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Det har hänt en del under hösten och det
känns bra infor framtiden.
På Riksstämman i Norrköping den 26-28
augusti representerades vår förening i år av
Karin Henriksson, vär tidigare sekreterare.
Tyvän fick jag forhinder i sista stund och
eftersom Karin hade planerat att åka dit så
uppskattades det att hon kunde ta över som
vårt stämmoombud. Det är skönt att veta att
vi i föreningen kan hjälpas ät och stötta
varandra.
Vid foredraget i september var det mer än
dubbelt så många åhörare mot vad vi brukar
ha. Så många har jag aldrig varit med om
under min tid som medlem i foreningen.

Bidragande

till

cl

Föreningens plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som cir politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 21 5
medlemmar.

Föreningen vill öka intresset för slciktforskning, bland annat genom förelcisningar och
studiebesök.

det kan ha varit att vi

deltagit i den av Sollentuna kommun
affangerade Föreningsmässan veckan

innan, som då väckte mångas intresse for
oss. IJr vår synvinkel var det en mycket
lyckad kväll.
Ytterligare ett evenemang har ägt rum och
det var vår ärhga Temadag. Även nu var det
väldigt många fler besökare som kom. Se
notisen på sidan 14.
I är har vi ökat vårt medlemsantal med
drygt tio procent. Det visar hur viktigt det
är att visa upp föreningen och att annonsera
om väta evenemang.
Även antalet besök are vid vära föredrag
tenderar att öka och vi hoppas att det
fortsätter så. Alltså, välkomna till vära
aktiviteter även i fortsättningen.
Hemsidan, som vi nämnt tidigare, är nu
på gång och det känns skönt.
Jag önskar er alla en

qoD JLIL od'vETT GOTT NYTT

Ånt

Margaretha Vinterholt

o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts vä9758
l9I 62 Sollentuna

KALENDARIUM
Onsdagen 22 februari kl 18.30
ÄnSnnÖrP i Amorinasalen i
Bibliotekshuset, Sollentuna C. Efter mötet
föredr ag av Stefan Nordin "Stora
Landsvägen genom Sollentuna.

"

Tisdagen den 27 mars kl 19.00
Tintomararummet, B ibliotekshuset,
Sollentuna C: Dan Eriksson ger "Råd och
tips for släktforsknin 9."
Onsdagen den 18 april kl 19.00
Tintomarammmet, B ibliotekshuset,
Sollentuna C: Anders Nordebring "Enskilda
arkiv."

Maj
Föredrag
Mer information om detta i nästa nummer
(r-2012).

Under våren
Forskarstöd arrangeras, mer info i nästa
nummer (l-2012).

tuw-fu
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
tel 7 54 24 96.
Redaktionsgruppen består av Thord Holst,
Gitt Rosander, Margaretha Vinterholt och
Brita Agren.
Manus och bilder skickas till: Thord Holst,
Officersvägen 26, 192 73 Sollentuna
eller med e-post: homato@tele2.se
Nästa nummer beräknas komma ut ijan 2012.
Tryck. Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Att fi nna sina rötter!
Föredrag hållet vid Sollentuna släktforskares möte den 20 september 2011.

i mitt liv, då
jug var drygt 40 är gammal, fick jag

E,fter en väldigt turbulent tid

intresse och utrymme att börja forska om
min egen släkt. Till dess visste jagbaru vad
mina far- och morföräldrar hette men
väldigt lite om hur deras liv gestaltat sig.
De enda jae hade haft möjlighet att träffa
var min morfar och farmor, de andra hade
dött längt innan min fodelse.
En farbror hade giort en hel del forskning
pä min fars sida och dä jag gick igenom
hans dokumentation växte min aptit.

Ganska snart upptäckte

jag att

på

Riksarkivet kunde man forska gratis bland
kyrkböckerna över hela Sverige. Efter ett
par månader i Marieberg öppnade filialen i
Arninge. En helt fantastisk tid började! Jag
var som uppslukad av forskningen och
"hängde på låset" eftersom det nästan alltid
blev överfullt och ofta var jag bland de
sista att släcka skärmen! Vilka fann jag dä?
Ja det var mest bönder och torpare, en och
annan soldat, en stadsläkare i Laholm och
en ftingelsekund. Som ett mer djuplodande
exempel kan jag berätta om att på min
farmors sida, i Äsen i Älvdalen (Dalarna),
har jag kommit så långt tillbaka som slutet
av 1500-talet med ltjälp av mantalslängdenla. Orten hade jag passerat många
gånger då jae och min dävarande familj
åkte pä skidsemester till Idrefiällen. Inte
kunde jag dä ana att jag passerade en viktig
del av min historia. Då jag väl uppdagat
det så tog jag med min ftistmö (nuvarande
fru) och betraktade bygden med ny&,
nyfikna ögon. En av höjdpunkterna under
besöket var att vi blev inbjudna till middag
hos en person, som var engagerad i
hembygdsforeningen och, som det visade
sig, också var min släkting! Därefter begav

vi oss till själva hembygdsmuseet, som var
inrymt i den så kallade "Knutsgården"
intill kapellet. Gården hade flyttats och låg
inte på sin ursprungliga plats men det var
ändå lätt for mig att fantis era kring hur
mina förftider (och formödrar) sprungit på
farstubron omkring sekelskiftet 17 -1 800.

Jag började känna mig rik! Jag har även
besökt bygderrra for nägra av mina övriga
forfiider, Laholmstrakten i Halland och
Barne härad i Västergötland. Kiaby i Skåne
återstår liksom att forsöka lite mer
noggrant finna platserna för de namngivna
gårdarna, och se vad som nu finns där.
Någon adel eller präst har jag inte funnit,
vilket har begränsat min forsknitg, r alla
fall vad det gäller hur långt bakåt jae kan
komma. Det närmaste jag kommit adel är
släkten Flygare som var inspektorer pä
nägra av friherre Ramels gods på 1700-

talet, bland andra Övedskloster och
Tullesbo. Jag har också listat ut att jag är

släkt pä långt håll med adelsmannen,
thoraxkirurgen och professorn Clarence

Crafoord genom den

gemensamme

forfadern Gabriel Fly gar e .
Jag vet nu att det finns många fler källor
att gä vidare i, bland annat domstolsarkiven med alla bouppteckningar och i
och med att så många nu forskar dyker mer
och mer källmaterral upp på olika sätt. Jag

planerar

att fortsätta då jag blivit

pensionär!

Då jae höll mitt fördrag i

Sollentuna
forstod jag att det inte var så mänga av er
som använde sig av något datorbaserat
släktforskarprogram. Jag kan dock starkt
rekommendera att skaffa ett! Det gör det
väldigt lätt att hälla reda på alla relationer
och man kan skriva in obegränsat med
beskrivande text. Dessutom finns nu också
mojligheten att koppla in bild och till och
med ljud om man nu har någon bandupptagning. Bild och ljud är kanske överkurs
och själv har jag inte giort nägra sådana
försök. Emellertid är jag mycket nojd med
det system jaghar (Holger 7) och det finns

tillräckligt med utskriftsmojligheter for
mina behov. (Det finns förstås flera andra
program att också välja bland.) Ett sådant
program kostar en knapp tusenlapp och jag
tycker att jag fätt valuta for varenda krona.
Man kan sedan genom det standardiserade
gränssnittet Gedcom skicka data mellan
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olika system och det finns en gemensam
databas, Disby, vta föreningen DIS , där
andra forskare lagt in sina släktträd. På så
sätt kan man finna, tidigare okända, nu
levande släktingar!
Så småningom "tog mina släktin gff slut"
men då hade mitt historieintresse vaknat pä
allvar! Jag öppnade en ny databas och
började mata in kungalängden där Gustaf
Vasa fick bli min basperson. Vem/vilka var

han gift med? Vilka barn hade han?
Naturligtvis kände jae till Erik XfV, Johan
m och Karl IX men nu dök många fler
barn upp . Jag läste allt jag kom över om
alla personerna vartefter min "resa"
fortsatte! Vilka var Gustaf Vasas
foräldrarlsyskon? När levde de? Vad hade

de gjort? Så småningom fanns

kungalängden med en del forgreningar på
plats, från Erik Segersäll och äldre till vår
nuvarande kung. Sedan har jag bara låtit
det bli större och större vartefter min
nyfikenhet och "aptit" växte. Detta blev
helt enkelt mitt sätt att studera svensk och
europeisk historia. Det är nämligen inte
bara svenska kungar som finns i databasen
numera, utan mycket annat.
I början av 2001 skrev jae in mig pä 40poängskursen (motsvarar 60 poäng i
dagens Bolognasystem) i Historia vid
Stockholms universitet och har nu läst 7 5
poäng. Jag har alltså ordentliga
baskunskaper i ämnet.
Jag är intresserad av nästan allt som har
med vära samhällens utveckling att göra
men jag har en speciell vurrn for svensk
medeltidshistoria (liksom många med
mig), eftersom den är ganska dunkel och
outredd. Även om den svenska medeltiden
ligger mer än 500 är bakåt i tiden känner
jag att den på något sätt hör till mina rötter.
Någon gång under min historiska
forskningsresa började jag att tänka mer
strukturerat och forsökte for mig själv måla
upp en bild av min databas, som en länk
till källorna. Med en sekundsnabb sökning
kan man fä upp det nuvarande kända
släktträdet for de historiska personer som
är inlagda. Jag lade in alla personer i
"Äldre svenska frälsesläkter" (inte alls allt
som stod om dem men det viktigaste, för
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att så säkert som mojligt kunna identifiera
dem), Gustaf Elgenstiernas " Ättartavlor"
for de släkter som har kopplitrg till
medeltiden främst samt Ranekes tre
"Svenska medeltidsvapen". SchlegelKlingspors bok om ointroducerad adel ska
jag så småningom börja med. Dessa källor
planerar jag att lägga in så kompletta som
mojligt men jag har upptäckt att antalet
mojliga källor är närmast oändligt. Jag har
alltså att göra om jag vill! För att det hela
inte ska bli for "torrt" så utnyttj ar jag varje
mojlighet att besöka slott, kyrkor, kloster

etc, som bär spår efter frälsesläkterna. Det
blir mer levande och gripbart dä.
För något är sedan kontaktade jag
Riddarhuset och Medeltidsinstitutionen pä
Stockholms universitet for att höra om det
skulle finnas intresse för en sådan här
övergripande databas. Man tyckte nog det
verkade intressant men jag har inte hört
något från dem sedan dess. Nu gör inte det
mig någonting eftersom jag med glädje
fortsatter på egen hand, men så småningom
hoppas jag att databasen kan komma till
lite mer allmän nytta.
Att lägga in personer på "rätt plats" kan
väl inte anses vara forskning eftersom jag
egentligen barc samlar in det som andra
har forskat fram eller sammanställt men
min databas blir mer och mer konsistent
vartefter jag stämmer av den mot de källor
hela

jag stöter på.

Måhända kan jae så
småningom ffi mojlighet att me d databasen

som stöd kunna skapa ny&, tidigare okända
relationer mellan frälsesläkterna baserad på
den helhetssyn den representerar och den
lätthet man kan söka i den. Vilka har ägt
samma gärdar, vilka har vapenlikheter, var
kan enskil da, släktlösa individer höra
hemma etc. Tills vidare finner jag i alla fall
ett stort noje i att fä forbäffra och bygga
vidare pä den samtidigt som jag i fantasin
forsöker sätta mig in i hur personernas liv
har varit och vad de har varit med om. Det
är helt enkelt jattekul!
Jag är glad att ni ville lyssna på mitt
foredrdg, det forsta, i ämnet och jag önskar

er alla lycka till med er
släktforskning!
Thomas Heed Miskar

thomas. heedmi skar@gmai
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FLYTTLASSET GAR TILL SOLLENTUNA 1866
I slutet av 1800-talet var det nödår och
hungersnöd i Värmland. Många utvandrade
till Nordamerika, medan andra sökte
lyckan på andra platser i Sverige. Anftider
på min morrnors sida kommer från
Värmskog i Värmland. Min morrnors mor
Eva Nilsdotter Persson född 1839, och
hennes man Calle Persson född 1837,
beslöt år 1866, tillsammans med Evas bror
Anders Nilsson född 1842, att de skulle
resa till storstaden, närmare bestämt till
Sollentuna, for att söka arbete.

Ängstorp. Eva dog 1915 av ålderdomssvaghet. De fick samm anlagt nio barn, alla
utom det äldsta fodda i Sollentuna.
Många av barnen bildade familj i
Stockholm. Min morrnor Karolina flytade
också dit.

Eva Estrid, min mor, var barnb an till
Eva och Calle Persson. Hon flytade som
gift till Sollentuna 1930. De köpte hus i
Ravalshagen nara sjön Ravalen i
Norrviken. Grann arna var till största delen
sommarboende vid den här tiden, men på
40- och S0-talet började villabebyggelsen
komma rgäng. I Norrviken är jag född och
uppvuxell.
Hur gick det då för Anders Nilsson?
Anders gifte sig med Matilda Persson född
1851, som han träffade i Upplands Väsby.

Hon var dotter till bonden och
nämndemannen Per Olsson född 1813 och
Maria Mathilda Andersdotter Hellström
född 1825. Anders och Matilda fick tolv
barn, de fyra äldsta fodda i Rotebro. Är
1877 beslöt familjen att flyta till Äland
utanfor lJppsala och sedan till Tensta också
utanfor lJppsala. Där kom han att arbeta
som handl are.
Matilda och Anders dog båda i spanska
sjukan år 1919.
Theresa lt,'yman

Våra nya medlemmar
Eva Persson I 839-I 9I 5, foto år I 9 I 3.

Eva och Calle hade ett barn Charlotte flödd
1865 med sig. Anders Nilsson fick arbete
vid Rotebro järnvägsstation som var under
utbyggnad under den här tiden. Calle fick
arbete på Bisslinge där han arbetade som
dräng några år. An dra dottern Maria föddes
på Bisslinge 1867. Efter nägra är på
Bisslinge flyttade de till Bagarby gård
därefter Hersby gård och slutligen Tojnall.
Då Calle pensionerades var han arrendator
vid Töjnan. Som pensionär flyttade de till
Paradiset där de bodde tills Calle dog
1907. Eva flyttade då och hyrde ett mm
hos en familj i dåvarande posthuset i

hälsas

varmt välkomna:
Henry Adfeldt, Anita Alenlöv,
Gunn Andersson, Berit Andröason,
Kenneth Andröason, Anders Angervall,
Anders Berg, Margarcta Eberhardt,
Max Haack, Kjell Hassel, Sonja Hedman,
Ingalill Höglander, Kaj Höglander,
Inger Johansson, Gunnar Johansson,
Inga-Lill Lindberg, Sven Lindb atg,
Barbro Montelius, Christina Mtintzing,
Hans Sjöquist, Christina Tannervall och
Kerstin Widön, alla Sollentuna, Maj
Bergholm, Olle Bergholm och Anna Hedin
Ortiz, IJpplands Väsby samt
Amelie Näsvall, Stockholm.
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Tvillingbröderna som blev biskopar
Jonas Birgersson Rothovius och lsak Birgersson Rhotovius, fodda 1572.

I en bondgård i

Hedenstorps by i
Angelstads socken, Kronobergs län foddes
den 1 november 1572 tvillingpojkar som
gavs namnen Jonas och Isak. Deras far var
en ganska fattig bonde vid namn Börje
Birger Larsson, född runt 1540. Farfadern
Laurentius (Lars) Roth, född cirka 1520,
var kaptenlöjtnant och kom från Tyskland.
Namnen Roth, Rothovius och Rhotovius
kommer troligen från Rotasjön i
hemsocknen Angelstad.
I tacksamhet över att Gud hade skänkt
dem tvenne söner lovade Börje Birger
Larsson och hans hustru att en av dem
skulle få studera och vigas till präst. När
Jonas blev nio är sändes han till skola i
Kalmar och fick bo hos en läsemästare.
Som ersättning skulle han uträtta en del
sysslor. Läsemästaren var en hård och
våldsam man och pryglade Jonas så svårt
att han blev rädd for allt vad skola och
Iärare hette. Han rymde och tog sig till
Södra Möre där han träffade en präst vid
namn Björn i Arby. Hos denne fick han
anställning som getvaktare men någon
undervisning fick han inte.
Föräldrarna ansåg Jonas forlorad och
satte nu Isak i skola i Växjö. För honom
gick studierrra bra. Han tog sig till Arby
och hämtade Jonas, som också han fick
studera i Växjö. Där hamnade Jonas så
småningom hos biskop Angerrnannus och
fick sedan mojlighet att fortsätta studierna i
Rostock och Wittenberg. Han blev bekant
med Axel Oxenstierna, som också
studerade där med sina bröder Krister och

Gabriel. Tillsammans foretog de fyra

svenska unga männen en resa i södra
Tyskland och Schw eLZ. Jonas återvände
till Sverige och blev prästvigd 1604. Han
fick tjänst i Angelstad och gifte sig med
öreträdarens dotter Svenborg Petersdotter,
född omkring 1583, död fore 1664. Han
blev senare kontraktsprost i Sunnerbo. Vid
något tillfrlle var han också informator hos
Axel Oxenstierna.

Är 1618 fick Jonas eftertr äda superintendenten, det vill säga biskopetr, i Kalmar.
Jonas var riksdagsman 1620 och 1626.
1626 avled han, 53 är gammal efter att
länge ha plågats av nj.rr- och blåsstelt.
Jonas begrovs i stadskyrkan i Kalmar med

likpredikan

av biskop Petrus Jonae

Angerrnannus. Brodern Isak Rhotovius
slutade sin karriär som biskop i Äbo.
Gitt Rosander Gerhardsson
A'ttling i femtonde ted titt kaptenlöjtnanten.

Angelstad kyrka
Angelstads kyrka är en medeltidskyrka
byggd vid sekelskiftet 1 100- 1200 och står
fortfarande kvar där den då byggdes, om
än tillbyggd och restaurerad i olika
omgångar. Kyrkans historia vittnar om den
stora betydelse den har haft och har for
bygdens folk. Klockstapeln anses som en
av de vackraste inom Växjö stift.
På gamla kyrkogården i Angelstad vilar
flera kända personer vatav kan nämnas

forfattaren Karl WilliaffiS, konstnären
Ragnar Persson och sångaren Harry

Brandelius. [Jtanfor sockenstugan finns en
minnessten över tvillingbröderna Jonas
Rothovius och Isak Rhotovius från
Hedenstorps by. Jonas blev sederm eta
biskop i Kalmar och brodern Isak blev
biskop i Äbo, Finland.
Kyrkogården har en vacker minneslund
med natursten och porlande vatten som
invigdes under kyrkans 800-årsjubileum är
2000 . (Jtdrag -från svenska lqtrkans hemsida
"www.svenskalryrkan. se " T H
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HILDA MARIANA, ETT KVINNOöOE FRAN
FöRSTA HÄLFTEN AV ISOO.TALET
Detta

är

berättelsen om

en liten flicka, Hilda Mariana Salomonsdotter

von
sin
morfar,
gammal,
av
tas om hand och uppfostras
Stockenström, som, endast tre år
brukspatronen Johan Reinhold Steenman på Stjärnsunds bruk och som vi ska finna
blir något av en överlevnadskonstnär från tidigare 1800talet. Flickan är dotter till
Sophia Lovisa Steenman och Salomon von Stockenström, brukspatron på Fagersta
bruk. Hilda Mariana är deras förstfodda i en barnaskara om åtta barn. Hon har ett
handikapp, hon är vad man vid denna tid kallar "dövstum". Johan Reinhold har
nyligen blivit änkling. 1819 finner vi Hilda Mariana i morfaderns vård. Hon är nu hans
enda egentliga sällskap på bruket. Det måste anses mindre vanligt att en äldre man
tar hand om sitt barnbarn, särskilt med beaktande av att båda föräldrarna är i livet
och lever med sina andra barn inte allt for långt därifrån på Fagersta bruk. Utan att gå
närmare in på släktbanden nojer vi oss med att säga att den lilla flickan är en ättling
till Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader. Nyfikenheten har väckts om
att finna något mer om bakgrunden till detta och om denna lilla flickas öde.

Hilda Mariana Salomonsdotter von

forstånd. Det ska gå åtskilliga år innan Carl

Stockenström foddes den 10 oktober 1816
i Västanfors socken i Västmanland på
Fagersta bruk. Ett flertal faddrar anges i
födelseliggaren. Här nämns morfadern
först. Anledningen till att flickan plötsligt
hamnar i morfaderns vård kan vi nu bara
ana oss till. Att Hilda Mariana på grund av
sitt handikupp, troligen inte "plats ar" i
hemmet, kan vi inledningsvis gissa oss till
när vi läser moderns testamente som skrevs
1836. Här nämns Hilda Mariana sist i
rangordningen av arvingar, detta trots att
hon både är det forstfödda barnet men
också den förstfödda dottern. Men
tydlig are kan vi uttyda detta i hennes brors,
Carl Reinhold Polhem von Stockenström,
dagbok. Den har återgetts i princip i sin
helhet i publikationen Fagersta Forum
1949:4-6, 1950: 1-3.
I första delen av dagboken, där han
berättar om barndomsåren pä bruket,
nämner han över huvud taget inte denna
forstfodda syster. Ovriga syskon nämns allt
eftersom de kommer in i bildelt. I denna
tystnad kring systern skulle vi kunna utläsa
att man inte riktigt vet hur man kan ta hand
om henne med det handikapp hon har. Kan
man tyda det som om man skäms över
henne? Att vara döv medforde ju vid denna
tid en stämpel av ett mindre utvecklat

Reinhold Polhem nämner systern. Vid
detta tillftille är han tvungen att nämna
henne eftersom han och hans familj då
lever ett harmoniskt liv tillsammans med

Hilda Mariana på Husby kungsgård.

Gården hade Hilda Mariana fatt i arv av
morfadern. Men förhållandena hade också
på annat sätt forändrats för de två
syskonen, något som vi återkommer till
senare. Det blir i princip det outtalade som
berättar for oss om Hilda Marianas liv.
Bouppteckning och anteckningar i
husförhörslängder bidrar med nägra
inblickar i flickans liv.
Hilda Mariana kommer till Stjärnsund
1819. Hennes mor Sophia Lovisa var född
1797 och enda barnet till Johan Reinhold
och hans hustru Sophia Tottie. I vårt
material ser vi snart tecken pä att Hilda
Mariana tas emot och fär ett kärleksfullt
omhändertagande av morfadern. Till sin
hjälp har Johan Reinhold en dam som
tidigare varrt anställd som guvern ant till

Sophia Lovisa, Anna Sophia Svedelius,
men som har stannat kvar som värdinna på
Stjärnsund då Johan Reinhold blev änkling.
Hon blir nu den som närmast tar hand om
flickans utbildning. Vi ttttar lite närmare på
dessa två personer och även på Hilda
Marianas familj i övrigt.
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Han konstaterar att flickan är ohjälpligen
döv. Hon är nu 1 I är. Johan Reinhold
framhåller i brevet att flickan var tålmodig
och inte klagade över den obehagliga
behandlingen. Han försöker alltså på bästa
sätt att ta hand om och hjälpa den lilla
dotterdottern.

Vi finner direkta uttalanden som vittnar
om Johan Reinhold angen äma väsen i
levnadsantecknin garna från dåvarande
Stora herrgården,

Stj cirnsund.

Hilda Marianas två beskyddare
Johan Reinhold Steenman var systerson till
den tidigare brukspatronen på Stjärnsund,
Reinhold Galle Riickersköld. Han får som
mycket ung man ta över skötseln av bruket.
Johan Reinhold dör 1833, 64 är gammal. I

död- och begravningsboken sägs hans
uppförande ha varit "exemplariskt". Johan
Reinhold var "prisad och vördad av alla
som kände honom". Hans dotterson Carl
Reinhold Polhem von Stockenström skriver
i sin dagbok att "han hade alltid varit sig
lik, i medgång och motgång, alltid jämn,
lugn, tålig, ordningsälskande, redig,
ömhj ärtad".

Att Johan Reinhold var ömhj ärtad ser vi i
hans engagemang i den lilla dotterdottern,
Hilda Mariana. Det kan ju inte varit så helt
lätt for en äldre ensam man att ta sig an en
liten flicka med så svårt handikapp och
forsöka göra hennes tillvaro så bra som
mojligt.
I ett brev till den gode vännen Isac Gustaf
Clason II, brukspatron på Furudal, far vi
med Johan Reinholds egna ord veta att han
i februari 1828 far med dotterdottern till
Stockholm for att där uppsöka en läkare vid
namn Salomon Fredric Säwe. Denne är en
ung man som giort en ytterst snabb karriär
och 1828 har utsetts till läkare vid Institutet
for dövstumma. Han var 31 är och har
studerat utomlands. Johan Reinhold söker
alltså upp den läkare som han tror bäst ska
kunna hjälpa dotterdottern. Säwe gör en
noggrann men uppenbarligen mycket
obehaglig undersökning genom att sticka in
ett foremål genom näsborrarrra och på det
viset forsöka finna ut om det finns något
hinder i hörselgån garna som kan åtgärdas.

studenten, sederm era professorn i historia i
Lund och skytteansk professor i lJppsala,
Wilhelm Erik Svedelius, som besökte
Stjärnsund sommaren 183 1. Vi kan läsa

följande om hans resa i Dalarna:
"Hedemora stad var resans mål for den
dagen, och derefter följde ftirden genom

I
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Husby socken, hvarest elfven åter
passerades vid Husby kyrka och Husby
kungs gärd, der man åter igen betraktar en

af Dalelfvens glanspunkter. Mot aftonen
vi till Stjernsund, och jag fick der

anlände

tillbringa nägra de angenämaste dagar. Ett
bland mina nojen var att här, likasom vid
Avesta och Fagersta, besöka smedjorna
och de mekaniska verkstäderna. Jag har en
särdeles kärlek for allt bergsbruk, och
stångjernshammarens dånande slag ljuder
såsom musik i mina öron. Glad och lycklig
med friska intryck återsåg jug hemmet."
Vi kan säkert utgå ifrån att det är Johan
Reinhold själv som gär runt och visar
bruket för sina gäster och också slår an den
angenäma och välkomnande tonen under
besöket hos honom.
Det bestående intrycket av Johan
Reinhold cir en man med stor empati. Han
tar mot alla odds hand om sin
handikappade dotterdotter och lyckas ge
henne en lycklig ungdomstid. Han

överlcimnar Stjcirnsund till sin måg,
Salomon von Stockenström. Han slipper
uppleva slutet på den stolta
Stjdrnsundseran som gick i graven ncir von
Stockenströms son, Carl Reinhold Polhem,
sc)ljer hela manufakturverket och för

köpeskillingen köper fastigheter i
Stockholm, detta sedan han fått ett
nft", sinfader.
Tack vare samm a dagbok fär vi veta mer

konlcursbo i arv

J
u

J
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om Anna Sophia Svedelius. Hon var faster
Svedelius. Från sitt besök
på Stjärnsund sommaren 183 1 berättar han

till Wilhelm Erik

att den döva

dotterdottern

Reinhold uppfostras av

till

Johan

morfadern.

Samtidigt berättar han att hans faster ar
värdinna på bruket och har ägnat sig ät
flickans uppfostran. "fJppfostran lyckades

förträffligt, den döfstumma blef

ett

aktningsvärdt och bildadt fruntimmer med
den bildning en döfstum kan mottaga.

Denna min faster var for öfrigt ett
fruntimmer af utmärkta egenskaper, hon

h:

I

t

hade ej blott en aktningsvärd karakter, men
äfven ett bland de ljusaste och skarpaste

E

l

hufvuden

jag

någonsin känt". Detta

omdöme har ju relevans har då man ser till
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i hennes,
det måste man nog tillstå, ganska
de personer som omger flickan

övergivna och utsatta situation. Hilda
Mariana tas alltså till sin stora lycka
omhand av två personer med synnerligen
goda egenskaper.

De tre torde ha bott tillsammans

på

Stjärnsund ända till Johan Reinholds
bortgång i maj 1833. Då flytar Hilda

Mariana

till

Västanfors dar hon

sent

omsider forenas med nägra av sina syskon.
(Fortsättning i nr I-2012).

Margareta Lagerman
Intres s erade av kcillhcinvisningarna kan

vcinda sig till /örfattaren.
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Föreningsmässan
Sollentuna kommun arrangerade den 17 september den ärliga ft)reningsmässan, detta år i
Stinsens köpcentrum. 50 fiireningar hade mött upp och ordnade sina bord med olika
utställningsmaterial. Det är ett verkligen bra tillfiille ftir ideella foreningar att presentera sin
verksamhet och framftir allt värva nya medlemmar. Det är ett gott initiativ från kommunen.
Vi från Sollentuna Släktforskare fick vår placering mittemot lntersport precis vid gången
fram till scenen. Intresset for vår monter var stort. Flera personer stannade till och
informerade sig om våra aktiviteter och hur de kan fa trjälp att börja släktforska. Det är svårt
aff sia om hur många som sedan ftiljer upp och blir medlemmar i vår forening. På vårt möte
den 20 september då Riksarkivets foredragshållare var intressanta dragplåster fick vi en
medlem. Ytterligare en medlem hade anmält sig dessforinnan.
En journalist från Vi i Sollentuna intewjuade representanterna i montern. Förhoppningsvis
skriver man något om oss i tidningen också, vilket alltid är god reklam. På kommunens
hemsida har information om Föreningsmässan lagts ut och där är vi omnämnda. Att det är
positivt att visa upp oss på mässan kan vi i alla fall vara överens om.

Margaretha Vinterholt

TAGK
Tack ftir de utfartsbiljetter som ft)reningen fick av Sollentuna Centrumledning. Tisdagen den
20 september hade vi två ftireläsare från Riksarkivet och ftirstod att det skulle bli en något
längre kväll än vanligt. Därfor kontaktade jag Sollentuna Centrumledning och frågade om de
ville "sponsra" oss med parkeringen den kvällen.
Vi fick ett positivt svar och våra medlemmar som fick utfartsbiljett uppskattade det väldigt
mycket!

Margaretha Vinterholt
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SLAKTFORSKARDAGARNA I NORRKOPING
Sveriges Släktforskarförbu nds Ri ksmöte
verksamhetsberättelse,
20lI års släktforskardagar ägde rum i

forvaltningsberät-

telse, motioner och forslag till verksamhetsplan kan man läsa i "Angeläget nr

Norrköping den 26-28 augusti under temat

"Norrköping, staden vid Strömmen
industrialismens vagga i Sverige".
Huvudarrangör var Släktforskarna i
Norrköping, SiN. Föreningen bildades så

Il20ll"

som finns på

" w.w.w. geneal

o

gi

.

se

Rötter

".

Lördagskvällen avslutades med en
Jubileumsbankett som ägde rum i
Värmekyrksn, en lokal som en gång i tiden

sent som 2008 och har snabbt ökat i antal
medlemmar, för närvarande 350 stycken.
Fredagen den 26 augusti ägde konferenser
rum for föreningsordforande, redaktörer
och studieledare.
Mässan öppnades kl 09.00 på lördagen.
Många forväntansfulla besökare väntade
på insläpp, kön var lång. Detta år hade man

varit ångcentral för Holmens Pappersbruk.

A

infort ett nytt system for att besöka

föredragen, nämligen att man måste hämta
foreläsningsbiljett till de foreläsningff man
ville bevista.
Kl 10.00 var det dags for invigning. Li
Teske, kommunfullmäktiges ordforande
hälsade välkommen till Norrköping och
återgav stadens historia och dess betydelse
som industrins vagga.
Förbundets ordforande Barbro Stålheim
höll anforande och presenterade forbundet
som i åff ftrar 25 är. Förbundet som
bildades den 25 oktober 1986, består av
166 släktforskarforeningar med 15 000
medlemmar. Släktforskarrörelsen är helt
klart pä frammarsch.
Invigningstalare var Ostergötlands
landshövding Elisabeth Nilsson som
avslutade sitt anförande med att inviga

Vdrm elqtr

Sollentuna

Ir{ o

rrköp ing

årets Örnbergpris. IJrban var

i

slutet av 90-talet vår

forenings ordforande.

Förbundsordforande Barbro Stålheim
tackade projektgruppen i "Släktforskarna i
Norrköping" for deras stora engagemang.
Olof Granb atg, ordforande i SiN
överlämnade så stafettpinnen till DIS-Mitt

i Gävle som arrangerar 2012

års

släktforskard agar.
Ett åttiotal utställare deltog i mässan och
deras montrar var välbesökta. "Släktsök"
var en uppskattad aktivitet där besökaren
kunde fa hjälp att söka sina rötter.
Mässan hade cirka fyratusen besökare.

Thorsell, som varit med i förbundet sedan
starten, berättade om forbundets tillkomst.
Hennes anförande var både intressant och
lärorikt. Mycket har hänt inom
släktforskarrörelsen under de gångna åren,
från att beställa mikrokort som lån till
biblioteken till att sitta hemma, framfor

Arrangemanget var välordnat. Heder ät
S läktforskarna i Norrköping.
Nästa års släktforskard agar kommer att
ägarum i Gävle den 24-26 augusti 2012.

datorn.

Li

till

under nägra är

Riksstämman öppnades kl 13.30.
Stämman inleddes med att Elisabeth

förflöt i

i

IJnder kvällen var det många som fick
mottaga utmärkelser för engagemang i
forbundet. Vi gratul erar lJrban Sikeborg,

dagen.

Stämman med

kan

Teske som ordforande

Karin Henriksson

rask takt och ett stort arftal

motioner behandlades. Om forbundets

10
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Norrviken

- Norrköping tur och retur
for den intresserade. Elisabeth har ägnat
sig ingående ät denna fräga och även
skrivit en bok som Theresa senare ville

Det var en härlig sommarrnorgon som vl
startade från Norrviken och tog oss igenom

till Norrköping. Vi
tillät oss bara en liten paus i Sillekrogs
ett vackert landskap ner

inköpa.
Vi upptäckte nu ett litet nytt fenomen:
För att komma in på foreläsningarna skulle
man ha skaffat en biljett. Detta var något
nytt för oss. Vi hade lyckats ta oss in på
denna foreläsning. Men nu började det se
mörkt ut eftersom det snart framgick att

rastplats innan Nyköping.

alla salar hade fyllts på detta sätt.
vi ha ffitt biljetter men

Någonstans skulle

frågan var på vilket ställe det skulle ha
skett.

/^

Lokal

När vi lämnade salen, där for övrigt
Theresa hade kunnat stanna kvar for att
lyssna på det foredrag hon hade planerat,
och utan att nägon kunnat fräga henne om
bilj ett, fann vi oss bäda "frLa att göra vad
ville". Snabbt beslöt vi att göra en tur vid
montrarna och tog oss for vilken gång i
ordningen vet vi ej, igenom utställningsmontrar och restauranger. Denna gång
hade vi som mål att hitta montern där
Reuterswärds bok såldes. Eftersom
utställarna hängt för och prytt sina montrar
doldes alla skyltar väl. Till slut fann vi rätt
monter och bok inhandlades. Vad som var
lite spännande var Riksarkivets monter där
man demonstrerade det utvecklade,
avgiftsfinansierade SVAR. Här finns
många nya intressanta databaser och
kostnaden trodde man skulle ligga runt
1000 l<rlär, ungefiir samma kostnad som till
exempel ArkivDigital.
En kort promenad i det sommarheta
Norrköping och återresan startades.
Även här visade Theresa ett imponerande
lugn där hon dirigerade ut ur staden sedan
jag min vana trogen gjort en liten
felmanöver.
Men vi hade en verkligt trevlig dag och
tyckte att vi kunde vata mycket nojda med
det vi fätt ut av Släktforskarmötet är 201 1.

för slciktforskardagarna var Louis de Geer
konsert & kongress.

Ingen av oss hittar i Norrköping men
Theresa dirigerade oss elegant in i stan
med hjälp av en översiktskarta. Vi
lyckades sedan leta oss fram

till

den stora

konsert- och kongressanläggningen

;

?

där

trängseln var ganska överväldigande.
Klockan närmade sig nu halv tolv och på
programmet stod Christopher O'Reg&n, en
underhållande historiker och författare,
som framträtt i TV och gårna berättar om
sin favorittid, 1700-talet. Halvtimmen
innan foredraget började ägnade vi ät att
lotsa oss fram forbi utställningsmontrar
och hungrtga lunchgäster. Föredraget var
som väntat mycket roligt. Han drog, om
inte paralleller, så dock trädar från 1700talet till vår tid, spår som han hittat i gamla
källor och dokument. Boddrängens nya
fina käpp togs tacksamt emot for att strax
därefter utsättas för skrapbehandling for att
inte ge ett fullt så nytt intryck. Dagens
preparerade, dyrbara jeans ligger nära till
hands som jämforelse.
Efter detta vidtog en vandrittg fram och
tillbaka, åter via montrar och restauranger,
for att hitta den foreläsningssal, där
Elisabeth Reuterswärd skulle tala om Fader

okänd. Salen var redan fuIl men vi
lyckades fä plats längs ner i salen.

Theresa l{yman och Margareta Lagerman

Föredraget gav många nya infallsvinklar

11
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Jag kommer aldrig sluta söka efter morfars
ursprung!
Vem han var och hur han var, det kommer jag nog aldrig att få veta. Var kom
han ifrån, var finns hans släkt idag?
Och vem var hans mamma Rosa, hon
som lämnade honom pa barnhemmet?
Sparen är som bortsopade. Men jag
kommer aldrig att sluta söka
Han hette Ernst och han var min morfar.
Han var sjöman, hade mörkt här, bruna
ögon och var säkert en charmör. Med ett
ursprung som han själv inte hade en aning

Ernst Henrik Behrendt cirka

I9I6

om.

Innan jag var 23 är visste jag inte att
Ernst funnits, än mindre att han var min
morfar. Då berättade mamma att den
"morfar" jag vuxit upp med inte var hennes

riktiga pappa. Mamma träffade

från Barnhuset innehåller mer än

så.

Kanske var det faktiskt där jagkom honom
allra närmast... För i papperen finns
anteckningar om atthan själv varit där och
forgäves letat efter spår efter Rosa, precis

sin

biologiska pappa nägra fä gånger när hon
var barn. Hon minns att han köpte en
ballong till henne en gång.
Jag traffade aldrig Ernst. Och det var inte
forrän jag blev pensionär som jag fick tid
att börja forska efter hans bakgrund. I
Katarina forsamlings fodelsebok fick jag

som jag.

Där finns också anteckningar om hur
Ernst placerades i ett fosterhem efter nägra
månader och rapporter från kontrollbesök i
fosterhemmet. Där finns också en avskrift
av en artikel i en tidning, där någon som
träffat Ernst i fosterhemmet berättar om
"barrthusbarnet". Det är en sorglig läsnitrg.
Ernst hade en svår barndom. Och han gick
till sjöss så fort han var gammal nog, strax
efter konfirmationen.

uppgift om att Ernst bodde i Sofia
församling när min mamma föddes och
genom roteregistret över boende på Söder
fick jag hans fodelseuppgifter.
Sökte sedan vidare genom Stadsarkivet
där hans boupptecknitrg fanns. Från bouppteckningen följde jag honom bakåt i tiden,
via hans senaste äktenskap, åren på sj ön,

Moster i USA
Så träffade han min morrnor och mamma
foddes. Ernst gifte sig aldrig med morrnor.
Men många är senare gifte han sig med en
annan kvinna och fick en dotter, som är
fem är äldre än jag. Min moster Barbro,
som mamma och jag fick kontakt med forst
for sju är sedan, bor i Kalifornien sedan
många är. Vi ringer till varandra nästan
varje vecka. Barbro växte upp med Ernst,
men han berättade aldrig någonting om sitt
liv for henne. Även för henne är han en
gäta.
Jag har vänt på varenda sten i sökandet
efter Rosa och med hjälp av släktforskare i
Sverige, Frankrike, Danmark, Tyskland
och uSA. Två gånger dyker Rosa upp.

i fosterhem och så till
inskrivningen på Allmänna Barnhuset i

uppväxten
Stockholm.

Född i Frankrike
Den 28 september 1897 lämnade Ernsts
mamma in sin pojke till Allmänna

Barnhuset i Stockholm. Hans namn var
Ernst Henrik Behrendt och han var tre är.
Mamman uppgav att han var flödd i
Frankrike, i juli 1894 i Villemomble, Paris.
Själv hette hon Rosa Behrendt och var
född i Sverige den 24 maj 1866. Så
försvann hon ur hans liv. Ernsts personakt

t2
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Genom forskarkontakter

i

nare, då Rosa lämnar sin pojke i
Stockholm.
Därefter, och dessforinnan, finns inte ett
spår av henne. Var foddes hon, var levde
hon innan Ernst foddes och var bodde de
under de tre åren de var tillsammans? Och
vart tar hon vägen sedan?

Frankrike har

jag fätt en fodelsenotis därifrån :

IJppgift från la mairie i Villemomble
"Ernest Henri BEHRENDT nö le 19 juillet
1894 ä Villemomble. Il est nd ä huit
heures du matin au domicile de sa möre ä
Villemomble 22 avenue Outrebon. La
möre s'appelle Rosa BEHRENDT, ägöe de
28 ans au moment de la narssance. Elle

Det tycks inte finnas nägra fler avtryck av
Rosa i historien. Men jug kommer aldrig
att sluta söka ...
Britt-Marie Sjöquist

excergatt la profession de modiste."
Ernest Henri Behrendt fods klockan ätta pä
morgonen den 19 juli 1894 i Villemomble.
Hans mamma Rosa är 28 är gammal och
modist. Så dyker de upp i Sverige tre år se-

Ovanstående artikel var publicerad i
Hemmets Journal nr 1 7 12010.

Kom med och bygg släktforskarnas eget
uppslagsverk!
Nu har Wiki-Rötter, släktforskarnas

egen

encyklopedi, existerat i ett halvår. Antalet
artiklar har snabbt vuxit till omkring 7 50
stycken, och wikin har utvecklats till en
viktig informationskälla for alla svenska
släktforskare. Ambitionen är att det ska bli
lika sj älvklart for släktforskare att slå i
Wiki-Rötter, som att man slår i Wikipedia
eller Gula sidorna när man söker annan
information.
En wiki, från hawaiiska wiki som betyder
snabb, ät en sökbar webbplats dar sidorna

enkelt och snabbt kan redigeras av
besökarna själva. Tekniken är modern och
lättillgänglig och bygger på idön att alla
har kunskaper att dela med sig äy, och att
de riktiga experterna inte baru är en liten
klick självutnämnda sådana utan består av
aIIa som giort erfarenheter i släktforskningens verklighet. F ör att fä skriva i
och redigera Wiki-Rötter krävs bara att

l3

man är en registrerad användare, ingenting
annat. Vi som arbetat med Wiki-Rötter
hittills söker därfor dig som tycker att du
vill dela med dig av dina egn a erfarenheter
som släktforskare, dina kunskaper i
släktforskarprogram, dina kunskaper om
arkiv, bibliotek, s1äktforskarforeningar,
regioner, landskdp, litteratur, metodik,
historia, et cetera. Vi söker dig som kan
förklara vad en kyrkoherde är, vad
landsarkivet i Östersund sysslar med, vad
nationalitet innebär, vad en landshövdings
historiska arbetsuppgifter varit, eller vad
en häradshövditrg är. Vi söker också efter
dig som har erfarenhet av att släktforska i
andra länder. För hur ska vi bära oss ät for
att hitta barnbarnens rötter om sonen har
gift sig med en syriansk flicka, eller
dottern flyttat iväg till Bryssel och bildat
famili där? Välkommen till Wiki-Rötter!
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Tagna efternamn

Temadagen

Beträffande artikeln på sid 6 om
tvillingbröderna Jonas Rothovius och
lsak Rhotovius, födda 1572, har jag
sett motsvarande tre sekler senare i
min respektive min mans släkt.

Lördagen den 22 oktober hade vi vår årliga

TemadagibiblioteketiSollentuna
centrum.

Ett nytt koncept provades i år. Vi byte
lokal inom biblioteket och valde att vara en
trappa upp och även att slopa foredraget,
som brukade ta fokus från utställarna. Det
blev en succö.
Drygt I20 personer besökte oss och det
uppskattade både vi i styrelsen och de
inbjudna utställarna! Av utställarna var
det nio stycken som hade mojlighet att
närvara. Ett pffi kontaktade oss direkt och
frågade om de fick vara med när de hade
uppmärksammat att vi ordnade detta

Bröderna Lindoff, Lindow och Persson

Min mans morfars far,

fabriksarbeteren

Mårten Persson, fick tre söner, Nils född
1873, Hans 1874 samt Per 1876. I HF för
Malmö Caroli står att Nils 1892 begärde att
fa heta Lindoff och att Hans begärde 1893
att fä heta Lindow, medan den yngste, Per,

behöll det efternamn han fotts till,
nämligen Persson. Det är inte ett misstag i
skrivningen i HF, Nils skrev själv Lindoff

evenemang.

och Hans skrev Lindow. Enligt ett
barnb arn till Hans Lindow, så valde

I är liksom forra äret hade vi

^

Margaretha Vinterholt

G ravste ns i nve nte ri n g e

Bröderna Nordström och Nordstrand
Min morrnors kusin gifte sig 1861 med
Anders Agathon Nordström och bytte då
till dennes efternamn. Anders Agathon
foddes 1837 som den äldste av Lars
Anderssons sex söner, och han tog 1858
namnet Nordström. I HF 186 I-70 står de

n

Gravstensinventeringen, som börJ ade redan
i slutet av 197 }-talet, har nystartat med en
helt ny databas. Nytt utseende, nya
sökmojligheter och framfor allt - nu matar

inventerarna

in alla uppgifter direkt i

databasen!

Den nya databasen ar efterlängtad och
efterfrägad och det arbetet är viktigare än

fyra följande bröderna skrivna som

Nordström, medan den yngste står som
Nordstrand. (Jag har inte flöljt vad döttrarna
kallade sig, eller om de gifte sig och tog

åi

någonsin.

Sveriges släkt- och hembygdsforskare
har sedan starten inventerut cirka 1 200
kyrko gärdar. Inledningsvis var det endast
gravstenar från tiden före 1900 som skulle
ingå i inventeringen, men senare sattes

mannens namn).

Kvinnan Hansdotter, Hansson eller
Ljung
Min mans morfars mor foddes 1839 som
dotter till Hans Jacobsson. 1855 flytade
hon från foräldrahemmet som Bengta
Hansdotter, och 1867 flytade hon vidare
som Bengta Hansson. 1873 vigdes hon
som Bengta Hansdotter med Mårten

Efter vigseln står hon

en

utvärderingsblankett som vi bad utställarna
fylla i. Deras svar visar också att vi år på
rätt väg nar vi fornyade oss.

bröder''na ett namn med första stavelsen
Lind eftersom de var skånin gar och ansåg
att lind var Skånes landskapsträd. (Num era
anses det snarare vara Bohusläns träd och
pil vara mera symboliskt for Skåne).

Persson.

å\

gränsen

vid 1940.

Senare stenar tas nu bort

i allt snabbare

takt och under tiden som den

gamla

inventeringen steg-för-steg görs tillgänglig
vi därför på med nya
inventeringar.
Du kan göra en insats! Läs mer om
Gravstensinventeringen pa Rötters
hemsida, och hur du kan hjälpa till!
Tel 0B-4 40 7 5 50
epost: info@genealogi.se
hemsida: www.genealogi.se
TH

on-line, fyller

i

familj epapperen som Bengt a Ljung, hennes
far hade blivit rotesoldat 1828 och då fått
namnet Ijutrg men står till sin död som
Hans Jacobsson Ljung.
Brita Ågren

T4
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Matrikel ...

Styrelsen

och forteckning över medlemmarnas
geografi ska forskningsområden kan
beställas, som e-brev eller papperskopia
(mot självkostnad), av Hans Klaar:
has se. kl aar @bredb and 2 . com eller
tel 08-7 54 39 16

Margaretha Vinterholt, ordforande
Tel 7 54 24 96
e-post: mvi I | @tele2.se
Margar eta Lagerrnan, vice ordforande

Tel 7 54 45

18

e-p o st : marg arcta.lagerrn an@spray. s e

Britt-Marie Sj öquist, sekreterare
Tel 35 67 99

Styrelsen

e-post : b-m. sj oquist@hotmail. com

Släktforskarhjälp ...

Lars Ekblad, kassör
Tel I54 08 99

anordnas i biblioteket under våren.

e-po st : larsg. ekbla d@tele2 . se

Information i an-tecknat nr l-2012.

Theresa Nyman
Tel 96 34 49

Styrelsen

e-po st : theres anym an@tele2 . se

ml
It-Jl

Leif Eriksson

Datorprogram för släktforskare

^t

ts

Förutom

Tel 7 54 41 09
e-post : lei f. e. eriks s on@bahnhof. se

ulf

Styrenius
Tel 7 54 2L 94
e-post : ulf. styrenius@swipnet. se

det program

tör
forskare som nämns i artikeln på sidan 3
(Holger
www.holgerdata.se) finns ett flertal
andra, med varierande former for ägande
och abonnemang. Här följer några:

Brevduvor söks

Disgen www.dis.se
Ana rkiv www. a n a rkiv. com
Min släkt www.dannbergsdata.se

Det är tre distrikt som behöver
nyautdelare av an-tecknat:

distrikt4Viby-(13)

På webben finns ytterli gare program man

Forskardator i Biblioteket,
Sollentuna C

distrikt 8 Tellus/Turevägen - (6)
distrikt 13 Edsberg - (9)
Siffran inom parentes visar pä antalet
medlemmar som bor där.
Bor du i något av dessa områden och vill
hjälpa till med utdelningen hör av dig till
vär sekreterare Britt-Marie Sj öquist,

Glöm inte att i biblioteket finns en dator,

e-post : b-m.

kan använda.

Brita Ågren

som är tillgänglig under

ordinarie

oquist@hotmail. com

Styrelsen

öppethållande, med flera program for
fl;]tt släktforskning inlagda. Det

%å
X@

sj

Dela med dig
resultaten av din forskning eller artiklar du
skrivit om din forsknitrg, genom att
public era dem r a'w-tec'knn"t
Det kan vara intressanta släktförhållanden, kuriosa, skildringar av vardagsliv och högtider, sjukdomar, hjältemod
eller vad du vill.
Medlemsbladet ar beroende av era
bidrag!

kostar inget att använda den.
Boka tid i pärmen vid datorn!

TH

Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Lars Ekblad,
larsg.ekbla d@tele2.se tel 7 54 08 99

Redaktionskommitten

15

Avsändare:
S ollentuna S träktforskare
cl o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B-

I9l

Fl 15
Fam M.&O. Vinterholt
Engelbrekts väg 15 B 1 tr
I9I 62 Sollentuna

62 Sollentuna

XqffpM
Hfe\afvr*frstrs
Onsdagen den 22 februari 2012 kl 18.30 i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Kallelse till

ARSMÖTE
Motioner skall vara inlämnade senast 2012-01-20 till ordforanden, via
post eller e-mail.
Efter årsmötet föredrag av Stefan Nordin:

Stora Landsvägen genom Sollentuna
VALKOMNAI
Tisdagen den 27 mars kl 19.00 i Tintom ararummet,
Bi bl iotekshuset, Sol lentu na centrum

Varför hittar jag inte mina släktingar?
Både nybörjare och erfarna släktforskare får råd och tips.
Dan Eriksson

?
o

Kaffe & lotteri
Entrö 40 kr för icke-medlemmar

VÄLKOMNAI

Onsdagen den 18 april kl 19.00 i Tintomararummet,
Biblioteksh uset, Sol lentuna centrum

"Enskilda Arkiv"
Anders Nordebring
Kaffe & lotteri
Entrö 40 kr för icke-medlemmar

VÄLKOMNAI

?
o

1q\

