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Ordföranden har ordet
Vanligen fungerar allt som det ska och det
rullar på. Men ibland hakar det upp sig –
som på mötet den 23 september, då
tekniken inte alls ville vara med. Jag hade
helt enkelt inte kollat internetuppkopplingen och tar givetvis på mig ansvaret för
missödet. Er alla, som var på mötet, ber jag
om ursäkt för det inträffade. Och jag har
lärt mig något.
Jag är nu i det närmaste klar med
föreningens styrelsearbete. Redan i våras
meddelade jag valberedningen att jag inte
står till förfogande för omval vid nästa
årsmöte. 4 år får räcka för min del. Jag vill
nu göra annat, t ex släktforska.
Besök på Arninge kommer vi inte att
arrangera i år. Efterhand som det blivit
möjligt att sitta hemma och forska har
intresset att fara dit minskat. I våras var det
inte ens en handfull som anmälde sig för att
åka till Arninge. I stället ger vi hjälp på
biblioteket i Sollentuna. Några lördagar per
termin kommer en erfaren släktforskare att
finnas till hands och ge hjälp vid bibliotekets släktforskardator. Blir efterfrågan
stor är det lätt att utöka den tjänsten. Många
har visat intresse.
Ett annat sätt att hjälpa och även ta hand
om nya medlemmar är ”forskar-fadder”. Vi
har några nya medlemmar som får stöd och
lite vägledning av en erfaren medlem.
Jag skriver detta i början av oktober.
Septembers sköna värme har bytts ut mot
ett bistrare klimat och dahliorna har helt
lagt av. Sista natten hjälpte inte fiberduken
längre. Men det är så det ska vara. Det
kommer nya släkten och nya tider. Hur
skulle vi annars kunna släktforska om
allting bara stod still?
Ha det gott!

c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 182
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
 Torsdagen den 3 december kl 19.00
Föredrag av Kjell Åsbrink om CD-skivor
och annat nyttigt.
Elinor Elmborgs föredrag om arkivering,
som tidigare annonserats, är flyttat till
våren 2010.
 Tisdagen den 16 februari 2010 kl 19.00
Mötesafton med årsmöte.
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Hur orkade Du, Johanna Juliana?
Min farfars mormor Johanna Juliana Nilsdotter, gift Andersson, 1819-1888 – en fantasi
byggd på tillgängliga fakta.
Jag står vid Din gravsten på Kristvalla kyrkogård
och undrar, hur orkade Du leva med alla Dina
sorger, kära farfars mormor. Hurudan var Du som
människa? Alla pengar Du lånade till Dina barn
tyder på ett gott hjärta, var det så? Där vilar Du,
nära sextionio år gammal, tillsammans med Din
Jonas; det var nog skönt att få ro till slut. Du har
Din mor, flera av Dina femton barn och många
barnbarn bredvid Dig, i ett särskilt kvarter nära
kyrkan, skuggat av ståtliga tujor. Det syns att det
inte är vilka som helst som ligger här. Nog lämnade Du både gods och gull efter Dig. Men hur
mådde Du i hjärtat, när Du drabbades av slag
den där augustidagen 1888 och ”afled stilla”?
Kristvalla kyrkogård, Nybro kommun.

Bouppteckningen efter Johanna Juliana
visar två gårdar och en lägenhet och att
boets behållning blev 72 000 kronor. ”Osäkra fordringar” på 48 000 kronor tas inte
upp, de var förskott på arv till några av
barnen. Förskotten skulle egentligen avräknas från deras arvslotter. Men ”det kan
inte utrönas nu, om de till någon större
eller mindre del kan komma boet tillgodo
eller i skiftningen, synnerligen som flere av
angivne hemföljdstagare* avlidit, vistas på
okänd ort eller gjort konkurs”, står det i
bouppteckningen. Fem söner och fyra
döttrar finns kvar i livet. Av dem vistas en
son och en dotter på okänd ort. På okänd
ort finns också fem av de sju barnbarn som
tidigt blivit moderlösa, när Johannas två
äldsta döttrar dött.

en aktad man, som också tagit hand om
flera syskonbarn. Han gifte sig för tredje
gången 1856, det år Johanna fick sitt elfte
barn, och skaffade sig ett pappersbruk.

Äktenskapet
Nyårsdagen 1837 rustas det till bröllop i
Branthult. Äldsta dottern skall vigas vid
Jonas Andersson från Bönemåla, Bäckebo
socken, några mil söderut. Han är sex år
äldre och skall så småningom bli lantbrukare med stora gårdar, rusthållare,
nämndeman och ålderman. Bönemåla är
också en stor gård, som ägts av Jonas
farfar, som var smed, ett yrke med status.
Den unga bruden, sjutton år och tre
månader, står där så högtidlig i sin bästa
klänning. Krona bär hon inte utan ett rött
band, broderat med blommor och pärlor, i
håret.
Hon pressar fram ett leende mot sin
brudgum. Vad är det som väntar? Bröllopet blev snabbt bestämt. Hade det blivit
något äktenskap om inte ett nytt liv gett sig
tillkänna? Släkt och bekanta från granngårdarna sorlar och skränar. Alla skall ha
sin beskärda del av drickat. De många
förningsgåvorna är framdukade på flera
bord, och de duktiga matmororna ropas
fram för att visa upp vad de har åstad-

* De som fått förskott på arv.

Uppväxten
Johanna föddes den 10 september 1819 på
den stora gården Branthult i Kråksmåla
socken i Småland. Där växte hon upp
tillsammans med en halvsyster och en
äldre bror samt åtta yngre syskon. De två
yngsta syskonen föddes samma år som
hennes egna första och tredje barn.
Johannas far Nils Carlsson hade många
präster i släkten. Han var bonde, nämndeman, ålderman, kyrkvärd och kvarnägare –
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kommit och få beröm. Prästen öppnar
dansen med bruden. Hon rodnar och
snubblar, mår illa, vill dra sig tillbaka.
Men först måste brudparet visas upp för
gårdens folk och alla nyfikna som samlats.
I juni föds Anette. Johanna sitter i sin
säng och ängslas att något ska hända
barnet, innan faddrarna kommer hem med
flickan från kyrkan, där hon upptagits i
församlingen. Själv får hon inte komma
dit förrän hon ska kyrktas sex veckor efter
förlossningen. Hon längtar efter gudsordet.
Fjorton barn till skulle Johanna få, det
sista när hon var fyrtiosju år. Kunde Du
tänka Dig, Johanna, att Du troligen inte
skulle få sova en ostörd natt på de närmaste dryga trettio åren? Eller var det i
första hand barnpigorna och mamsellerna
som fick nattsömnen störd? Men med
tanke på allt som hände, kan man undra
hur det blev med Din nattsömn även längre
fram.
Det unga paret bor kvar i Johannas
barndomshem ytterligare några år.
Johanna får följa mor och tjänarinnor i
spåren för att lära sig ta hand om ett stort
hushåll. Två döttrar till föds där. Sedan
blir det dags att flytta till eget hem, den
stora gården Hinshult i Kråksmåla socken,
som också kallas säteri, mellan Branthult
och Bönemåla. Den ligger vackert med
stora ägor. Du var kanske med när man
planterade de mäktiga träd som nu skuggar
gårdsplanen?
Äntligen kommer den son som Jonas sett
fram emot! Thure döps han till. Men två
år därpå kommer första slaget, lilla Sofie,
sex år, dör. En stor smärta, men Johanna
hinner inte gå in i den, för en vecka senare
sätter värkarna igång och ännu en flicka
föds.
Johanna är nu tjugosex år. Under de
närmaste tolv åren föder hon sju barn varav
en son veckogammal får flytta hem till
Gud. Många är de nätter Johanna vakar
över sjuka barn. Får ett barn kikhosta, får
många kikhosta. Undervisning skall barnen ha, och konfirmeras skall de. Hennes
egen hälsa är inte alltid den bästa. Mor,
mormor och farmor dör och far gifter om

sig. Överallt krävs att hon ska vara med,
styra och ställa, äldsta dottern som hon är.
Johanna är inte bara mor, hon är också
husmor på en stor gård med många pigor
och drängar. När Jonas inte är tillstädes,
får hon ta över ansvaret för gårdens
skötsel. Familjen är välbärgad men det
innebär inte att man lever på stor fot.
Johanna är en duktig och sparsam husmor
som på bästa sätt tar vara på hemmets
tillgångar. Sällskapslivet mellan traktens
stora gårdar är rikt. Johanna orkar inte
alltid delta själv men gästabud och ostagillen har de.

Johanna Juliana i 45-årsåldern.

Maka är hon också. Jag undrar om det är
med glädje hon tar emot Jonas i sängen.
Hur har de det till vardags? Hur klarar
hennes kropp femton förlossningar och
kanske missfall dessutom?

Barnen växer upp
År 1857 blir det dags för första bröllopet i
Johannas och Jonas hem. Äldsta dottern
Anette står brud och första barnbarnet föds
året därpå. Samma år händer det något
stort. Den rike patronen Axel Fredrik
Rosander på Fagerhult friar till nästa
dotter, Dorothea, en av ”de vackra flickorna på Hinshult”. Men hon är förälskad i en
länsman och ryggar inför åldersskillnaden.
Friaren är ju nästan lika gammal som
hennes far! Johanna skriver en lapp till sin
dotter: ”vill du inte komma till himmelen
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redan på jorden?” Dorothea ger med sig,
men ack, det rådet måtte Johanna ha ångrat
resten av sitt liv!
Johanna kan fira sin fyrtioårsdag 1859
tillsammans med Dorothea och hennes
förstfödde, min farfar Bror Axel. Under de
närmaste åren föder hon själv ytterligare
tre barn medan de båda döttrarna får sex.
Men i juli 1862 dör dottern Anette i
barnsäng och lämnar två småpojkar efter
sig. Året därpå i januari dör den sextonåriga dottern Johanna. Gravöl följs av
kristningsöl; mamma Johanna går i svart
när barn nummer fjorton föds i april. Svart
är det också i hjärtat. Herren ger och
Herren tar.

kommer fram tre år senare då de skriver ett
ömsesidigt testamente med ett extra
stadgande, att det arv som Dorotheas barn
skall få efter dem inte får förvaltas av
barnens far!

Till Ödebo
Jonas och Johanna säljer Hinshult 1872
och flyttar med de yngsta barnen till Ödebo
i Dörby socken, nära Kalmar, där de också
äger Elverslösa gård i Kläckeberga socken
och ”lägenhet”, det vill säga en bostad utan
i mantal satt jord, i Tyska bruket i samma

Dottern Dorothea
År 1866, när Johannas sista barn kommer
till världen, står det illa till ekonomiskt hos
dottern Dorothea och mågen Axel Fredrik.
Johanna får svårt med mjölken till den lilla
av ängslan för Dorothea. Jonas försöker
rädda Axel Fredrik men är nära att själv
mista en gård. Året därpå är konkursen ett
faktum och Jonas förlorar mycket pengar.
Dorothea med familj måste lämna två av
sina stora gårdar och föder barn nummer
fem under knappa förhållanden. Barnsängarna, de ekonomiska bekymren och
den hårda, dominerande maken tär på
Dorotheas krafter.
Johanna lider med sin dotter och
barnbarnen. Hon och Jonas bjuder familjen till sig att fira jul på Hinshult. Hennes
egna små och barnbarnen leker tillsammans men stämningen är dämpad.
Dorothea kämpar för sitt liv i nervfeber
och tyfus. Tredjedag jul 1868 ger hon upp,
tjugosju år gammal. Fem barn, nio till ett
år gamla, blir moderlösa. Johannas yngsta
är två år. Hon förmår inte ta hand om
barnbarnen också och dessutom har hon
svårt för mågen Axel Fredrik.
Men
ängslas för barnbarnen gör hon. Hur ska
det gå för dem under den stränga faderns
och gamla farmors vård? Farmodern är
sjuttiofyra år och har inte haft barn på över
femtio år. Tjänare är det inte tal om. Vad
Jonas och Johanna tycker om Axel Fredrik

Gården Tyska bruket, Kläckeberga socken.

socken. Under åren som följer gifter sig
barnen, många barnbarn föds, några dör, en
dotter blir änka, en dör tjugoåtta år
gammal. En son och en dotter ger sig inte
till känna. Sönerna Alrik och Anton lånar
2 000 respektive 5 000 kronor av föräldrarna mot reverser.
Barnbarnet Johanna Charlotta ”Hanna”,
Dorotheas mellandotter, som 1878 även
mist sin far, emigrerar till ”Norra
Amerika” som sjuttonåring. ”Hur ska det
gå för flickan i det stora landet? Kommer
jag någonsin att få se henne igen?” undrar
Johanna.
Hannas systrar Lydia och
Annette bor nu hos morföräldrarna men
följer systern över Atlanten 1882 och 1886.
De tycks inte ha hört av sig till morföräldrarna för när Johanna dör två år
senare, är deras vistelseorter okända.
Många, många kvinnor världen över har
haft liknande öde som Du, och under
betydligt mycket svårare förhållanden, men
ändå: Hur orkade Du, Johanna Juliana?
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skick i äldre tid och den tyska handstilens
grunder.
I fortsättningskurser fördjupar vi oss i
lite ovanligare delar av kyrkbokföringen
som sockenstämmoprotokoll och räkenskaper. I första delen stiftar vi också
bekantskap med domböcker och bouppteckningar. Vi fördjupar oss också kring
forskning om soldater i den militära
bokföringen. I en andra kursdel stiftar vi
bekantskap med andra befolkningsgrupper
i äldre tid (adel, präster, borgare, emigranter etc.) och metodiken att söka uppgifter
om dessa. I båda kurserna kombineras
respektive avsnitt med läsning av handskrivet material om det aktuella avsnittet
alternativt kring deltagarens/handledarens
egna texter.
De böcker vi använder oss av är Per
Clemensson/Kjell Anderssons Börja släktforska, Släktforska steg för steg och Släktforska vidare samt Henrik Anderö/Elisabet
Thorsells Läsebok för släktforskare.
Kring handstilsläsning skaffar vi oss
kunskap om de vanligaste tecknen och
kombinationerna och tränar upp en grundförmåga att läsa den tyska handstilen. Vi
tränar också upp en systematik i att tolka
en text och stiftar bekantskap med lite
kyrkbokslatin. Här kan Alf Åbergs Läsning
av gamla handstilar eller andra exempelsamlingar komma till användning.
Att prova på dator i släktforskningen
med registreringsprogram för släktforskare
(vi provar demoversion(er)), att söka i
digitaliserat material (cd-skivor i olika
upplagor) samt att söka i digitaliserade
bilddatabaser på Internet (Genline, SVAR
och/eller Arkiv Digital) ägnar vi en cirkel.
Det kräver dock att alla deltagare har tillgång till dator, vilket f.n. kan genomföras i
Upplands Väsby och på Kungsholmen.

Epilog
Ännu en av döttrarna dog innan Jonas gick
bort år 1900. Då hade sonen Göran Elis,
som vistats på okänd ort, återkommit och
tagit hand om egendomarna och dottern
Ida Juliana, som blivit änka, hushållade åt
sin far. Dessa båda uppgav boet. Två
döttrar bodde i USA. Fem barnbarn vistades fortfarande på okänd ort och Bror
Axel, Dorotheas äldste son, hörde inte av
sig, trots att han erkänt mottagandet av
kallelsen till bouppteckning. Boets behållning blev 64 500 kronor.
Gitt Rosander Gerhardsson
gitt.rosander@swipnet.se
Källor:
Uppgifter från Familjebibeln.
Kyrkböcker.
Handlingar i Axel Fredriks Rosanders konkurs
1867/Landsarkivet i Vadstena.
Jonas Anderssons och Johanna Juliana Nilsdotters
testamente 1871/Landsarkivet i Vadstena.
Tillkännagivande av dödsfall för Johanna Juliana
Nilsson 1888.
Bouppteckningar för Johanna Juliana Nilsson,
1888, och Jonas Andersson, 1900/Landsarkivet i
Vadstena.
Uppgifter ur Emigrantregistret via ”Rötter”.
A. Bringéus: Livets högtider.
Länsmuseet i Kalmar (brudklädsel).
Muntliga uppgifter från 1957, förmedlade genom
papper, återfunna 2006.
Familjetraditioner.

***
Studiecirklar
Studiecirklar kring släktforskning på olika
nivåer bedrivs i vårt område, bland annat
genom Studieförbundet Vuxenskolan. Jag
har ett mångårigt samarbete med Vuxenskolan, som genom sina distrikt (Norrort,
Upplands Väsby och Kungsholmen Norrmalm) marknadsför och administrerar
kurserna.
I nybörjarkursen får deltagaren kännedom om metodiken att söka personhistoriska uppgifter i folkbokföringen, som
husförhörslängder och ministerialböcker.
Han/hon stiftar också en första bekantskap
med gamla svenska uttryck, svenskt namn-

Kjell Åbrink
kj.brink@telia.com
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Ur gamla rotemanspapper
I min egen oordnade samling av ”gamla papper” som rör Boda socken i
Dalarna har jag hittat denna text, som en gång var införd i FaluKuriren
(troligen år 1924).
Min farfar Tors Anders Jonsson Goliath (1861-1933) var en annan
(än de här nedan nämnda) av de sista indelta soldaterna i Boda
socken. Han tjänstgjorde 1882-1895 för roten nr 14 Goliat (Solberga
och Västanå). Därifrån kommer mitt eget efternamn.
Jämfört med den ursprungliga texten är denna något förkortad och för
tydlighetens skull på enstaka ställen ändrad och kompletterad.
Ingemar Goliath

Soldatroteinstitutionen är nu, såsom
mycket annat, ett minne blott, men det är
intressant att taga del av de gamla
“rotsedlarna”; med dess “åtföljder”, såsom
soldatkontrakt m m. Även detta ”fornminne” bör anbefallas åt eftervärlden.

rotsedel nämns inga som helst naturaförmåner.
Den äldsta förefintliga rotsedeln för N:o
44 Dals rote är upprättad år 1877 av Bodas
då enda folkskollärare Sold A. Ersson. Här
ingår i soldatlönen ull, vilken beräknas
efter jordägarnes areal, alltifrån 1½ till 70
ort. Nästkommande sedel för samma rote
är upprättad år 1887 av fotografen L
Larsson i Boda (sedermera med titeln
kunglig hovfotograf). I denna rotsedel har
utom soldatull tillkommit sand – dock
naturligtvis ej för soldatens eget behov,
som man vid första påseendet skulle vara
frestad att tro, utan för den vägsträcka som
roten hade att underhålla – sandlassens
antal varierar mellan 1 och 14, efter beräknade totalt 100 lass på roten. 15 160 reducerade bandland jord räknades till denna
rote. Största jordägare här var Jelk Jon
Olsson med 2 125 reducerade bandland.

Det är nämligen så, att när roteinstitutionen upplöstes, blev rotsedlarna
med tillbehör i regel kvar hos den siste
huvudbonden. Eftersom prydliga, gammaldags, oftast vackert målade lådor tjänade
såsom (skyddande) förvaringsrum åt rotehandlingarna, är allt detta väl värt att
tillvaratagas.
Undertecknad har genom arv bekommit
rotarna N:o 44 Dals och N:o 59 Lärkas
rotsedlar.
Den äldsta av dessa gäller för Lärkas rote
och är upprättad år 1864 av A Hansson i
Boda. Här synes rotens skyldighet även
utsträcka sig till avlöning åt en prästman,
ty rotsedeln upptager spannmål av olika
sorter, pastorssmör, pastorshalm samt
soldatull, kontanta penningar icke att förglömma. Av kvittensboken att döma var
det sockenskrivaren, som på den tiden tog
emot roteböndernas tribut för vidare
befordran. Så var det åtminstone för de
kontanta medlen. Först år 1886 förekommer det att soldaten utkvitterade lönen
direkt hos huvudbonden.
Nästföljande rotsedel är upprättad år
1886 – då tydligen någon reform inom
systemet ägt rum – av J. Th. Boethius, som
innehade kyrkoherdebefattningen – den
första – i Boda åren 1875-1890. I denna

(Bandland - drygt 12 m² - var förr ett brukligt
ytmått i Dalarna. Reducerade bandland
innebar en värdering av en odlingsytas
bördighet.)

För Lärkas rote kan dock noteras Bodas
största jorddrott P C G Levin med 8 069
reducerade bandland. Eftersom Levin även
hade jordareal inom flera andra rotar
förstår man att han hade ett rätt
respektabelt hemman, åtminstone efter
bodaförhållanden. Socknens för närvarande (1920) största jordägare näst efter
Levin har ej ens halva antalet reducerade
bandland i sin ägo.
N:o 44 Dals rotes soldater synes ej ha
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“Dalar” i Boda, eftersom soldaten, trots
avgång från tjänsten, kunnat behålla sitt
soldatnamn. Löneförmånerna för dessa tre
soldater har varit respektive 155, 187 och
200 kronor.

länge stannat i tjänsten. Anställningskontrakten förmäler därom, att Jonas Ersson
blivit antagen som soldat 1873, Nygårds
Erik Jonsson 1878 och Gädd Jon Olsson
1891. Det förklarar att vi haft så många

Ett soldatkontrakt från 1873

Kontrakt
Emellan N:o 44 Dal:s rote vid N:o 8 Rättviks Kompani av N:o 13 Kongl. Dalregementet och dess
soldat Jonas Ersson till bestridande av Soldatens lön och underhåll under hans tjenstetid.
1:o) Soldaten erhåller i årlig lön 155 Rdr Rmt att utgå i twå terminer, lika del till Påsk och Jul.
2:o) Soldaten erhåller städsel sedan han vid rekryteringen blifvit antagen med 10 Rdr Rmt.
3:o) Soldaten förbinder sig:
a) att årligen under de första fem åren av tjenstetiden till beredande av en livränta åt sig insätta
20 Rdr Rmt i livränteanstalt:
b) att årligen insätta 10 Rdr Rmt i sparbank.
Dessa penningar lämnas vid liqwidationsmötet till Kompani Chefen för att genom hans försorg
insättas i sparbank och livränteanstalt. Någon uttagning av insatta sparbanksmedel får ej ske så
länge soldaten qvarstår i tjenst. Livräntan får ej börja lyftas före fyllda femtio levnadsår.
4:o) Med förestående kontrakt förklara wi oss å ömse sidor nöjde, och förbinder sig roten att på
sagde terminer erlägga ofvannämnda löneförmåner, dock med det förbehåll att, i händelse Soldaten
skulle genom liderlighet eller vanhederligt brott i förtid avskedas, roten då eger av honom återbära
hvad han i första städseln vid antagningen erhållit, sedan Soldaten blifvit godtgjord trettionde
penningen deraf för hvarje år han tjenat.
Falun den 21 April 1873.
På samtliga rotehållares wägaar:
Lars (L. O. S.) Olsson
För ofvanstående rote och emot i detta kontrakt fastställde löneförmåner och willkor, förbinder
jag mig att tjena som soldat så länge jag får och förmår.
Falun som ovan
Jonas Ersson.
Upprättat i närvaro av F. Haselius, kapten.

I senare kontrakt blir det huvudbonden,
som till regementet avlämnar den obligatoriska gälden till livränteanstalten. Åldern
för livräntas erhållande höjs till 55 levnadsår.
I N:o 59 Lärkas rote ingår i lönen 5 mark
fårull samt julkost. Kvittensboken här visar
också julkostens “välsignelsebringande”
inverkan, i det att soldatens namn är nästan
oläsligt. Det var nämligen så att när
soldaten veckan före jul upptog den s. k.
julkosten hos rotebönderna, så åtföljdes
denna i de flesta gårdarna av en eller flera

supar. Om då huvudbonden råkade vara
bland de sista, som soldaten besökte, hade
skrivförmågan så småningom avtagit, allt
eftersom “livvattnet” konsumerats.
Ja, detta om tider som svunnit. Numera
finnes, om ej minnet sviker, ej mera än två
stamsoldater i tjänstgöring kvar inom
Boda.
Boda nyårsafton 1923.
E h n (= Erik Hansson Nord, lokalredaktör för
FaluKuriren)
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Indelta arméns arbetskommenderingar
Genom Per Clasons föredrag om indelningsverket på vår mötesafton den 12 mars
2009 och hans nedkortade version av
föredraget i an-tecknat 3-2009, fick vi
insikter i hur vårt militära försvar fungerade under framför allt 1700- och 1800talen.
Något som Per också uppehölls sig vid
var de så kallade arbetskommenderingarna
roteinfanteriet beordrades till av staten. I
fredstid utnyttjades de indelta soldaterna
till en mängd civila arbeten.
Soldaterna var dugliga och välorganiserade och trots att de fick viss avlöning
för sitt arbete sparade samhället stora
summor på att använda sig av denna billiga
arbetskraft.
Under fredsperioden 1815-65 kommenderades nästan 100 000 man till olika civila
arbeten och man uppskattar antalet arbetsdagar till omkring 10 miljoner.
Det största och mest omtalade projektet
var byggandet av Göta kanal, som pågick i
22 år (1810-32). Över 40 000 man var med
och grävde. Andra kanalbyggen som de
indelta soldaterna också kommenderades
till var Trollhätte kanal, Ströms kanal,
Hjälmare kanal, Strömsholms kanal,
Södertälje kanal, Väddö kanal och Åkers
kanal.
Under åren 1855-65 arbetade drygt 8 000
indelta soldater med järnvägsbyggen. De
anlitades också i stor utsträckning för
underhåll av de kungliga slotten. Strömoch årensningar samt vägbyggen fick de
även åta sig. I städerna byggdes kajer,
broar mm.
I Stockholm arbetade man vid uppmuddringen av Fredrikshov, i Kungsträdgården, vid Djurgårdskanalen och med
olika offentliga byggnader såsom Riddarholmskykan, Operan och Börsen. 1844-45
fyllde 125 man ur Dalregementet och
Hälsninge regemente ut det av orenlighet
stinkande ”Katthavet”, nuvarande Berzelii
park.
Mycket arbete utfördes givetvis också på
militärens egna anläggningar – mötes-

platser, kasernbyggnader, fästningar, mm.
De största arbetsplatserna var Karlsborg
vid Vättern, Karlstens fästning vid Marstrand och Fredriksborg på Rindön vid
Vaxholm.
Ja, det var mycket staten fick gjort på det
civila området av våra förfäder bland de
indelta soldaterna. Många av de större
projekt, som de fick slita med, hade
troligen aldrig genomförts utan soldaternas
uppoffrande insatser. Hade Göta kanal,
som aldrig blev någon betydande
transportled sedan järnvägarna tagit över,
funnits idag?
Tom Hedström
Källa: Oscar Silverstolpe, Svensk Militär Tidskrift
1923

Ett stort och varmt tack till alla
våra ”brevbärare” som under året i ur och
skur delat ut an-tecknat till medlemmarna.
Ni gör en stor insats för föreningen genom
att vi tack vare er kan hålla våra
portokostnader nere.
I en del hus kan det vara svårt komma in
på grund av portkod. Till dessa
medlemmar kan vi skicka tidningen med
post. Kontakta Karin Henrikson i sådana
fall.
Tidningen delas ut vid den träff vi har i
mars respektive november. Om du räknar
med att vara bortrest vid något tillfälle,
kontakta Karin Henriksson. De andra två
numren skickas med post.
Kerstin Myrehed

Efterlysning!
Du som har något att berätta från din
forskning, kontakta oss i redaktionsgruppen. Vi behöver material till framtida
nummer av an-tecknat. Stort som smått tar
vi tacksamt hand om. / Red.
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Släkthistoriska källor på nätet
Till föreningens mötesafton den 23 september 2009 hade vi inbjudit Anders Thornström från
Krigsarkivet att hålla föredrag om att forska på nätet. Tyvärr fungerade inte tekniken som
Anders behövde för sitt föredrag denna kväll. Han hade bland annat tänkt sig uppkoppling
mot nätet. Nu fick han i stället hålla sin föreläsning enbart med muntlig framställning utan
visuella exempel. Han improviserade på bästa sätt för det välbesökta medlemsmötet – frågor
och svar haglade.
Här nedan följer en katalog över de källor på nätet som Anders berättade om.

kyrkböcker för hittills södra och mellersta
Sverige tom 1937. Andra arkivhandlingar,
t ex bouppteckningar, domböcker,
fångrullor, passhandlingar kommer att
digitaliseras.

Mölndals länkkatalog
(bibliotek.molndal.se/webbkatalog)
innehåller mer än 20 000 utvalda länkar på
nätet. De är ordnade som böckerna i ett
folkbibliotek. Om du söker historia, gå in
på K, geografi gå in på N. Signum L är
biografi och genealogi om släktforskning.

Hans Högman (algonet.se/~hogman)
beskriver det svenska indelningsverket
med länkar om soldatforskning, allmän
historia och militärhistoria.

Allt som trycks och sprids, även digitalt,
ska finnas i ett exemplar på
Kungliga Biblioteket (kb.se).
Här kan du söka i flera miljoner boktitlar i
databasen Libris. Digitaliseringsprojekt.
Sondera. Jfr Google books.

DDSS (ddss.nu).
Demografisk databas för södra Sverige, 1,4
milj poster för Halland, Skåne och Blekinge.

Riksarkivet, Statens arkiv (statensarkiv.se)
och krigsarkivet med länkar till kartor,
soldatregister och soldatforskning. Här
finns NAD, den nationella arkivdatabasen
med detaljerade förteckningar över
offentliga arkiv. Sondera är en ny
söktjänst, som söker i Nad, Libris och
Smdb, ljud och bild.

DIS (dis.se)
en förening för datoriserad släktforskning
med databasen DISBYT med 20,6 miljoner
poster.
LMV (lm.se)
historiska kartor, fritt sökbara.
SSA (ssa.se) Stockholms stadsarkiv med
allmänna barnhusets rullor, rotemansarkivet och många andra register.

Rötter (genealogi.se).
Svenska släktforskarförbundets portal för
släkt- och hembygdsforskning. Ett måste
för alla släktforskare. Länklistor. Anbytarforum.

Tom Hedström

Kallelse till årsmöte

Genline (genline.se)
har digitaliserat svenska kyrkböcker tom
1937. Nu med Bygde- och Familjeband.

Medlemmarna i Sollentuna Släktforskare
kallas härmed till ordinarie årsmöte
tisdagen den 16 februari 2010 kl 19.00 i
Tintomararummet,
Bibliotekshuset
i
Sollentuna Centrum.
Verksamhetsberättelse för 2009 publiceras i an-tecknat nr 1-2010 i januari. Stadgeenliga ärenden kommer att avhandlas på
årsmötet.
Motioner skall vara inlämnade till
ordföranden minst en månad före årsmötet.

SVAR (svar.ra.se).
Svensk Arkivinformation, erbjuder mängder av digitaliserade arkiv: folkräkningar,
mantalslängder, kyrkoarkiv, frigivna
fångar, konseljakter och fotografier.
Arkiv Digital (arkivdigital.se)
ett ungt företag, som digitalfotograferar
originalhandlingar, som finns på cd-skivor
och on line, har mer än 17 milj bilder av

Styrelsen
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Klang och jubel!

Styrelsen 2009

Folkbokföringsutredningen föreslår i sitt
slutbetänkande nästan exakt det som Släktforskarrörelsen i många år kämpat för,
nämligen att den instabila församlingsindelningen skall överges som grund för
folkbokföringen till förmån för sockenbegreppet så som det var vid tiden för
svenska kyrkans skiljande från staten,
d.v.s. vid årsskiftet 1999/2000. Visserligen
har man bytt ut namnet "socken" mot det
nya begreppet "distrikt", men det kan vi
leva med.
Utredaren lyfter fram två huvudskäl för
denna förändring, båda två mer eller
mindre lyfta från förbundets argumentation: 1. Instabiliteten i församlingsindelningen, och 2. Det principiellt felaktiga i att låta folkbokföringen bygga på
ett trossamfunds interna indelning.
Det förefaller faktiskt som om släktforskarrörelsen har vunnit den sega kampen
om socknarna – detta under förutsättning
att riksdag och/eller regering följer utredarens förslag. Vykortskampanjen "Rädda
våra socknar" inspirerade ett antal riksdagsledamöter att skriva motioner och till
sist tog riksdagen beslut om att tillsätta en
utredning.
En eloge till utredaren, som uppenbarligen släppt all prestige i frågan och
kommit fram till den enda rimliga
slutsatsen!
Ted Rosvall (Släktforskarförbundets tidigare

Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 754 26 55
e-post: kerstin.myrehed@swipnet.se
Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20
e-post: brita.agren@swipnet.se
Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin.henriksson@sawast.se
Dan Eriksson, kassör
Tel 92 72 06
e-post: daneriksson770@hotmail.com
Leif Eriksson
Tel 754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Brita Orre
Tel 754 25 96
e-post: brita.orre@swipnet.se
Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se
Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Dan Eriksson, se ovan.

ordförande)

Våra nya medlemmar hälsas varmt välkomna!
Gun-Inger Fridholm, Sollentuna
Inger och Karl-Ingvar Franzén, Sollentuna
Birgitta Olsson, Sollentuna
Birgit Törnkvist, Sollentuna
Jim Walch, Sollentuna
Ingrid och Ulf Styrenius, Sollentuna

Linda Jansson, Sollentuna
Margit Ericsson, Sollentuna
Sol-Britt Curstedt, Sollentuna
Cathrine Bergman, Sollentuna
Greger Andersson, Sollentuna
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
192 77 Sollentuna

Torsdagen den 3 december kl 19.00 i Tintomararummet
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

CD-skivor och annat
nyttigt

Kjell Åbrink berättar om hur
man som släktforskare
använder CD-skivor och annat
nyttigt med datorns hjälp.

Fri entré. Kaffe och glögg serveras. Välkommen!

Årsavgiften för 2010 är oförändrad
150 kr per medlem (familjemedlem 50 kr).
Inbetalningsavi biläggs detta nummer av an-tecknat.
Tack för att du underlättar kassörens arbete och betalar snarast möjligt – enligt
stadgarna dock senast den 1 februari.

