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Ordföranden har ordet
Det händer hela tiden saker i vår förening.
Vi upplevs som en aktiv förening, vilket är
glädjande. Från och med i år har vi en egen
hemsida.
Intresset för släktforskning ökar. Det
kunde vi erfara både på Föreningsmässan i
september och på Temadagen/Öppet Hus i
oktober med fler besökare i år än förra året.
Visserligen marginellt, men ändock ett
tecken på större intresse för vår förening
och om släktforskning i allmänhet.
Inbjudan har också inkommit från två
pensionärsföreningar i kommunen att
komma och informera hur man kommer
igång och hur gör man. Släktforskarhjälpen
på biblioteket i Sollentuna har rönt stor
efterfrågan, så vi har satt in extra tider.
Till an-tecknat strömmar material in,
vilket är mycket glädjande. Har du något
intressant eller roligt att berätta så skicka in
din notis eller artikel.
Nu önskar jag Er alla EN GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 215
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 5 februari kl. 19.00
FÖREDRAG av Lillemor Björkman:
”Rotemansarkivet”.
Onsdagen den 13 mars kl. 18.30
ÅRSMÖTE. Efter mötet underhåller
Hersby spelmän.
Lördagen den 16 mars kl. 11.00-15.00
SLÄKTFORSKNINGENS DAG i
samarbete med biblioteket, Sollentuna
centrum, där det är Öppet hus.

Margaretha Vinterholt

Tisdagen den 9 april kl. 19.00
FÖREDRAG av Ing-Marie Froman:
”Att hitta källor och att värdera källor.”

an-tecknat

Tisdagen den 7 maj kl. 19.00
FÖREDRAG av Anette Torensjö:
”Hur vinkla ortnamn”.

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
Tel. 754 24 96.

Årsmötet och föredragen äger rum i
Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna
centrum

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander,
Agneta Svensson, Margaretha Vinterholt,
Inger Wahlstedt Franzén och Brita Ågren.

Forskarstöd
Onsdagarna 23 januari, 20 februari och
20 mars och 8 maj kl. 10.00-14.30 samt
lördagen den 20 april kl. 11.00-15.00.
FORSKARSTÖD på biblioteket, bokas i
pärm vid forskardatorn.

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i januari-13.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna
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Morgongåva
Ordet morgongåva har ju idag något av ett romantiskt skimmer över sig. Men hur var det
egentligen från början? Hur uppstod begreppet och vad innebar det? På ett medlemsmöte
gjorde Karin Borgkvist Ljung från Riksarkivet gjorde ett historiskt svep från tiden innan
landslagarnas tillkomst och fram till nutiden.
Karin inledde med att nämna begreppen
”brudpris” och ”hemgift”, ej att förväxla
med morgongåvan. I allra äldsta tider fanns
inte någon egendomsgemenskap mellan
makarna. Kvinnan ansågs länge vara
mannens egendom och mannen förvaltade
allt som fanns i boet. Kvinnan hade alltså
ingen egen lott i mannens bo. Syftet med
morgongåvan var att nödtorftigt sörja för
hennes underhåll vid mannens bortgång.
Gåvan bestod vanligtvis av ett torp eller
liknande, med ett mindre markområde för
att kunna odla det viktigaste. Det var en
gåva på bröllopsdagen från mannens
föräldrar som överräcktes av brudgummen
på morgonen efter bröllopet. Med tiden
uppstod efter förebild i den germanska
rätten så kallade giftorätt eller egendomsgemenskap mellan makarna, där kvinnan
enligt sed blev tillförsäkrad viss andel av
det som förvärvades under äktenskapet.
Landskapslagarna utarbetades mellan
åren 1200 och 1350 och gällde till 1400talets mitt. Enligt dessa utlovades en
morgongåva redan på fästningsstämman,
när
äktenskapsavtalet
slöts
mellan
kvinnans målsman den så kallade
giftomannen och fästmannen. Den kunde
bestå av såväl fast som lös egendom och
var hustruns enskilda egendom, men den
förvaltades av mannen och utbetalades
först vid hans död.
I och med att städer uppkom och växte
under 1200-talet tillkom stadslagar. De
gällde vid sidan av landskapslagarna, men
hade en annan inriktning än dessa
beroende på städernas självständighet och
annorlunda rättsskipning. Det var också i
och med stadslagarna som giftorätten i all
egendom infördes. Man ville att all egendom skulle vara omsättningsbar. Vidare
hade kvinnorna i städerna oftast större
handlingsfrihet än kvinnorna på lands-

bygden. De kunde få utöva visst hantverk.
Magnus Erikssons landslag anses ha
antagits år 1350 och gällde för hela landet.
Nu fick makan giftorätt till en tredjedel av
boet samt en morgongåva. Saknades
morgongåva i avtalet fick hon istället
hälften av boet. Lagen gav makarna rätt att
byta jordlotter sinsemellan och tillät viss
gåva. Giftorätten tros från början ha
omfattat viss del av lös egendom, sedan all
lös egendom och så småningom även den
fasta egendom som förvärvats under
äktenskapet. Att bara den fasta egendomen
som förvärvats under äktenskapet ingick i
giftorätten berodde på att man ville låta det
manliga släktet ensam behålla besittningsrätten till den jord mannen haft tillgång till
redan innan äktenskapet ingicks. Jord
innebar ju makt och politiskt inflytande
och hade ofta gått i arv i generationer.
Vidare hade mannen ensam förvaltningsrätt över all egendom men det
krävdes hustruns och hennes släktingars
godkännande för att kunna sälja hennes
enskilda fasta egendom.
Beträffande morgongåvans storlek och
omfattning kan man notera att det nu sattes
ett maximibelopp såväl i Magnus
Erikssons och Kristofers landslagar som i
Magnus Eriksson stadslag, en markerad
skillnad mot tidigare lagstiftning. Denna
gränsdragning genomfördes av hänsyn till
mannens arvingar. Det stadgades vidare
hur stor morgongåvan fick vara: En riddare
fick ge motsvarande 40 lödiga mark silver,
en sven (väpnare) 20 mark, ”almännilike
frälsis män” 10 mark, en bonde tre mark
och en ”löskerkarl” (ej bofast man) en
mark. Att överskrida dessa belopp blev en
dyr historia: Av det överskott som dömdes
till mannens arvingar skulle det nämligen
betalas 40 mark i böter.
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Landslagen var tydlig vad gäller arvet av
gåvan som skulle ges innan vigsel, blev
morgongåvan. Principerna var enkla.
obligatorisk.
Barnen ärver morgongåvan som deras
År 1845 infördes lika arvs- och giftorätt
mödernearv. Är äktenskapet barnlöst
för man och kvinna men även samma
tillfaller morgongåvan den som lever
villkor för åtnjutande av morgongåva på
längst. Överlever hustrun blir i detta fall
landsbygden som tidigare gällt i städerna,
morgongåvan
hennes
”avlingegods”
nämligen att endast barnlösa änkor fick
(förvärvad jord) med fri förfogande- och
njuta avkastningen av morgongåvan.
avyttringsrätt. Enligt landslagen fanns
Morgongåveinstitutet upphörde med
inget utrymme för något överklagande i
1920 års giftermålsbalk då hustru erhöll
detta hänseende.
arvsrätt efter mannen, såvida det inte fanns
I medeltida praxis kunde problem uppstå
några bröstarvingar eller adoptivbarn som
i det fall inga efterlevande fanns efter
arvtagare.
änkan och testamente eller gåvobrev
gällande morgongåvan inte upprättats.
Morgongåvan ingick då i arvsskiftet och
kunde därför ärvas av änkans syskon eller
hennes föräldrar, om de var i livet, eller
vidare föräldrarnas syskonbarn och så
vidare.
Vidare uppfattades till exempel. under
1600-talet adelsmännens morgongåvor inte
som gåvor med full äganderätt för hustrun.
Morgongåvan lever dock kvar än idag. På
Den sågs endast som gåva med
1700-talet blev det vanligt att mannen
nyttjanderätt för den efterlevande hustrun
överräckte en medaljong med sin hårlock
fram till hennes död. Jordegendomen
eller miniatyrbild inuti. Idag består
återgick då till mannens släkt medan övrig
morgongåvan ofta av ett hängsmycke med
egendom fördelades enligt gällande
diamanter och färgstenar eller ett pärlband
arvsregler.
med odlade pärlor. Kanske är det en ring
År 1734 kom Sveriges rikes lag som
att bära på höger hands ringfinger eller
trädde i kraft 1736 och ersatte de två
lillfinger. Här har vi alltså det romantiska
lagarna, Magnus Erikssons landslag och
skimmer som vi förknippar med morgonMagnus Erikssons stadslag.. 1734 års lag
gåvan, inte den ursprungliga praktiska
innebar inget nytt gällande egendomsbakgrunden till överräckande av en
gemenskapen mellan makar. Liksom dessmorgongåva morgonen efter bröllopsförinnan var det stora skillnader mellan
natten.
landsrätt och stadsrätt. Reglerna blev
Margareta Lagerman
emellertid nu mer detaljerade och morgon___________________________________________________________________________

Nya medlemmar
Vi får hälsa våra nya medlemmar välkomna till vår förening:
Bo Abrahamsson, Carina och Lars Axelsson, Agneta Berghem, Kerstin Bergquist,
Birgitta Berndtsson Kalm, Bengt Dahlbeck, Vivian Enochsson,
Gunilla och Håkan Forsström, Karin och Ingmar Lekteus, Siv Lindgren och Gunnar Lindberg,
Rose Mattsson, Laila och Sven-Eric Steén, Tullemor och Torsten Tingshammar,
Christina Utterström, Jan-Erik Widh,
Styrelsen
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Nordens genom tiderna största
dokumentförfalskare prästen Nils Rabenius
En berättelse skriven till förnöjelse för an-tecknats läsare.

Detta är berättelsen om prästen Nils
Rabenius, som gått till historien som den
genom
tiderna
största
dokumentförfalskaren i Norden. Även internationellt
sett har han tillskansat sig grundmurad
ryktbarhet. Utan att göra anspråk på att här
återge detaljer eller källhänvisningar gör vi
istället ”strandhugg” i Nils Rabenius
historia. Berättelsen baserar sig på tryckta
källor, huvudsakligen på Nils Ahnlunds
bok,
Nils
Rabenius
(1648-1717)
Stockholm 1927, men även på ett inlägg på
Internet. Det som emellertid gör det hela
ändå mer fantasieggande är att detta
faktiskt är en berättelse utan ett slut. Man
kommer aldrig att kunna eller våga sätta en
bestämd slutgräns vad gäller att stöta på
någon av Nils Rabenius falsarier i arkiv
runt om i landet ens i framtiden.
I ett nötskal återges Rabenius karaktär
med följande ord: ”Vår störste och mest
patologiske
historieförfalskare
Nils
Rabenius var så inne i rollen, att han
omgående dukade upp rövarhistorier om
ett märkligt manuskriptfynd i sitt eget
släktarkiv, när han 1714-1715 svarade på
en enkel historisk förfrågan från en ung,
blivande
halländsk
landsbygdspräst”.
Men låt oss ta det från början.

emellertid tjänsten som huskaplan och
informator
hos
kammarrådet
Isak
Cronström, där han stannade till 1676.
Åren 1676-1691 var Nils Rabenius
kommunister i Munktorp i Värmland. 1690
utsågs han till hovpredikant och följde med
Karl XII ut i kriget som fältpräst. Han var
regementspastor vid Kungliga Majestäts
drabanter. 1700 utsågs Nils Rabenius till
kyrkoherde i Hedemora men installerades
där först två år senare, då han utsågs till
kontraktsprost.

Prästtjänsten i Munktorp
Rabenius brottsliga verksamhet tar sin
början redan 1675. Då blir tjänsten som
kommunister i Munktorp ledig. Domkapitlet utser Olof Aroselius. Han hade
sagt sig vilja ”konservera änkan, vars
ställning ansågs särskilt ömmande”.
Församlingen i Munktorp var välvilligt
inställda till valet av Aroselius. Men
plötsligt dyker invändningar upp och
Rabenius förs fram som lämplig kandidat
till tjänsten. Han har några inflytelserika
personer som talar till hans förmån. Ett
brev från bönderna i området dyker upp
som även det intervenerar till Rabenius
fördel. Det visar sig emellertid att
Rabenius har fångat upp detta brev och
sedan själv gjort formuleringarna. Och
Rabenius blir avslöjad och bestraffad,
visserligen ett kort straff men han blir
suspenderad från den tjänst han har. Man
fastställer nu Aroselius tillsättning till
tjänsten och anser därmed frågan avgjord.
Men det visade den sig inte alls vara.
Rabenius har fortfarande på sin sida
personer i hög ställning som vill se honom
på posten. Därtill kommer att församlingen
hör under änkedrottningen Hedvig
Eleonoras ”livgeding”. Hon var känd för
att lägga sig i tillsättningen av prästerna

Kort levnadsbeskrivning
Nils Rabenius föddes 1648 i Tortuna i
Värmland och dog i Hedemora 1717. Hans
far var prästen Nicolaus Nicolai Rabenius.
Efter skolgång i Västerås och en tid som
handelsbetjänt i Stockholm skrevs Nils in
vid Uppsala universitet 1671. Han slutade
studierna där lika fort som han börjat och
prästvigdes 1673, före fyllda 25 år vilket
annars var den föreskrivna åldern för
prästvigning. Konsistoriet gjorde detta för
att hjälpa fadern som önskade sonen som
hjälppräst i Säby. Samma år tillträdde han
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och gärna gå emot biskop och domkapitel.
Hon ger vid ett besök löfte om att
Rabenius ska få tjänsten. Församlingen
skriver brev till henne och hon ger
Rabenius tjänsten som präst i Munktorp.
Breven som hon får är dock alla skrivna av
Rabenius själv.
Detta är det första kända falsariet av
Rabenius hand. Det kommer senare att
dyka upp handlingar som tydligt är
författade av honom men det är först efter
hans död som alla dessa falsarier avslöjas.
Hans verksamhet i framtiden sker på ett
förundransvärt (eller beundransvärt?)
understucket tillvägagångssätt.
Det har egentligen inte kunnat fastställas
när Rabenius började sin verksamhet som
dokumentförfalskare. Han började tidigt
samla handskrifter och ”medeltida pärmebrev”. Detta var något som var väl känt i
vida kretsar i landet. Han hade tillgång till
flera lärda personers samlingar och de
allmänna arkiven och biblioteken. Här
kunde han i princip ”botanisera” precis
som han ville. Någon misstanke om hans
falsarier fanns vid denna tid inte på något
håll.

möjligheter att bli adlad visste han var
obefintliga. Men det fanns ju efterkommande att tänka på. Nu börjar han
alltså att leta bland de medeltida handlingarna som han hade tillgång till för att
hitta spår av tidigare släktingar. Han letar
efter namnet Rabbe som anfader. När han
inget finner tar han istället fantasin till
hjälp och skapar en egen berättelse, sitt
eget släktträd.
Han inser att för att göra sin historia
trovärdig måste han ha ett ordentligt
underlag. ”Grunden i beviskedjan är ett
förfalskat frälsebrev för en person av ätten
Rabbe. Det dateras till Erik av Pommerns
regeringstid, 1416 (Svenskt Diplomatarium
2276). Brevet bekräftar att anfadern av
kungen hade fått frälse för sig och sina
ättlingar på evig tid” (Från Internet: Ett
heraldiskt lurendrejeri). Han går in i
ytterligare medeltida pergamentsbrev och
ändrar i texterna. Han raderar ord eller
stycken i originaldokumentet och skriver in
det som passar honom. Han skriver kopior
av originalbrev, vilka han i sin tur hävdar
har förkommit ur samlingarna. Han
beskriver i stora ord sina anfäders bragder,
gränsande till skrävel.
Men det krävs även en vapensköld för att
kunna påvisa en adlig ätt. Här skapar
Rabenius ett nytt vapen av två gamla exlibris av dunkelt ursprung. Tillsammans
med denna vapensköld och ett femtontal
medeltida dokument lämnar sonsonen
kanslirådet Sten Rabbe på 1760-talet in en
ansökan om att bli upptagen bland adliga
ståndet. Riksheraldikern Daniel Tilas
granskar nogsamt alla ingivna handlingar.
En del av dem hade funnits ibland
Rabenius efterlämnade samling, medan de
övriga påträffats instuckna i Clas
Örnhiälms samling. Till den hade Rabenius
länge haft fri tillgång och utan dennes
vetskap eller misstanke kunnat, som det
sedan ska visa sig, förvanska åtskilliga
medeltida dokument.
Ett annat bevis för det adliga ursprunget
som Sten Rabbe lämnar in är ett så kallat
sockenbudstyg, ett schatull med transportabla nattvardskärl som en präst tar med

Ett adligt släktträd
Det som tycks ha ”triggat” hans intresse
för dessa äldre dokument var tydligen hans
önskan om att bygga upp ett adligt
släktträd och därmed förhöja sin egen
släkts historia. Det märkliga är att han inte
gjorde det för sin egen skull. Hans
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sig till exempel vid sjukbesök eller
själavårdande samtal för att kunna dela ut
nattvarden. På kalken, paten och oblaten
fanns Rabbe-vapnet ingraverat. ”Runt
kalkens bredd samt dess fot lästes en
latinsk inskrift i kapitäler, noggrant återgiven av Tilas, som vältaligt återkallade
Olof Björnssons öde i Rabbesläktens
hågkomst” (Ahnlund, sid 49). Daniel Tilas
tog klenoden i beskådande och beskrev det
som ”ett betydeligt monument över fordna
Rabbe-ätten”. När Daniel Tilas skriver
slutomdömet om ansökan har han bara
några mindre invändningar, bland annat.
påpekar han en liten detalj med färgerna
som skiljer sig åt på vapenskölden och
kalken men den förklarar han med att man
haft en gammal ritning bland förfädernas
handlingar att gå efter när man kopierat av
vapnet. Men Sten Rabbes ansökan godtas
och han upphöjs till adelsståndet 1770. Tre
år senare hänger brodern, statskommissarien Samuel Rabbe, på och adlas
även han 1773. Man torde nog lugnt kunna
utgå ifrån att de båda handlar i god tro och
inte hyste misstankar om falsariet. Ätten
introducerades emellertid aldrig på
Riddarhuset.

Utvandrarforskning
Elisabeth Thorsell, Sveriges Genealogiska
Förbund höll ett föredrag på
Temadagen/Öppet hus den 20 oktober
2012.
Det första man bör göra är att ta reda på
utvandrarens exakta data, namn, födelsedatum och –ort, och när han/hon
utvandrade. Detta bör man kunna få fram
via husförhörslängder och/eller församlingsböcker.
Man bör också höra sig för hos släkten
vad de vet om utvandraren? Kanske vet de
om någon person här hemma höll kontakt
med denne, och denna någon kanske vet
var de hamnade. Eller om någon i släkten
har foton, julkort eller brev från Amerika?
Man bör också undersöka utvandrarens
föräldrars bouppteckningar, om de levde
när utvandraren reste. Där kan ibland
dennes adress finnas angiven, och då har
man en bra utgångspunkt för det fortsatta
sökandet. Men man får också vara beredd
på att det kan stå ”på känd adress i
Amerika” och inget mer.
Sen kan det vara dags att övergå till mer
allmänna källor. När du har funnit
utvandringsåret, besök då något arkiv,
bibliotek eller förening, som har CDskivorna Emigranten och Emibas. Den
första innehåller flera databaser med
uppgifter om de mer än en miljon
emigranter, som lämnade Sverige 18691950. En av dem är databasen Emihamn
som bygger på de listor, som polisen i
utvandringshamnen (oftast Göteborg)
skrev, när emigranten visade upp sin biljett
hos dem. Detta måste emigranterna göra,
för att verifiera att det var en giltig biljett
de köpt.
Innan lagen trädde i kraft 1869, hände
det att folk blev pålurade falska biljetter,
vilket ledde till tragedier. Om du hittar din
utvandrare i databasen, så finner du oftast
hans destination.
På slutet av sökresultatet finns en rubrik
källkod. Den visar vilka som reste på
samma biljett, men är också nyckeln till att

När avslöjandet ägde rum hade båda dessa
herrar gått ur tiden och inte lämnat några
manliga arvingar efter sig varför denna
adliga släktgren därmed också dog ut.
(Fortsättning följer i nr 1-2013).
Margareta Lagerman
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man kan få reda på vilken båt de reste med
från Sverige. Detta kan man få veta om
man kontaktar Landsarkivet i Göteborg,
eller om man söker på SVAR, med
sökordet Utvandrare. (För att söka på SVAR,

man får vara litet kreativ vid sökningen,
och som i alla sökningar i databaser, fylla i
så litet som möjligt och i ett senare led
precisera sig.
Nu är det slut på de svenska källorna,
och man får ge sig ut i det amerikanska
materialet, främst de folkräkningar
(Census) som gjordes vart tionde år från
1790 till 1940 (1890 finns inte).
Vill man ha fler tips om hur man kan
söka, så kan man köpa mitt häfte
”Utvandrare till USA – Några förslag till
hur du kan hitta dem.” Häftet kostar 62 kr
på Plusgiro 66 55 29-4, Elisabeth Thorsell.

måste man ha abonnemang).

Du bör också se vad du kan hitta på CDskivan Emibas, som bygger på en
genomgång av kyrkböckerna och därifrån
registrering av utvandrare. Man har
registrerat en mängd uppgifter om varje
emigrant, inklusive födelsedatum och församling, vilket gör att man ofta kan
söka på ett bättre sätt än i Emihamn, där
man bara kan söka på namn och
utvandringsort och -år.
Alla finns inte med, men det finns i alla
fall ca 1,2 miljoner utvandrare. Projektet
Emibas fortsätter, men den första CDskivan är slutsåld. Några luckor i
databasen, som kan vara bra att känna till,
är att norra Sverige är dåligt registrerat,
liksom Stockholm och Uppsala län.

Glöm inte namn och adress!
Här är några bra och gratis internetsidor
för emigranter :
Mormonernas hemsida:
http://www.familysearch.org/

Utvandrare efter 1900 saknas i Kalmar och
Hallands län.

En telefonkatalog: www.switchboard.com

Eftersom New York tidigt på 1800-talet
blev den främsta invandringshamnen, så
ordnade stadens myndigheter redan på
1850-talet en mottagningsstation, Castle
Garden, på Manhattans sydspets. På Castle
Garden fördes listor över ankommande
immigranter, men de är mycket kortfattade,
och inte till så stor hjälp.
Efter några decennier behövdes en
mycket större mottagningsstation och 1892
öppnades Ellis Island på en ö i New Yorks
inlopp. Där registrerades immigranterna
allt mer noggrant. Listorna från 1892 till
1924 finns tillgängliga på Ellis Islands
egen hemsida. Sökfunktionen är inte bra,
utan man kan söka mycket bättre genom att
använda den som utvecklats av Steve
Morse, se höger spalt.
De första årens uppgifter är ganska
magra, men man får namn på emigranten,
ålder, yrke, hemort och destination. Längre
fram får man veta vem de ska till, närmaste
släkting i hemlandet och mycket mer.
Dock får man betänka att registreringen
gjorts av folk utan kunskap i svenska, så

Amerikansk frågespalt om Sverige (finns
fler):
http://genforum.genealogy.com/sweden/
För att hitta orter i USA:
http://www.epodunk.com/
85 miljoner gravar:
http://www.findagrave.com
Genvägar till Ellis Island, Castle Garden
m.m.:
http://www.stevemorse.org/
Cyndi’s List har länkar till allt:
www.cyndislist.com
Elisabeth Thorsell
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Hur invandrare söker sina rötter
Släktforskning för framtidens svenskar var temat för ett föredrag i september
om i skolan – men utan att göra den koppling som man får som släktforskare är det
svårt att sätta historien i förbindelse med
sin egen person. Genom att lära känna sin
historia får man också en större förståelse
för andra gruppers kultur, vilket motverkar
segregation. Känner man till att kvinnor i
den svenska landsbygden aldrig visade sig
ute utan huvudbonad på 1800-talet, får
man en större förståelse för dagens
muslimska kvinnor. Känner man till sina
egna traditioner, är det lätt att ta till sig
andras (detta gäller åt båda hållen). Genom
egen släktforskning får man också ett nytt
perspektiv på sin härkomst, som i
allmänhet inte är så okomplicerad och
banal, utan ofta innehåller främmande
härkomst genom tidigare generationers
migrationer.

Antalet utlandsfödda i Sverige uppgår nu
till omkring 1,5 miljoner personer. Tillsammans med sina barn och barnbarn
utgör gruppen idag bortåt en tredjedel av
den svenska befolkningen. Integreringen,
ibland genom blandäktenskap, gör att
antalet svenskar med omedelbar utländsk
bakgrund (alltså att man har någon förälder
eller far- eller morförälder som är född
utomlands) kommer att överträffa den
etnisk ”helsvenska” inom några decennier.
Sverige håller sakta på att förvandlas till
samma slags mångnationella samhälle som
till exempel USA är sedan länge.
Detta är en utmaning, både för släktforskarna och för samhället i övrigt som
inte vidtagit någon särskild beredskap för
den kraftigt förändrade demografin. För
framtida svenska släktforskare kommer
brutna släktband och språksvårigheter att
göra det synnerligen svårt att hitta rätt när
man i framtiden söker rötterna utomlands.
Detta speciellt sedan de generationer som
utgjort banden dött bort och kontakterna
med ursprungslandet förlorats.

Wiki-Rötter
Wiki-Rötter – som också är en del av
nättidningen Rötter – är en uppslagsbok för
släktforskare. Här hittar du bl.a. information om hur man släktforskar i ett antal
länder (det tillkommer nya länder och
etniciteter allteftersom). Wiki-Rötter har
även mycket nyttig allmän information för
nybörjare inom släktforskning.

Från lika till olika
Släktforskarrörelsen är idag en extremt
etniskt homogen grupp där det är ytterst
sällsynt att påträffa någon utomnordisk
person. De bortåt 75.000 organiserade personerna som är sysselsatta med denna
hobbyverksamhet utgör en återspegling av
det samhälle som Sverige var för sextiosjuttio år sedan. Detta beror inte på att
ointresset är större hos invandrare, utan att
resurserna som erbjuds nästan enbart
vänder sig till personer som har rötterna i
Norden och de nordeuropeiska grannländerna. Detta blir alltmer uppenbart ju
mer åtkomliga kyrkböcker och andra dokument blir för allmänheten.

Historien knyter ihop

Detta kommer Sveriges Släktforskarförbund bland annat att göra:
- uppmuntra etniska minoriteter i Sverige, via
deras kulturorganisationer, att bilda nya
släktforskargrupper genom att hjälpa till med
kurser och information och på längre sikt
initiera bildandet av nya släktforskarföreningar
- påbörja bygget av ett nationellt nätverk som
arbetar med att samla och publicera
information om hur man släktforskar utomlands, särskilt i de ”nya” invandrarländerna
- försöka upprätta nya kanaler för internationellt samarbete med släktforskarorganisationer
i andra länder, särskilt de länder där många
svenskar har sitt ursprung.

Släktforskning utgör en viktig faktor för
tillhörigheten till ett samhälle. Våra förfäder utgjorde den historia som vi får läsa

Jorge Lintrup
Sveriges Släktforskarförbund (SSF)
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Temadagen
Lördagen den 20 oktober hade vi vår
Tema daglÖppet hus i Sollentuna bibliotek.
Aven i är var vi en trappa upp och fick

Föreningsmässan i Stinsen 2012
Sollentuna kommun arrangerade den 15
september den ärhga foreningsmässan,
som ägde rum i Stinsens köpcentrum. 50
foreningffi deltog. Det ar verkligen ett bra
tillftille för ideella föreningar att presenteru
sin verksamhet och framför allt värva nya
medlemmar. Det är ett gott initiativ från

dispon era ett större utrymme än forra äret.

Det var ett lyckat evenemang. Drygt I25
besökare kom och det var både erfarna och

engagerade forskare blandat med nyböU are.

kommunen.
Vi från Sollentuna Släktforskare fick en
bra placering vid apoteket, nedanfor
rulltrapporna till övre våningen. Intresset
för vår monter var stort. Flera personer
stannade och informerade sig om vår
forening, vära aktiviteter och hur de kan fä
lUälp att börja släktforska. De visade också
stort intresse för vår kommande Temadag
den 20 oktober i Sollentuna bibliotek. Nytt
för r är ar att vi hade giort ett eget bildspel
om släktforskning. Det är svårt att sia om
hur många som sedan foljer upp och blir
medlemmar i vår forening.
Att det är positivt att visa upp oss pä
mässan kan vi i alla fall vara överens om.
Margaretha Vinterholt

Ärets tema var Emigranter. E,fter själva
utställningen höll Elisabeth Thorsell, från
Sveriges Genealogiska Förbund, ett
foredrag om emigrantforskning, varfor
man emigrerade, var de slog sig ner och

hur man kanske hittar dem eller deras
ättlingar. Vi fick reda på bra sökvä gar och
tips på litteratur.

12 utställare deltog

i

årets

Tema dag.

Liksom tidi gare åt glordes en utvärderingsblankett som vi bad utställ arna fylla i. Det
ger oss i styrelsen input till vad som kan
förändras och forbättras.
Margaretha Vinterholt

Temadagen

Vi n nare berättartävl i ngen
STORT GRATTIS, Margareta Takahasi

Johnsson, Sollentuna

som tog

finns samlade i "Anor från Gästrikland".
En begränsad upplaga finns att köpa i

hem

Rötterbokhandeln. Vi kommer att
publicera den vinnande artikeln "Ainas
farfar i Gysinge" i ett" i ett kommande

forstapriset.

Sveriges Släktforskarforbund arrangerade

tillsammans med Gefle Dagblad en
berätt artavlittg infor Släktforskardagar"na

nummer av an-tecknat.
Margaretha Vinterholt

2012 i Gävle. Häftet med alla bidragen
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Anmälan släktforskarregistret

Styrelsen

Styrelsen tycker att det är angeläget att alla
medlemmar i föreningen anmäler inom
vilket geografiskt område man forskar och
vilka familjers anor man följer. Det kanske
finns någon annan medlem som man kan
utbyta data med eller få tips av.
Blanketten ”Anmälan till släktforskarregister” e-postas eller skickas per vanlig
post till Hans Klaar, som sammanställer
registret: hasse.klaar@bredband2.com eller
Porsvägen 348, 192 48 Sollentuna.
Blanketten skickas till alla medlemmar
och finns även att hämta vid medlemsaftnar.
Släktforskarregistret kan beställas som ebrev eller papperskopia, till självkostnadspris, via ovan nämnda adresser eller per
telefon 08-754 39 16.
Har man utökat sitt forskningsområde
behöver informationen uppdateras i
nuvarande register. Vid alla mötesaftnar
har man möjlighet att titta i det.
Styrelsen

Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 08-754 45 18
e-post: margareta.lagerman@spray.se
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
Tel. 08-35 67 99
e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com
Lars Ekblad, kassör
Tel. 08-754 08 99
e-post: larsg.ekblad@tele2.se
Theresa Nyman
Tel. 08-96 34 49
e-post: theresanyman@comhem.se
Leif Eriksson
Tel. 08-754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Ulf Styrenius
Tel. 08-754 21 94
e-post: ulf.styrenius@swipnet.se

Släktforskarstöd

Kaffeservering

I vår under onsdagarna 23
januari, 20 februari, 20 mars
och 8 maj kl. 10.00-14.30 samt lördagen
20 april kl. 11.00-15.00 är du välkommen
till Biblioteket i Sollentuna centrum för att
få hjälp att komma igång med
släktforskningen.
Under denna tid finns en rutinerad
medlem i Sollentuna släktforskare på plats
vid släktforskardatorn för att hjälpa dig
som kanske inte kommit så långt i din
forskning. Även du som hållit på ett tag
och vill ha hjälp att komma vidare är
givetvis också välkommen.
Boka tid i pärmen vid forskardatorn,
max. en timme per familj.

Vi behöver bli fler!!!
Under flera år har vi i Sollentuna Släktforskare erbjudit kaffe med dopp till
försäljning vid föredragen på biblioteket i
Sollentuna. Detta har uppskattats och för
att kunna fortsätta med detta behöver vi bli
fler som hjälper till med kaffekokningen.
Vi brukar vara två åt gången som hjälps åt.
Är du intresserad? Ta kontakt med
Margareta Lagerman:
margareta.lagerman@spray.se
eller Theresa Nyman:
theresanyman@comhem.se

TACK till er alla som ställt upp
för föreningen
Redaktionsgruppen gör ett jättebra arbete
med att få fram medlemsbladet an-tecknat.
Vi skall inte heller glömma alla er som ger
släktforskarhjälp på biblioteket. Tack
också ni som gör fina insatser och kokar
kaffe på våra föredragsaftnar.
Styrelsen

ÅRSAVGIFTEN 2013
Kom ihåg att betala årsavgiften nu eller
senast den 28 februari. Inbetalningskortet
finns med som bilaga i denna tidning.
Betalas till PG 712 140-3.
Styrelsen
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna

Onsdagen den 13 mars kl. 18.30
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Kallelse till
Årsmöte
Motioner ska vara inlämnade senast den 31 januari till ordföranden, via brev eller e-post.
Efter årsmötet underhållning av Hersby spelmän

VÄLKOMNA!
Tisdagen den 5 februari kl. 19.00

Rotemansarkivet
Lillemor Björkman, Stockholms stadsarkiv

Tisdagen den 9 april kl. 19.00

Att hitta källor och att värdera källor
Ing-Marie Froman, journalist

Tisdagen den 7 maj kl.19.00

Hur vinkla ortnamn
Anette Torensjö, Lantmäteriet, Gävle

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering
Entré 40 kr. för icke-medlemmar

