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Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 221 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök 

 

Kalendarium 

Tisdagen den 21 januari kl. 19.00 

FÖREDRAG av Christer Warfvinge: 

”Båtsman Humbla” 

Onsdagen den 19 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE. Efter årsmötet föredrag av 

Lennart Jarnhammar: ”Gamla gästgiverier 

och hur resande tog sig fram i gamla tider.” 

Lördagen den 15 mars kl. 11.00-15.00 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG i 

samarbete med biblioteket, Sollentuna 

centrum, där det är Öppet hus. 

Tisdagen den 25 mars kl. 19.00 

FÖREDRAG av Bertil Oppenheimer:  

”Att hitta sina rötter.” 

Onsdagen den 9 april kl. 13.00 

STUDIEBESÖK på Riksarkivet Marieberg 

Onsdagen den 23 april kl. 19.00 

FÖREDRAG av Margareta Lagerman: 

”Kungliga biblioteket.” 

Onsdagen den 14 maj kl. 13.00 

STUDIEBESÖK på Stockholms stadsarkiv 

Årsmötet och föredragen äger rum i 

Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna 

centrum 

Forskarstödet se sid. 11. 

Mer information om studiebesöken i nästa 

nummer. 

Ordföranden har ordet 

Intresset för släktforskning ökar. De olika 

släktforskarprogram som visas på TV 

bidrar till detta. En tradition föreningen har 

är att vi deltar på Föreningsmässan i sep-

tember och arrangerar Temadagen/Öppet 

Hus i oktober. Härigenom hoppas vi locka 

fler intresserade. Läs mer om dessa 

evenemang på sid 10. 

   Vi hoppas att lokaltidningarna vill skriva 

om oss och vad släktforskning innebär. 

Försök har gjorts tidigare, men nu skall vi 

kontakta journalisterna igen. En utmaning 

för det kommande året är hur vi skall vi 

locka fler ungdomar till släktforskningen 

och vår förening.  

   Vi har utbyte av medlemsblad med några 

andra föreningar. Med tidningen Dalfolket 

kom information att deras sista nummer 

utges i december. Släktforskarnas hus i 

Leksand meddelar att tiderna förändras och 

de med dem, vilket innebär att de kommer 

att arbeta under ny företagsform. Om det 

blir i Leksand eller mindre skala på 

Griggusgården i Stora Skedvi lär vi få höra 

mer om. 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

tillönskas Er alla!  

 

 

Margaretha Vinterholt 

an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra 

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt 

Tel. 08-754 24 96. 

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander 

Gerhardsson, Agneta Svensson, Margaretha 

Vinterholt, Inger Wahlstedt Franzén och Brita 

Ågren. 

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt 

Franzén: ki.franzen@telia.com 

Nästa nummer beräknas komma ut i januari. 

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.  
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Vi blev sollentunabor

Kusinerna Gunhild (Gullan) Grundström,
fjärde generationen sollentunabor på mors-
Emma Mikaelsson/Lunden. Berit och Lars
kusinerna.

Karl-Erik Mikaelsson, den förste
sollentunabon
Vår anfader hette Mikael Persson, född i
Drälinge by i Alunda socken omkring är
17 I0. Äret är oklart, men hans hustru
Britta Persdotter foddes 17 13. Makarna
fick inalles tio barn. Mikael Perssons
sonsonsson Karl-Erik Mikaelsson, född
1826, lämnade hembyn i unga är och
tjänade dräng på flera gärdar i lJppland
innan han så småningom kom till
Sollentuna är 1863. Han var då åtflöljd av
sin andra hustru Emma och sonen Karl-
August frödd 1853. Sonen Axel foddes
1863 efter ankomsten till Sollentuna. Så
småningom kom ytterligarc nio barn.

Många var rödhånga och blev kallade
Mickelsungama. Karl-Erik bytte därfor
efternamn till Lundön efter hem-
socknen Alunda. En annan bror tog sig
namnet Lundmark av samma skäl.
Familjen hamnade forst på Överby gärd,
for att sedan fä ett arrende på Pommern,
som var ett torp hörande till Knist a gärd pä
Järvaftiltet, senare ett militart övnings-
område.

Sj, kusiner, varav -fyro rödhåriga,
cirka I 9 3 2. Gullan och Ulla cir tvåa

.från vcinster.

i Pettersberg
respektive trea

90 år, och Ulla Janssofi, 86 år, är
respektive farss idan efter Karl-Erik och
Eklund har initierat denna berätfelse av

Pommern : Fyndet
Pommerns torp Iäg dar E4 nu gär norrut
från brandstationen som ligger vid
Pommernvägen i Norrviken. Ett annat
område av Jarvafaltet var Fyndet. Ett av
torpen, som var båtsmanstorp, tillhörande
Knista gård har arrenderats av
Lunddnfamiljen i cirka femtio år" Till detta
arren,Ce hörde nuvarande "Fyndets
koloniområde", som köptes av Sollentuna
kommun på 1960-talet som en del av
Järvafaltet.

Trefaldig hetskällan vid Klasro
Gullan berättar att nära Pommern
ligger Klasroskolan, som byggdes av fri-
herre Per Alexander Rudbeck 1804. Intill
Klasroskolan finns Trefaldighetskäl1an.
Den rinner mot noff och mynnar ut i
Svartbäcken. Dit gick man för att offra
pengar och önska något, kanske lycka och
välgång. Det berättas att nar Karl-Erik
187 4 låg for döden önskade han att ffi ett
glas vatten från offerkällan i Klasro. Vid
senare bygge av Käppalatunneln torrlades
källan och forstördes, men mynten
tillvaratogs och finns nu på vår
hembygdsgård i Hersby, har det sagts.
Källan ar numera äter upptagen.

Klasro har under olika tider fungerut t tur
och ordning som kommunens forsta skola,
fattigvårdsinrättning och bibliotek.
Handlingar från biblioteket visar att
madam Lundön var en flitig boklånare.

Arrendatorer pa Knista
Karl-frik Mikaelsson-Lundön slet hårt
med arrende på Överby och forlorade fyra
barn i en svår tid mellan 1859 och 1863.
Han var endast 48 är gammal då han dog
IB7 4. Han ar vär morfars respektive farfars
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far som vi hört de vuxna tala om. Det var
ju så dä vi växte upp, utan radio och TV,
att når kvällen kom och man unnade sig

lite vila, då berattades det. Somligt var sant

och annat fantasi. Till exempel hörde vi att
förr, i början av 1800-talet, kunde man gä

till Hägerstalund och beskåda avrättningar.
Offentliga avrattningar upphörde gudske-

lov I8l 6. Andra nojen var kortspel och

hembränning. Ia, mycket fick vi barn höra
och vara med om. Det som nu oftast sker
på sjukhus, hände dä hemma som ett

småsyskons ankomst, gamlas åldrande och

död. Fattigdomen var stor och barna-

dödligheten likaså. Brist på mat, svåra

bostadsforhållanden och slitsamt arbete

bidrog till skador, sjukdom och tidig död.

Axel
Den näst äldste av Karl-Eriks söner, Axel,
forblev sollentunabo och fortsatte på

Pommern till 1898. Han var gift med

Josefina Ekenberg och fick sju barn. När
Josefina var bosatt i Stockholm, hämtade

hon vatten i pumpen på Brunkebergs torg.
Axel arrenderade sedan Knista gård vid
sekelskiftet 1900 och anställde stora statar-

familj er, trots att bonden bara hade

forsörjningsansvar för en i familjerna. Han
fick på så vis ett visst försörjningsansvar
även för statarnas familj er. Axel var en

betrodd man och utsågs till fiärdingsman.
Som sådan hade han som uppgift att fora
fångar från Norrvikens polisstation ti11

Haga Tingshus Han var godhj ärtad och det

berättades atthan bjöd fångarna på soppa i
sitt hem innan han förde dem till
tingshuset. En annan uppgift for Knista
gärd var att forse militarmyndigheten med
häst vid behov.

Första världskriget
lJnder forsta världskriget I9I4-L9 18 vat
fattigdomen stor framför allt i städerna. I
Stockholms Stadsmission samlades flickor
som varit pigor ute på landet och kanske

blivit med barn med bönder som de arb etat

hos. De kunde då inte stanna på gården

utan fick söka sig bland annat till
Stockholms Stadsmission. De behövde mat

och mänga vandrade de två milen till
Sollentuna dar de tiggde mat hos bönderna.
En sång som man sjöng dä var: "Glad iag
skulle bli om ni ville ge stackars

tiggarflickan endast en bit bröd".
Många hade det svårt. Brödfabriker som

Wasa Bröd och Sonesson & Eriksson
packade trasigt bröd, som inte gick att
sälj a, i stora kartonger som såldes billigt
till behövande. En del försök till
nödhjälpsarbete förekom. Mjöl från Väder-
holmens gård förpackades i jutes ackar. De
säckar som hade gätt sönder lämnades som

hemarbete för att repas upp och användas

till lagning av andra säckar. Ersättning for
arbetet bestod av mj ölk.

Pettersberg
Efter slutat arrende pä Knista flytade
Axels familj till Pettersberg 1932. Här
bosatte sig med tiden en stor del av

familjen Lundön. Området ligger mitt
emot brandstationen i Norrviken. I det hus

som finns kvar bodde Axels äldsta dotter
Gerda, gift med Axel Wenngren, med sin

familj på sju barn. Gerda var Gullans
mamma. Där bor fortfarande ett barnb arn
till Axel Lundön.

Axels son Olof
Sonen Olof, Ullas far, gick till sjöss och

kom till Amerika. Han återvände hem

I9l7 sedan han fätt veta att hans bror Nils
vådaskjutit sig. Detta hände vid andjakt på

sjön Ravalen. Olof gifte sig med Josefind,
som kom från Kastellgården vid Väsjön.
IJlla har hört sin mamma berätta följande
historia: En olycklig människa hade tagtt
livet av sig. Josefinas far fick i uppdrag att
forsla den döde till Sollentuna kyrka for att

begravas. Men en "självspilling" var inte
att leka med. Ullas mamma Josefina fick
sitta längst bak på vagnen och strö ut arter
på vägen efter vagnen for att den döde inte
skulle "gä igen". En självspilling fick inte
begravas pä riktigt samma sätt som andra.

Det fanns en särskild del av kyrkogården,
bakom kyrkan, där dessa gravsättningar
skedde.
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Från båtmanstorpet Fyndet där Ulla med sin pappa Olof Lunden plöjer med en lånad häst

från Bögs gård. Bilden cirfrån tidigt 1950-tal.

Olof och Josefina byggde en stuga pä
Töjnanområdet. [J11a, deras dotter, foddes
under ,Cenna tid. Föräldratrra har berättat
hur ftirden till BB gick till: Det var pä
vintern. Pappa skjutsade Mamma pä spark
till Turebergs station. Där fick hon stiga på
tåget och åka in till Stockholm och från
stationen ta sig till Allmänna Barn-
bördshuset, som 1åg inne i Stockholm.
Det var nog en pärs !

Trettiotalskrisen
Så kom 1930-talet då det ju var svår
ekonomisk kris i världen och även i
Sverige. Arbetslöshet rådde. f ör att fä mat
for dagen blev många tvun gna att köpa sitt
dagliga bröd på "krita" som det hette. När
skulden hos handlaren blev for stor kunde
det hända att denne tog den skuldsattes hus
som ersättning för skulderna. Detta hände
Olof och Josefina och de flytade till
Knista båtsmanstorp i Fyndet 1927. De
trivdes mycket bra tills en del av Jäwa-
ftiltet löstes in av kommunen på 1960-talet.
De arrenderade sedan av kommunen till
1982. Olof gick bort l9l 5.

Oscar Lund6n
En annan av sönerna pä Pommern, Oscar
Lunddn, startade pä lgl0-talet en drosk-
rörelse i Stockholm. Han återvände till
Sollentuna och köpte området Fågelsången
för sitt eget sommarboende. Han köpte
också ett mycket stort område som han
kallade Lundens gård med bland annat
Lundens ydg, som finns än idag. Området
gränsade till Fyndet. Tomtmarken var
billig och kostade bara nägra öre per
kvadratmeter pä tjugotalet. På området
Lundens gård byggde och bosatte sig
många i släkten Lunddn.

Jord bru kssam hället har
förändrats
Några av oss ätthngar bor fortfarande i
Sollentuna och har sett samhället förändras
från jordbrukssamhälle till modernt
villaområde med mycket industrier. Det dr
inte utan att vi saknar det idylliska
villasamhället som låg dar den nya
centrumbebyggelsen nu breder ut sig med
sina plåtfasader.

Gullan Grundström och Ulla Jansson
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Kungliga bibliotekets samlingar av dagspress,
en outnyttjad guldgruva för släktforskaren
Här följer en fortsättning av artikeln i förra numret om dagspress på Kungliga
bibtioteket. Där pågår ett stort projekt för att digitalisera den svenska dagspressen
från dess tidiga början på 1600-talets mitt. Man har börjat med flerlal dagstidningar
re p resente rande ol ika I and sän da r.

Och det är r:u sotn jag tillåter fantasin ett ta

vrid. {ngen torcle ju å<unna såtga em$t mig.
Varftir rnalr hötl bröltrop i Llsthftttrffii&r och

inte i Stoc,kholm, där släkten till största

elelen fimns, lqan ffventuellt för"ktarfis av ett

morfilr vär inkallact oclt lEal: ha varit
forlagd i närtreten" ktren i ordet "hröllcrp"
tlgger ftir mig i alla tbll någon slags

festlighet, mottagning. lrtnch eller mictrctrag.

Så lrågan infann sig var $rlatl eYentuetrtrt

håtlit tiltr och vilka bröltropsgästettra va{. Ett
samtatr rnecl en lolEali<ännare i Osttläffimar
avsl*jacle att Osthamnlar CIe;h Oregrullcl vid
denna tid var p*pulär a kurorte r f ör i

synnflrhet stockholn:äre ocl"r att man

rnyclcet väl hadc kmnnat håltra f"cstligtrreter

på $taclshotellet"
Mcrfars fbr var i livet och trcan ha i<omnrit

Låpp frfin sin gårcl'Såigen i F*jurtjärn i

närheten ftv Öte.br*, trilEaså n:in m*rmors
styvnror* $eras sysleon XEan naturligtvis
mycket väl ha cieltagit i festligluet*rna, nreel

ett uncian tng, fitorffiiors brcn Jc.rhn,

"fbmitrjcns sl'nr{a fär", selm skickats eller
fiyttat tili Ameriå<a" fu{orn}ors syster {c$a

st*ct sin systet"närn, lilts*n: n:orfars bror
Jr-rstinu$" trnf1yatningslä:ngei*n för I q 14 visar
att clc{ nygi{ta paret basåitter sig på

Hng*lbretretsgatan. {.{åir kan tnftn se att e}e

{åm Ör'erståthållariimbetes titrtrstånctr att ta
släktnftrunet Fäcssner" Så iEan fflätl o*l<så

spinna s{n sträi*thi storia.
Så ännu ett *xe mpe 1 på egeåt

eftcrftlrskning. F.] etnlna h*s min tftalntnä
flnns n{l vftcl<er sitverpokat mecJ inskrift tiål

rnin pfippä, "t{offi}mendorkapten [,äts H,inar

f.'a*,L<* fein visat mact och råctlghet viet

bärgningcn nv slcqlttålr#n Solnna etcn 1il

fcbnuari 1953. å å3ernffi#terrt och Bletr<inge

lär:s ticining cingen sfter knn ffiän träsa oil1

Hn äv cte digitaliserarle tidningarna är

Posttidningen frfin X6451 sorrtr grlvs ut hela
ticlen i Stcclchoh'n fften med ett intrcssent
undantag" tJ nder åren 17 17- 1 7 I I slog Karl
Xm lägcr i [..und och styrde landet häri{rån"
lletta gåillcle även krigsplanet"ingnn. [Jmcter

denna tid och {ratn till våreu 1 71 8 tryclctes

tidningen i Lund under narnnet LunctrsXEa

posttij ender.
Här kn3.ter j ag fulctiskt ihop historietr

rned "tnin" Gabriel Polhern, Christopher
Polhenxs son, solrl jag har skrivit om i an-

tecknat. Fadern är nu sy-sselsatt mt: d att

fbrbincla Östers.jön med i{orctsjtin geltorn

0n kanal, detta soffi e tt led i Karl Xltr:s

planerade infall i I'{orge. Vi finner icungen

på plats den 1 5 maj 1 71 I etå han

inspekterar bygget av en trr* över Göta älv
r.iri Rånum. nå har clen l7-årige {iahricl
redan tidigarn i Lunel fätt göra sit:

"unet€rclårniga rf;vorens {til denn* sfore
hjälte". fu{en cletta är en t:*lt ännän historia
st:m vi far lärnna ciålrhär:.

fufan trqan q:ckså göra soffi -iag gieirct*" "[ag
tlör"lncle söka eiter uppgifter $ffi1 tnina
rnartoräldrars giftermåtr" Ile gi fte sig
pre cis virå forsta värlctskrigets ufhr"clft eien

14 scpternber 1q1,+. De hördc iretnma på

Kungsllolmcn i Stoe å<h*lmr nxen vigdes i
Östharnrnars kyrka i t:rtrtrrst*n av *r*gmnd.
Annonsen oln vigsel fanns ini?lref i
SvensJca llagbtradet *ch Stqtckh*trms-

ticlningon redan safflffita ctag vigsetrn ägcie

rurn. Förstasidan ryffiffif;r st*ra rurbriker offi
krigshänctelsf;rlllå ute i Eur*pa. TnJårgra etragar

senats ftx tnen in *rx n*tis otl] att brölltl1:
ålgt ruffiT i iistharnlnat"s kyrl,rn meller: bank-
karurcren Lars Ottc Änctersson tt*h f?"öåqen

H,rny Wemer.
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den drar:retisl<a insatsen för ntt rädda
skonaren sonl fått rnaskinl"lnveri oeh
hamr:af i snölj ocka *ch sfr:rrn våcter.

Omtrorcl fbnns tre be sättningsn:iån" fufin-
svepären F.Iclhnön gav sig mt i'ör att bqlgsfira

in Solftna ti11 Grilnhirgen i KellryråårsllneX"

"Karlskrcnaavctelningsnri r..he{' lq*mmen*
*tt;rkapte n Zacke, m*clfblj*{* på Heiåntön

och c{irigeracle lugnt och säk*rt arhstet rn*ct

h*gseringen"* tlch det ctrartratiska även*
tyret fi*k ett lycktrigt slut. {}et är Xite lursfigt

att {ä träse CIrr} sin pa6}pes insatser så här
långt snnftre. "Fag rninns doc,k att rnan alttid
lcänctc sig trygg i båt*n tillsamffiarls med
["lon*rn"

fu'{tt r gct!" €t {t {,s ge r lw {t,tt

Syskonsamling Pellmasgarden i Solberga 924år1på

Alltsedan denna bild kom i min ägo har
min strävan vartt att fa klarhet i det mesta
mojliga om dessa människor och varför de

samlats så här i Pellmas. Att de flesta ar
mina egna släktin gar klarnade tidigt. Från
vänster ar det de fem syskonen Thors Karl
Jonsson, f L864, Thors Anders Jonsson
Goliath, f 1861 (min farfar), Thors Jon
Jonsson, f L847 (nyss återvänd från IJSA),
Thors/Pellmas/Verpers Anna Jonsdotter, f
1852, samt Thors/Sands Lisbet Jonsdotter,
f 1846. Därefter till höger Verpers Maria
Hansdotter, f 1896, samt Verpers Hans
Ersson, f 1859.

"Svenskamerikanaren" Jon blev av
Jones Erik Andersson i Ov anmyra
intervjuad om sitt liv i Västanä som ung
skolmästare och om sin tid därefter, bland
annat i IJSA. Den intervjun publicerades i
dagstidningen "Dalpilen", dar Jones Erik
var stadig medarbetare. Eftersom bland
annat "Dalpilens" ärgängar 185 4-1926 nu

ar digitaliserade har det varit mojligt att
från Kungliga biblioteket via Internet
hämta intervjuns text hit till
"Bodabygden".
http :l lwww.kb. se/aktuellt/nyhet er12009l ...
D i gital i s erad-dagspres s/
Jones Erik skrev i sin memoarbok "Det var
en gång bland annat:
" Det vor inte bara spett och spade, harv och
plog, gårdens uppsry)ggning och
modernisering m. m sådant som hörde
jordbrukssidan till, som fangade min
verksamhetslust, utan jdmsides dcirmed löpte
civen den sedan barndoms- och studietiden
ohjcilpliga vurmen att leka med pennan och per
tidningskorrespondens uppehålla kontakten
med en bred allmcinhet. Signaturen "Jones

Erk" figurerade i spalterna titt och tcitt,

framför allt i f afu Lcinstidning med dess

avlciggare Dalpilen, men civen då och då i
Stockholmspressen. ... .. "

Ingemar Goliath
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Notiser från Dalpilen
Med anledning av artikeln om Kungliga bibliotekets samling av dagspress, som
presenterades i an-tecknat nr 3-2013 vill vi visa nägra exempel på vad man kan finna
i KB:s "Aldre syensk dagspress". Följande smånotiser har vi fått från vår medlem
lngemar Goliath.

Farliga leksaker - Dalpilen 1914-01-30

,3

"]ltt pftr lectsamrna olyckshålndelser
inträffade den 26 d:s i Bocla.

En liten parfvel ifråln Västanå try hacle å

hemmets stt-tgt"tvind kq]nlffiit öflver $ st"

clynamitkr:altrhattar, hvilka han kom på etren

ljusa iddn att rne dföra till skolan, däraf'

{i ikostigt utdelancte af' 1-örråct*t åt

kamraterna" I skolan gick clet lugnt och bta
att f"örvara c[e farliga trel<sak*rnfr, ffien
utplaceraele i cte respei<tive hemffien, elär qåe

natr-lrl igtl'is skutrtrr: afprclfvas, gicl< ctet

värre. Så Cundraele snart on r,ållclig smäll
ir:ne i stugan hcs hernmat:säg. A. fioliath i

Västanå., mect resuttat att., husets yngste son

{'ick vänstra hanclcns fingnar afstritna, under
elet att rJn annän liten byt:lng, soffi stoel

allctele s invid, eg*nd*rnligt tlogl blef'
oslEaeJel.

&mksfimffi fi ffimdm ffi Dalpilen $ffi$ffi*mH*$ffi

"[Jncler ett oviieler, soffi eJen I 3 clenncs clr*g
öftrer Eloda, slog trlixten necl i "[trrors År:c[.

O åsson s nya str-rguh3tggnaet i S*lhet ga,

hvarvicl åskstrålen tog vägen sf;n$t]i ett

öppet fönstor, splittrade en t:jälke och etr*g

victare in i ett af trLtrnllleil, dåtr bl. rt. effi

spf;gcl t ampoffi*t actes oc{r eil gnrCin

antäneåes " {,ycåtl igtvi s ohscrveractes

händelsen i så gsd tid, att elefen i*ke hann

få någ*n vic{are spridning. trngen rnännistr<a

Samn:aledes gick elet en stund efteråt hos

Mats H. F{ansstn i satnff}a by efter en

liknands urladdning ficlc husets 9-åriga
dotter högre hanelens fingrar sönclertrasade,

allt rnedan cte ö friga småttingarn&e sotn

stodo nlnctt oml<ring, fingcl >>n a sigr> "rnecl

några hrännstänk här cch hvar i ansiktet,

ta*ksalrltnä {?lr att inga ögcln btr*flvo

slEactade. ffien Xilla rnåste söka lasnrettsvårcl"

Ilc l de andra he tnmen utplacenacle

{'arliga tingestarna blefvo sttarligen
l<cr: flskeracle och osi<aell iggi orda. "

Detta hcinde hemma hos Ingemars -for/o,
och den skadade var troligen kusin till
Ingemar.

vistec{es viel till{?tllst i hyggnaden, tr}cn

nyl;s fön"lt hacte Otrss*ns husfru efter
grrnoffigången harnsäng at f;n här:delse

f'lyttats från clet hemsölEta rummet till en

närbelägen stuga q:ch r"rndslapp såtredcs sorTx

geffiorl? ett ut:alerv*rk aft råka ut feir clet

farlige clen:entf;t."

Den drabbade var troligen en bror till
Ingemars "forfor"

Ånntlfis-Tidttim$.
*rr*ccrrl**l fu I i*r tåil tffi I tn I 

'r'gd*rmt 6 ås rmr Urr<e lT elflSe*å, dtM sFderC4 f{t
eorar sa b*riså tå*r ocä !5r lttssd* u^usn t0 gq. 6r
khtrg k r"ftn*" gattöd**co, tlöt* tl) s*' ia pråi* Lr, tS$,
"ar nåreee,tsnmr Lr. l..Sfl F 6{6{\tt$$1.Q $*beirrtr"
.*ru r*. l.Så- fuh.$ Iilapq d* r*afrE foftt tded D

g{rmr cå .idilrtfl fodrr sr Mctd tltp *l#J* rdfr*re,
fik- r&te * ildqÄEaF}misrqt *s$$d rrgft rf kr. SS(L trk
l*.odnrdda is iht nlndr*r ('* iffi4+lt rlbås.
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DNA i släktforskningens tjänst

Magnus Bäckmark, uppdragssläktforskare, Osteråker (postort: Akersberga), har
under de senaste åren med intresse följt den snabba utvecklingen vad gäller hur
DNA kan användas i släktforskning. Han har gett ut "Genvägar - praktisk
handledning till DNA-jämförelse i släktforskning" (utökad 2:a upplaga 2013) och höll
den 17 september föredrag för Sollentuna Släktforskare om ämnet.
"Fader okänd", emigrantff som forsvinner
i folkhavet pä andra sidan Atlanten,
personer som plötsligt dyker upp pä en ort
i äldre tid utan ledtrådar i kyrkoböckerna
till varifrån de kom. Tänk om man som
släktforskare hade ett redskap for att
identifiera biologiska släktskap mellan nu
levande personer for att av det fa ledträdar
till sina släktforskningsgåtor. Det är
faktiskt inte science fiction, utan fullt
möjligt i dag. Redskapet är DNA-
jämforelse.

Man behöver inga särskilda forkunskaper
for att i släktforskningssyfte läta analysera
sitt DNA från ett inskickat salivprov. Det
man behöv er är tillgång till internet hemma
eller på sitt bibliotek. Provkitet beställs
genom en onlinebetalning, foreträdesvis
från endera av de bäda ledande foretagen
pä området: Family Tree DNA
(www.familytreedna.com), som ger de

flesta moj ligheterna for släktforskare, eller
Z3andMe (www .23andme.com), som mer
är inriktat på hälsoinformation.

Prisbilden har förbättrats på sen are är. Så

sent som i somras kostade ett populärt test
nära tre gånger mer hos ett av företagen,
men numera 99 IJSD hos båda. Inräknat
porto motsv arar det ungefrir 700 kr. Det är

en engångskostnad (det är alltså inte något
abonnemang eller dylikt inblandat).
Deltagandet blir dessutom mer givande
över tid, då nya träffar tillkommer
allteftersom nya personer deltar. Testet
(som hos Family Tree DNA kallas "Family
Finder") undersöker sådana punkter i vårt
DNA som är kända for att variera mellan
människor. Genom dessa stickprov
identifieras eventuella gemensamma DNA-
segment. Om två personer har ett antal
sådana av en betydlig längd helt identiska
mellan sig, så måste de vara nara släkt.

Graden av DNA-likhet avslojar ungeftirligt
släktskapsavstånd.

Exempel på hur en träfflista kan se ut i
testet "Family Finder", se nästa sida.

Testpersonen får fram vilka släktin gar som
den har bland de hittills omkring 50 000
personer som gjort det här testet, varav
uppskattningsvis uppemot I 000 bor i
Sverige. I en kolumn anges uppskattat
s I äkt skap s av stånd. Intre s s anta träffp ers oner
tar man kontakt med och forsöker
tillsammans lista ut vilka som kan vara de

gemensamma anorna. Genom det här testet
kan man bekräfta antaget biologiskt
släktskap mellan sig själv och någon
formodad släkting, om bäda testar sig. Det
fungerar väl upp till fyr-lfemmänningar.
Av mer avlägsna släktin gar dtn så syns

däremot bara en bråkdel, vilket beror på
den slump som är inblandad i hur vära
DNA-segment ärvs. Den slumpeffekten
ökar över generationetna.

Det är också moj ligt att analys era sådant

DNA som ärvs bara från ftider till söner
respektive från mödrar till barn. Genom det
fåLr man fram släktin gar som är biologiskt
släkt med en själv på rak fader- respektive
moderlinje. De tre analyserna ger

tillsammans helt nya perspektiv på ens

släktforskning. Om inte man får värdefulla
ledtrådar till specifika släktforskningsgåtor
så får m an pä de raka anlinj erna släktin gar

för vilka det är tusentals är till gemensam
ana och hållpunkter till sin raka anlinjes
vandrittg ända från omkring 50 000 är
sedan i Afrika, där vi moderna människor
uppstod och sedan gradvis spreds över
världen. Världen krymper på det sättet, och
man inser lattare än annars att hela
mänskligheten dr en enda väv av
s1äktskapsband.
Magnus Bcickmark
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Föreningsmässan
Sollentuna kommun ar-rafigerade den l1
september den ärhga föreningsmässan i
Stinsens köpcentrum. I är deltog 45

foreni ngar, något frirre än forr a äret Det är

ett bra initiativ från kommunen. Som

förening fär man mojlighet att presenteru

sin verksamhet och vårva nya medlemmar.
I är fick vi en bra placerittg på plan 2.

Intresset for vår monter var stort. Många

stannade och frägade om vår forening, vära
aktiviteter och hur man börJar släktforska

Temadagen
Vår tradition med Tema daglÖppet hus

ägde t är rum lördagen den 12 oktober pä

biblioteket, Sollentuna. Det var ett lyckat
evenemang och ett 90-tal besökare kom,

vilket var något ffirce än förra året. Det var

många nybörj are eller personer som börjat
men inte kommit igång riktigt. Även
erfarna och engagerade forskare besökte

oss. I är deltog också vår medlem Arne
Borgert tillsammans med foreningens
kassör Kjell Hassel. De visade prov på och

Margaretha Vinterholt och Lff Sryrenius på it)reningsmcissan.

De visade också stort intresse for var

kommande Tema daglÖppet Hus den 12

oktober i Sollentuna bibliotek. I ät har vi
införskaffat en roll-up och det bidrog till
att vi syntes väldigt bra. Det ät svårt att

säga hur mänga som sedan följer upp och

blir medlemmar i vår förening. Trevligt
också att fä träffa politiker och tjänstemän

från Kultur- och fritidskontoret. Att det ät

positivt att visa upp sig på mässan är det

ingen tvekan om.
Margaretha Vinterholt

berättade hur man kan skriva en själv-

biografi och sammanställa sitt släkt-

forskarmaterial på olika sätt och med olika
tekniker.

Nio utställare deltog i årets Tema dag.

Liksom tidigare är använde vi en

utvärderingsblankett som vi bad utställ arna

fylla i. Den visar att de uppskattar detta

evenemang. Det hj älper också styrelsen att
fundera på vad som kan förändras och

förbättras till nästa år.

Margaretha Vinterholt
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Medlemmar som har skrivit 
böcker om släktforskning  
Har du skrivit en bok som handlar om 

släktforskning och den finns tillgänglig på 

något bibliotek? Meddela då någon i 

styrelsen detta. På så vis kan andra 

släktforskare låna boken och kanske få 

inspiration i sin egen släktforskning. 

   De uppgifter vi får om publicerade 

böcker kommer att läggas ut på vår 

hemsida.  

   Följande uppgift har vi fått från en 

medlem: 

Runo Lundins dagbok/utgiven av Rolf 

Lundin 

Författare är Runo Lundin (1910-1997) 

och redaktör/utgivare Rolf Lundin (1945-) 

ISBN 978-91-637-1279-1 
[Sollentuna: Rolf Lundin], 2012 

Svenska ca 200 s. (finns på KB) 

Styrelsen 

 

 
 
 

Forskarstöd 
Vårens forskarstöd ges följande onsdagar: 

22/1, 26/2, 26/3, 2/4 och 7/5 kl. 10.00-

14.30 på biblioteket i Sollentuna centrum. 

Under denna tid finns en rutinerad medlem 

i Sollentuna släktforskare på plats vid 

släktforskardatorn för att hjälpa dig. Boka 

tid i pärmen vid forskardatorn, max. en 

timme per familj och termin.  

 

Våra nya medlemmar hälsas 
varmt välkomna  

Ove Andersson, Marita Aurén Görling, 

Kerstin Björk Friis, Berit Essmyren, 

Gullan Grundström, Sven Grönlund,  

Ulla Jansson, Gunnar Jonsson,  

Bertil Kalzén, John Christer Lindhé,  

Maj-Britt Lindholm, Birgitta Lundberg,  

Ingela och Lennart Sparring, Armi Susi, 

Elsa Turlock, Bo Törnqvist,  

Marie-Louise Wahlgren,  

Richard Warholm, Anita Vedlund,  

Weine Weinesjö 

 

                          

 

                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSAVGIFTEN 2014 
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 

 

TACK till alla som ställt upp för 
föreningen 

 ni som ger släktforskarhjälp på 

biblioteket 

 ni som gör fina insatser och kokar 

kaffe på våra föredragsaftnar (fast 

vi behöver bli fler) 

 ni som ordnar studiebesök 

 ni medlemmar som bidragit med 

material till an-tecknat 

 ni i redaktionsgruppen som gör ett 

berömvärt arbete med att producera 

medlemsbladet an-tecknat 

 

  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: 

sekreterare@sollentunaslaktforskare.se 

Kjell Hassel, kassör 

Tel. 070-712 45 09 

e-post: kjell.hassel@ordratt.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 
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Kallelse till Årsmöte 
Onsdagen den 19 februari kl. 18.30 

i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum  

Motioner ska vara inlämnade senast fredagen den 17 januari till ordföranden,  
via brev eller e-post.  

Efter årsmötet föredrag av Lennart Jarnhammar, hotell- och restauranghistoriker:  

Gamla gästgiverier och hur de resande tog sig fram i gamla tider 
 

Tisdagen den 21 januari kl. 19.00 
 

Båtsman Humbla 
Om forna tiders båtsmansliv. 

 

Christer Warfvinge 
 

Tisdagen den 25 mars kl. 19.00  
 

Att hitta sina rötter 
Om att finna sitt judiska påbrå och sin judiska familjs historia. 

 

Bertil Oppenheimer 
 

 
Onsdagen den 23 april kl. 19.00 

 

Kungliga biblioteket 
Vad finns, hur hittar man, hur få eget lånekonto, beställa hemifrån,  

brevsamlingar och mycket mera 
 

Margareta Lagerman 
 

VÄLKOMNA  

till Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kaffeservering – Entré 40 kr. för icke-medlemmar 


