns det
kanske handlingar i deras arkiv. Tillstånd
skulle alltid utftirdas för det ena eller det
andra. Hade de något med polisen att göra?
Leta i den aktuella polisstationens dagboks-
noteringar.

En viktig källa ar tidnin garna. De inte bara
speglar en tidsanda utan kan också innehålla
information om dina anor. Kanske en vigsel-
notis eller en dödsruna. Oftast ar detta ett tids-
ödande arbete även om det finns en del sök-
bara databaser. En sådan är Kugelberg-skivan.

Register och kartor
Andra spännande källor är förstås fastighetsre-
gister, kartor och - en av mina favoriter - hem-
bygdsböcker. Dessa böcker innehåller ofta le-
vande beskrivningar av en socketr, ibland med
kompletta inventeringar och bilder. Genom
åren har flitiga och kunniga människor noga
berättat om sin hembygd Till stor glädje för
oss som långt senare letar puzzelbitar. Glöm
inte heller de (omfattande) kommunarkiven
och arkiv knutna till institutioner och t ex
sjukhus.

Själv hittade jag en skådespelerska och en
perukmakare vid Operan samt deras son som
forsökte göra militär karriär. Där räckte inte de

traditionella sökvägarna långt. Bibliotek,
operans arkiv och en doktorsavhandling om
perukmakare hjälpte mig en bit på vägen. På

Sveriges Teatermuseum hittade jag slutligen
utförliga beskrivningar om min anmoder, vilka
pjäser hon spelat i och inte minst om teaterli-
vet i Stockholm i slutet av 1700-talet.
Sonen, som blev officer, saknades till största

"rutorn a" !

?

?

delen i Krigsarkivet. Istället fanns det uppgif-
ter i Arm6museuffi, i handskrifter på Kungliga
Biblioteket, i skrifter kring Rosersbergs slott
och i litteratur kring Hertig Karl. Min forsk-
ning innebar att Krigsarkivet så småningom
kommer att få en omfattande redogörelse
för Hertigens eget livgarde. Något som i dag
saknas. Totalt tjänstgjorde bara 128 officerare i

detta garde.

Hitta nya ingångar
Släktforsknin g ar inte bara långsiktigt och
tidskrävande. Det kräver ocksä att man ibland
tänker fritt och försöker hitta nya ingångar på
gamla problem.
Lycka till! C Crister Lindström

Sveriges Teatermusöum finns i Nacka och på
I ntern et www. sverigesteatermuseu m. dtm. se/
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Styrelse 2007
Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 75426 55
e-nost: kerstin. mvrehed @ swi Dnet. se

t

Brita Ågren, vice ordforande
Tel 35 74 20
e-post: bri ta.asren @ swipnet. se

r

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 0l
e-nost: karin.henriksson @ sawast. se

Marie Testot', vice sekreterare
Tel 754 22 87
e-post: testo rf @telia.com

Erik Westin, kassör
Tel 35 72 9l
e-post: erwes @telia.com

l.

Hans Carlheim, vice kassör
Tel 35 46 80
e-nost: carlheim @ hem. utfors. se

Ändrad postadress, e-postadress och
telefonnummer anmäls till kassören
Erik Westin, se ovan.



The Man-eating
Wolves of G
Vnn DEr ruÄcorl soM sÅc TV-programmet "Män-
niskoätare" som visades i mitten av augusti
2007? En engelsk Tv-produktion om verkliga
händelser som inträffade i Gästrikland och
Södra Dalarna vintern 1820121 . Jag blev
intresserad och beslöt undersöka om pro-
grammets innehåll kunde verifieras i

kyrkböckerna.

TV-programmet visade hur vargar som fötts
upp i fångenskap hos välvilliga människor inte
kunde anpassa sig till naturliga vargbeteenden
när de släppts ut i frihet. De höll sig intill
bebyggelsen och dödade människor - främst
barn - för att livnära sig. De vargar som pro-
grammet handlade om föddes upp av Katarina
Bedoire, hustru till brukspatro.n Jean Henrik
Bedoire, vid Gysinge Bruk i Osterfdrnebo
socken. En av vargarna - en hona - kom i
frihet att döda l1 människor vintern ftz0lzI.
Många blev också skadade men överlevde.

Stora insatser sattes in för att avliva vargen
med eftersom den inte betedde sig som en
normal varg var jaktlyckan inte stor och först
efter flera månader fick man stopp på attack-
erna mot människor genom att skjuta den
"männi skoätande" vargen.

TV-programmet var en s.k. drama-dokumen-
tär och var väl ingen exakt beskrivning av
händelseförloppet och personernas agerande
var säkert en aning fabulerande men då jag i
berörda socknars dödböcker fann att 10 perso-
ner (varav 9 barn) blivit dödade av varg finner
jag skildringen ändå trovärdig.

Här följer mina noteringar ur dödböckerna:
1820- 12-30 Eric, son till soldaten Carl Ed i
Dragbo, Årsunda sn

"Ihjälriven av vargar" ,4 är .

182I-0L- L2 Johätr, son till Carl Jansson i

Jämtbo, Garpenbergs sn

"Vådeligen av vargar sliten och uppäten
mellan granngårdshuser", 6 är.

I82I-01-2.$ Per, son till bonden Eric Persson i
Kräbäck, Osterfärnebo sn.

10
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Bild hcimtad från boken " De mcinniskocitande
vargarna" av Evert Pousette

"Ihjälbiten av en var E" , 6 I 12 är

1821-01-31 Stina, dotter till bergmannen
Anders Carlsson i Horndalsby, By sn

" Ihjälriven av en varg, ifrån vilken fadern
själv med egen livsfara kunde slita sitt sönder-
rivna barn. Olyckan inträffade kl 3 på dagen då

barnet i ett ärende hemmifrån skulle gå ner till
Bruksgården", I I år.

182I'02-05 Carin, dotter till avlidne torparen
Eric Ersson i Olofsborg, Hedesunda sn

"Ihjälriven och till det mesta uppäten av vild-
djur", 8 ll2 är.

182I-02-10 Johan Eric, son till skomakaren
Johan Sundstedt i Stjärnsund, Husby sn

"Ihjälriven av en varg", 15 år.

I82L-A2-10 Anträ, dotter till bonden Jan Jans-
son i Bastmora, Husby sn
"Ihjälbiten av varg" , 12 är.

I82L-03-09 Anna, dotter till kolaren Per Ers-
son i Ysjön, Årsunda sn
"Ihjälbiten och till en betydlig del förtärd av

{\
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VARG
Varg, €ller ulv som den ibland kallas, äy

' en av de storsta hunddjuren som finns.
Men i Sverige har arten länge varit nära
utrotning. Delvis beroende
på den vargskräck, där man
demoniserat vargens egenskaper.

Att vargskräcken är djupt rotad, visar
också själva ordet. Varg är nämligen
ingen vetenskaplig beteckning, utan
tillkom som en omskrivning
när folk inte ville nämna ulven vid dess
rätta namn.

Fornsvenskans vargher betydde inte
bara varg utan också förbrytare. Och
grundbetydelsen är dråpare. Som
kuriosa kan nämnas att det svenska
ordet är besläktat med engelskans
worry, plåga, som forr i tiden hade
inneborden strypa.
Ur "Om ett ord"

Kerstin Myrehed

Ti ll minne av
OLLE VAVARE
Tidningen an-
tecknafs redaktör
Olle Vävare har gått
bort efter en tids
sjukdom. Han avled
söndagnatten de n 7
oktober. Han sörjes
närmast av hustru
Barbro och barnen
Anna, Mia och
Johan med familjer.

Olle tog över som
redaktör för an-
tecknat när det var lite turbulens i föreningen,
och svårt att fä fram en ny styrelse. I samma

veva slutade tidigare redaktören Christina
Högmark när hon flyttade från Sollentuna.

Olle hoppade in med stor entu-
siasm.

Förutom att svara för produktionen av tid-
ningen hjälpte Olle till med att stimulera
ledamöterna i deras försök attfä något på

pränt - vad det vara månde. Olle var också ett

stort stöd i styrelsearbetet, där han kom med

många synpunkter på hur arbetet kunde för-
bättras. Han var en stor tillgång för
Sollentuna Släktforskare - och naturligtvis
hade han intresse av att själv släktforska.

Politisk aktiv
Jag lärde känna Olle Vävare i min roll som

informationchef i Sollentuna kommun och

redaktör för tidningen Sollentuna, sen are

Sollentuna-Journalerl. Olle ingick under fl era

år som ledamot i den dåvarande redaktions-
kommitt6n, där han representerade folkpartiet.

I sin egenskap av redaktor (bl a för Fastig-
hetstidningen) var han ett stort stöd även för
mig personligen och kom ofta med värdefulla
synpunkter och tips på reportageuppslag.

Olle Vävare hade ett starkt och genuint
intresse för sitt Sollentuna, och det visade han

på fl era sätt genom sitt politiska engagemang

och i föreningslivet.
Olle bl ev 74 är!

?Lars G. Lindström
I
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Yargar", 19 är.

1821-03-18 Anders, son till Olof Ersson i
Watbo, By sn
"lhjälriven av en varg under det modern var i
kyrkan. Fadern kommer och kan med nöd slita
barnet sönderrivet ur vargens mun, som
bortsläpandes barnet och kastade
det över 4 gardsgårdat,6 l12 är.

182I-43-23 Stiilä, dotter till Mats Hansson i
Rafshyttan, Garpenbergs sn
"Uppäten av vargar vid gårdsladan", 3 är

Vill du veta mera?
För den som vill veta mer om vargarna från
Gysinge kan jag rekommendera boken " De
Mcinniskoötande Vargarna" skriven av Evert
Pousette. Finns att låna på Stockholms Stads-
bibliotek.

O Tom Hedström

Radioprogramm et Slciktband är tillbaka
med en ny omgång i Pl. Månd agar
klockan 10.03. Reprissändning natt mot
tisdag klockan 00.03 Dessutom repris
lördagar klockan I 1.35. Man fina tips om
ovanliga källor. Mer om programmet finns
att läsa på: www.sr.se. Pl.kultur

"Släktband" i radion



Föreningen Sollentuna Släktforskare
clo Kerstin Myrehed
Yidfares väg7
L92 77 Sollentuna

FonElv/NGEN Sor LENTUNA Sr,q KTFIRSKA RE

Icmakuäll [deoembel
Sollentuna Släktforskare inbj uder till en kväll om

handskrifter

Tisdag den 4 december kl 19.00
i Tintomararu mmet, biblioteksh uset

Arne Eri ksson berattar om hur rnan

läser och tyder handskrifter från forr

Fri entre. Kaffe serveras,
Välkommen.
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