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Ordföranden har ordet
Nästa år har föreningen 25-års jubileum.
År 1990 bildades föreningen och hade då
32 medlemmar. Efter 25 år har antalet ökat
till 225. Det skall vi fira efter årsmötet!
Mer därom kommer i nästa nummer av antecknat, nr 1-2015.
Vi har nu anordnat Temadag/Öppet Hus
på biblioteket i september och deltagit i
Föreningsmässan i oktober. Se mer om
dessa evenemang på sidan 10.
Vår dotter har alltid frågat hur det går
med min släktforskning och pushat på mig.
Ibland räcker inte tiden till för min egen
forskning. Nu har hon själv börjat
släktforska på sin fars sida/min mans sida.
Detta innebär att vi har fått en ny inblick
hur man kan gå tillväga när man har rötter
utomlands. Om denna forskning går väl,
skall jag vid senare tillfälle berätta hur och
var hon hittat material.
Styrelsen håller just nu på att planera
vårens aktiviteter. Trevligt med alla
medlemmar som kommer till våra träffar.
På så sätt får vi i styrelsen kontakt med er.
Väl mött på träffarna!
Önskar er alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 225
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök

Kalendarium
Onsdagen den 3 december kl. 13.30-14.00
EXTRA ÅRSMÖTE i Tintomararummet.
Förslag om stadgeändringar.
Onsdagen den 3 december kl. 14.00-17.00
MEDLEMSTRÄFF i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Onsdagen den 21 januari kl. 19.00
FÖREDRAG av Kjell Åbrink och Lars
Hansén: ”Valloner och vallonkontrakt.”
Torsdagen den 5 februari kl. 19.00
FÖREDRAG av Hans Bjernevik: ”Digitala
bilder i släktforskningen.”
Torsdagen den 19 februari kl. 18.30
ÅRSMÖTE i Amorinasalen

Margaretha Vinterholt

Lördagen den 21 mars kl. 11.00-15.00
SLÄKTFORSKNINGENS DAG i
samarbete med biblioteket, Sollentuna
centrum, där det är Öppet hus.

an-tecknat
Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
tel. 08-754 24 96.

Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Släktforskarstödet 3/12 i höst. I vår: 14/1,
18/2, 25/3, 15/4 och 20/5. Se mer på sid.
11.

Redaktionsgruppen består av Agneta Svensson
Birgitta Hassel, Inger Wahlstedt Franzén och
Margaretha Vinterholt.
Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén: ki.franzen@telia.com

Omslagsbild från Hållnäs församlings dödoch begravningsbok 1752-1861, sid. 60

Nästa nummer beräknas komma ut i januari.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Efter 50 år – En svensk-amerikanares besök i hembygden
Ännu ett exempel på vad man kan finna i KB:s "Äldre svensk dagspress". Detta är en
notis om besöket i hembygden efter 50 år, som vi fått från vår medlem Ingemar
Goliath. Avskrift från ”Dalpilen” 14/11 1924 (sidan 8).
Ett par tre veckor sedan. Jag kommer
Nu låter vi den gamle – eller ska vi säga
farandes efter vägen med häst, kärra och
ungdomlige – Jon berätta något av sin
plog däroppi (en bondes nödvändigaste
livssaga. Han gör det så gärna. Ty
attribut näst en duktig hustru), då jag möter
uppenbarligen gläder det hans hjärta att för
en till synes medelålders man, som på ett
hemfolket få bikta sina upplevelser, enkelt
märkvärdigt forskande sätt ser sig
och okonstlat, utan amerikanskt skryt,
omkring, stannar och vrider och vänder på
endast som ett hembygdens barn, som
sig, tittar och tittar, som om han såge något
under hemmabesöket vill vara allenast
underligt, intressant i högsta grad, fastän
Thors
Jon
och
ingenting
annat.
jag ingenting speciellt av den sorten kan
Sannerligen, det är ett nöje att lyssna till
upptäcka. Nåja, en främling – men vadan
hans berättelser, även om svenskan,
detta oerhörda intresse, just här, varest
förlåtligt nog, är uppblandad med en hel
gårdarna och bygden dock inte borde locka
del amerikanska glosor, som ju i ett fall
till så djupgående betraktelser, som här
som detta endast skänka en småtrevlig
synes vara fallet?
krydda åt framställningen. För övrigt är det
Jo, här kommer förklaringen. En svenskenbart en fröjd att skåda det friska,
amerikanare, en född bodait, som efter 50
rödhylta anletet, vars drag påminna minst
långa års bortovaro i ett främmande land
sagt om en kultiverad adelsman, en
nu återser sin hembygds berg och dalar,
”kunglig greves”... (Jag kommer osökt att
gårdar och byar, gator och vägar och allt,
tänka på Karl-Erik Forsslunds beskrivning
som han i minnet bevarar ifrån flydda
av bodakarlarna: ”... de bästa av dem verka
dagar. D. v. s. han s ö k e r det, fastän han
bondeadel – – gubbarna kunna se ut som
inte alltid finner det, sådant han minns det
gamla lorder – gammal ras och gammal fin
från ungdomstiden. Men söker gör han
kultur...”).
efter allt, allt – hur skulle han kunna annat:
Men nu får Thors Jon berätta.
tänk, barndomsbygden ännu en gång, efter
– Jag gick igenom sockenskolan i tidiga
femti år, femti långa år...
år, ty det gick så lätt att dra igenom
Vem är han? – Jag fick höra det sedan,
katekesen och bibliskan, det var rakt ingen
och det lyste mig att av honom personligen
konst. Jag minns, hur jag passerade alla,
få höra litet av hans upplevelser och
som var före mig undan för undan –
intryck, hans livs historia.
särskilt kommer jag ihåg, när jag i
Jag uppsökte honom häromsistens i hans
läsningen hunnit om den bästa flickan: då
hemvist under bodabesöket; hos hemmansgrät hon... Det var ju synd om henne, men
ägaren A. J. Goliath i Västanå, vars äldre
jag kunde inte hjälpa. Så fort var kursen för
broder den hemkomne amerikanen är.
min del genomgången, att jag fick vänta i
Thors Jon Jonsson hette han ursprungligen,
tre år, innan turen kom till ”skrift”-skolan.
när han som pojke växte upp i hembyn och
Och så var den gängse utbildningen färdig.
fick sin första lärospån i ett torftigt, men
Sedan blev det fråga om lärarebyte i
arbetsamt bondehem, i sällskap med bl. a.
byskolan, och gubbarna var under prästens
fyra bröder. Det var länge, länge sedan –
ordförandeskap samlade till bystämma för
tänk, ”gamle” Jon, som ser ut att vara på
att kora den lämplige. – ”Har I någon att
sin höjd en 55 års man, berättar att han
föreslå?” frågte prästen. Men ingen kom i
under gårdagen, den 8 nov., fyllde sina 77
brådrasket att tänka på någon, förrän
år! Det låter otroligt, men är dock sant, när
ordförarn kvickt hjälpte dem på traven: –
en dalkarl sagt det! Och därmed jämt.
”Men jag vet en, jag, och det är Thors Jons
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pojke, Jon, honom skan I ta!” Och så blev
det.
Och så kom far hem från bystämman och
frågte mig, om jag ville bli skolmästare i
byn. – ”Jag lär väl försöka då”, svarte jag.
Och därvid blev det.
Jag var då bara 15 år. Och läste med
barnen i bibliska, katekes, skrivning och
räkning – det var inte så fasligt mänga
ämnen, men jag tror, det präntades fast,
vad som var. Och så höll jag på i sex år,
men då tyckte jag, jag ville byta om, och
sade opp, under skyllan på för klen
betalning. (För sanning att säga var det
skralt med avlöningen – jag vill minnas,
det var c:a 3 à 4 kr. pr, barn och år, som
föräldrarna fick betala.) Men huvudsaken
var, att jag ville byta om.
Så bar det efter åtskilliga vändor hit och
dit till Göteborgstrakten, där jag kom på
den idén att gå in vid Chalmerska
institutet, varest jag även efter några års
studier
tog
ingeniörsexamen,
fick
anställning och blev av min firma sänd
bl.a. till Norge för en maskinmontering –
där blev jag stannandes i flera år, fick tag i
en trevlig flicka och gifte mig. Sedan
”krossade” vi Atlanten och flyttade till det
stora landet i väster, till Kanada, där jag
har min hustru kvarboendes i Duluth vid de
stora sjöarna.
I Kanada har jag mest haft ”business”
(arbete) vid ”railroaderna” (järnvägarna)
och ”stoppat” (stannat) än här, än där. När
det sett ut, att man skulle ”loosat”
(förlorat) på att ”stoppa” på ett ställe, har
det burit iväg på ett annat. Ända upp i
Alaska var jag under krigsåren. Och nu sist
kom jag till östern och fick syn på att
gamla Sweden kommit sig för med egen
Atlanttrafik – då flög hemlängtan i mig och
jag beslöt att pröva på den svenska båten.
Och det må jag säga, den var all right, med
hyggligt manskap och goda bekvämligheter. Så det hedrar ju det gamla
”countriet”.
– Nå, hur har det varit med förtjänsterna i
Amerika – goda, tänker jag, överhuvud? –
Oh yes, men det är växlande – vid
presidentvalen är det mycket dåligt, då går

det 100,000-tals arbetslösa, som får taga
sig fram, som de kan.
– Och hur finner Ni det här hemma efter
dessa många år?
– Det är stora förändringar – man känner
knappt igen sig på somliga ställen. Många
gårdar äro ju alldeles omstöpta och en hel
del nya ha kommit till. Och byggnadssättet
är så moderniserat – det ser ju riktigt
ståtligt ut nu, jämfört med i min barndom.
Och det märks, att Thors Jon känner sig
glad däråt och inte ägnar en bråkdels tanke
åt den vanliga reflexionen, att i Amerika är
det hundrafalt värre ...
Så flyger samtalet över åt gamla
bekantskaper från hembygden och det är
med ett slukande intresse, som den gamle
inhämtar kännedom om deras senare liv
och öden. Det är ämnen, som för honom
äro kära områden, nästan heliga, och
trådar, som det är en fröjd att återknyta.
Gamla ungdomskamrater, lärjungar, släkt
och vänner, och så sedan: alla de gamla
ställena, barndomshemmet och barfotastigarna – heliga minnen och helig mark!
Thors Jon ser ännu så ung ut och han
tänker troligen att bli mycket gammal, så
duktig, som han vid 77 år verkar. Men så
har han ju också påbrå åt det hållet: den
gamle Thorsfar på Västanå, som avled i
fjol höst vid 96 års ålder, var nämligen
hans farbroder. Och brorsonen tänker
ävenledes tydligen ej på långan väg att
lägga upp. Dagligdags är han i fullt
”business”, även fast det f. t. ej finnes
”railroder” att syssla med. Han hugger ved
och gräver diken lika bra. ”American, you
know” – han ”loosar” ingenting på det. Ty
så här resonnerar han:
– En blir bara konstig i kroppen genom att
slå dank. Vill en uppehålla vitaliteten och
livsdugligheten, då får en allt röra på sig!
Det är tydligen Thors Jons valspråk. Och
en paroll, som håller att bygga på. Och
som han även följer, inte minst nu, när han
befinner sig på hembygdens mark, ja
kanske intensivare nu, när barndomens
röster mana på.
Jones Erk.
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Död- och begravningsböcker från Norns
bruksförsamling och Hållnäs församling
Vår medlem Per-Göran Olsson har funnit några notiser i död- och begravningsböcker
från Norns bruksförsamling i Kopparberg län och Hållnäs församling i Uppsala län.
? i texten betyder att prästens handstil inte kunnat tydas.
Prästens notering i död- och
begravningsbok angående
rödsotens härjningar. Kyrkobok:
Norns bruksförsamling,
Kopparbergs län 1821-1860 C:1
Norns bruksförsamling var en liten församling och av de 17 som dog 1839 dog 14 av
rödsot.
Alla 14 dog under loppet av 2 månader
mellan 7 september och 3 november.
"Orsaken till den stora härjning Rödsoten
under detta år 1839 och äfven något 1840
anstälde ligger väl i det hela utom
menniskors synkrets i Dens eviga rådslut
som allena är Herren och all verldens
Styresman. men då något ovanligt händer i
naturen eller menskligheten så äro vi
dödlige nyfikne att efterse, om ej Gud äfven
följer en viss, äfven för oss i någon mån
synbar, ordning, äfven då Han afviker ifrån
den vanligaste.
Sommaren 1839 förmärkte man öfver allt i
riket alla Enbuskar gula, med förtorkade
barr, hvilket mennisskor förut funnit vara
händelsen under svåra farsoter. Kanske uti
luften är likasom något pestartadt ämne
hvaraf sjelfva vextriket känner inflytelse ?
Eckorrarne voro den sommarn särdeles
närgångna. Man träffade stundom 2 à 3 här
i Trädgården på en gång. Brist på såkallade Grankottar och Tallkottar som utgör
till stor del deras föda, torde väl gifvit
anledning till deras ovanliga utvandring.
Det föregående året 1838 var ett mycket
svårt missväxtår särdeles i Norrland och
Dahlarne, ja så att säd höll på och ej fanns.
Den gick till öfver 30 Rd Tunnan och de
bättre lottade i Landet måste sammanskjuta
åt Dahlarne och ? Erkebiskop Wallin stälde
sig i spetsen för insamlingen, så inbragtes ej

mindre än öfver 50,000 Rd Bco (jag
menardet var något öfver 53,000) hvarföre
köptes spannmål och mjöl, som utdeltes i
Dahlssocknarne. Det oagtadt så måste dock
mycket nödbröd af bark m.m. begagnas.
Månne denna myckna nöd och hunger
kunnat bidraga till Rödsotens utbrytande i
Dahlarne (såsom Thuna och Gagnef m.m.
hvarest härjningen var mycket stor)
hwarifrån den kom såsom smitta hit. (Norns
underhafvande hade nemligen nästan ingen
känning af missväxten. De fingo nemligen
såsom vanligt äfven då sina uttag af
spannmål utur Magasinet)"
Avskrift
från
Kyrkobok:
Norns
bruksförsamling, Kopparbergs län
död- och begravningsbok
1821-1860 C:1
Kringvandrande mannen Mats Junkare
eller Mats Matsson ogift
Född i Norberg 1767. Död 27 April 1833
vid Norns bruk 66 år. Begravd 1 Maj 1833.
Upförande
"Hans lefverne var egensinnigt o
sjelfsvåldigt i yngre år och så länge han
bordt kunna förtjena något. Han ankom hit
1783 tjente hos L O S i Fallet o gick under
tiden i nattvardsschola. Sedan tjente han
hos Lars i Finngården o slutl fr. 1788 till
1790 sås. kohldräng hos Mästar P Norgren återflyttade till Norberg i dylik tjenst - blef
sedan soldat i Davidshyttan o antog namnet
Junkare - blef derpå gardiskarl hvarifr. h.
rymde åtskilliga gånger o sökte sin
undanflyckt här i skogarne. Sedan har h.
vistats mest härstädes under 30 à 40 år utan
att vara skrifven ell bevista någon
gudstjenst - kunde dock någorlunda läsaVar ärlig, och ej känd för lögn, stöld ell.
otuckt

5

an-tecknat nr 4 2014

starckare rörelse och så som med
sparckande tilltog så häfttigt att thet utan på
buken båda kunde kännas med händers
pålägande, och ses med ögonen, hwarföre
hon ock mot döden gick. efter föreställning
gaf bifall att hännes lekamen efter döden
måtte få öppnas och det invärtes lefwande
kräket efterses uti hänne, hwilket ock blef
wärckställt af ? Fältskärn ? And. Kart wid
Leufsta bruk i fleras närwaro då intet annat
owanligt befantz än at små tarmarna woro
mycket oredige töflade och så som
tilbakastoppade elr dragne intil hwarandra.
Hon blef död den 14 Martij 35 åhr 10
månader och 14 dagar.”

Sjukdom
Ålderdomsbräckligheten - var dessutom ?
och usel - Torde hända en följd af hans
mindre nycktra, overksamma och ovårdsamma lefnad i yngre år. Han kunde på
flera år ingenting uträtta eller förtjena och
kunde svårligen herbergeras för den stank
och ohyra som omgaf honom. Han måste
derföre taga sitt herberge i hyttan eller i
smedjorna och i gårdarne, antingen i ? eller
i Badstugan.
Dödsdag och Ort
Den 27 Aprill i östra stångjernssmedjan och
stod lik i Hyttan. Fattigkassan bestod till en
del kistan; och qvinnorna från Sotbo och
Fallsidan gåfvo honom svepning - alla utom
de som voro från den gård till hvilken han
först kom ifrån Norberg.
Begrafningsdag
Den 1 Maj Såsom varande utan alla
anhöriga och utan att vara skrifven här så
vidtalde Pastor några att hjelpa honom till
grafven. Med stor beredvillighet hjelpte
honom följande personer hvilkas namn jag
för deras stora beredvillighet att hjelpa den
fattiga vill teckna. De voro: P.P.S i
Knifven, J J S. i Hörngården, Eri Myrberg i
Myrbo, L E S i Högberget o till en del
P.L.S i ? Dessas hustrur föranstaltade ett
vackert graföl åt den husvilla. Byggmästaren Stolpe och Mäster A.E.Norgren
bidrogo äfven något till den usles
hädanfärd, o J Hedmark i Sotbo lika med de
först tecknade."

Per-Göran Olsson

Rödsot
Detsamma som dysenteri. Ibland dialektalt
detsamma som mässling. Kallas även
blodsjuka, blodsot, rödsjuka, starksjuka.
Rödsot finns beskriven redan på sanskrit
(fornindiska). Sjukan följde perserkungen
Xerxes’ trupper på deras marsch genom
Tessalien år 482 f. Kr., och har sedan troget
följt alla krigståg fram till detta århundrade.
Rödsot
är
den
dåliga
hygienens
oskiljaktliga följeslagare.
År 1452 uppträdde farsoten i det danska
trupplägret vid Jönköping och avbröt
krigståget genom Sverige. Våldsamma
rödsotsepidemier rasade i Sverige på
Gustav III:s tid, speciellt 1773-1784 med
årliga dödssiffror på 15.000. Rödsot
orsakade den s k lantvärnssjukan i Sverige
under 1808-1809 års krig och skördade då
blomman av vår manliga ungdom. Den
svåraste epidemien pågick 1808-13 med
50.000 döda. Tioårsperioden 1851-60 avled
26.000 svenskar i sjukdomen.
Dysenteribacillen upptäcktes 1898 av den
japanske bakteriologen Kiyoshi Shiga.
Källa: Gunnar Lagerkranz: Svenska
sjukdomsnamn i gångna tider. Sveriges
Släktforskarförbund.
Dysenteri är en akut tarminflammation
med intensiv diarré och blod i avföringen.
Smittan sprids från dåligt vatten och mat
men även direkt mellan människor. Källa:
Wikipedia.

Denna avskrift kommer från Hållnäs
församling Uppsala län F:1 död- och
begravningsbok 1752-1861 sidan 60
Del av texten visas på omslaget.
Död 14 Mars 1768, begravd 25 Mars 1768
Slada Martij 25.
”H. Brita född vid Pålsbo den 1 Maji 1732.
F. är afl. Båtsm. Jacob Olofsson Snäll, m.h.
Anna Olofsdotter. Kunde läsa i bok. Blef
gift d. 27 Dec sistl 1767 med kyrkowacktaren Jacob Jansson i Slada med
hvilken hon sammanlefvde ahlenast i 11
weckor. Hon har fördt et Christl lefverne.
Uti 5 åhrs tid har hon tyckt som något
lefwande kräk ha rördts inuti hennes lif
hwilket på the sista 5 weckorna med en
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… och vad går väl upp mot ett besök i
skattkammaren i Marieberg?
Så skulle man kunna börja berätta om vårt
besök på Riksarkivet den 9 april.
Föreningen anordnade även i år studiebesök för intresserade medlemmar på
Riksarkivet i Marieberg. 17 medlemmar
hade infunnit sig. Liksom förra året var det
Karin Borgkvist Ljung, arkivpedagog och
kunnig såväl i arkivbestånd och -verksamhet som i Sveriges historia i stort, som
tog emot oss i föreläsningssalen. Även nu
inledde hon med en presentation av
Riksarkivets historia. I an-tecknat nummer
3 för 2013 hittar vi en rapport från detta
besök och kan läsa om rikskanslern Axel
Oxenstiernas insatser för att en så stor
samling av gamla handlingar bevarats fram
till vår tid. I dag förvaras Riksarkivets
skattsamling såväl långt ner i berget i
Marieberg som i Arninge.
Men det intressanta och spännande är ju
ett dokuments eller handlings budskap. Här
gjorde Karin nedslag i vår historia och
visade åtskilliga exempel på vad som
avslöjas vid närmare betraktande av ett
dokument. Vi återger därför något av det
spännande som vi fick höra, allt till
förnöjelse för dem som inte kunde deltaga i
besöket denna aprildag.
Vid den förödande slottsbranden 1697
förstördes en stor del av handlingarna från
tidigare skede. Vilket inte hindrade Karin
från att senare nere i berget visa upp en
räkenskapslunta från 1300-talet som
undkommit branden. Den behandlades med
varsamma vitbeklädda händer.
Att allt mer material är inskannat och
digitaliserat gör tillgängligheten till
originaldokument stor. Karin visade en
bild från en dagbok skriven av drottningen
Hedvig Elisabeth Charlotta. Hela dagboken
är en sjutusen sidor lång berättelse från den
gustavianska epoken och ett av svensk
historias viktigaste källdokument. Hon var
gift med Karl XIII. Dagboken omfattar
hennes liv från tiden som tonårig
hertiginna vid Gustav III:s hov fram till

hennes död 1818. Hon bestämde att ingen
skulle få läsa dagboken förrän 50 år efter
hennes död.
Karin visade en bild med änkedrottningens berättelse om mordet på
Gustav III. Hon ger en ingående
beskrivning av händelseförloppet, men var
själv inte närvarande vid tillfället utan
besökte den skadade kungen senare. Från
annan källa läser vi att kapten Anckarström
hade som mordvapen två små flintlåspistoler, så kallade puffertar, och en kniv
som försetts med en hulling genom att
Anckarström slipat ett jack i eggen. Det
finns även en bild av mordvapnen.
Anckarströms skott träffade kungen i
ryggen strax ovanför vänstra höften men
dödade honom inte som vi ju vet. Tillbaka
till den skannade bilden framför oss kan vi
se kniven noga tecknad och återgiven i
änkedrottningens dagbok. Kniven var tänkt
att användas framifrån för att fullfölja
illdådet men så skedde alltså inte.
Dagboken skrevs helt på franska. Den har
översatts och utgivits på svenska i början
av 1900-talet.
Vi lämnar dagboken och går över till
nästa livsöde som levandegjordes för oss.
I föreläsningssalen fick vi till livs den
ruggiga historien om massmördaren Johan
Filip Nordlund. I SVARs databas tog Karin
fram uppgifterna om denna Johan Filip.
Han såg inte osympatisk ut. Född 1875,
hade han tidigt påbörjat sin brottsliga bana.
Men det gällde då stöld och rån som han
avtjänade straff för, dels i Malmö fängelse,
dels på Långholmen. Undertecknads
nyfikenhet väcktes emellertid när vi nere
berget förevisades en ”slipad hasp”.
Nordlund släpptes från Långholmen efter
avtjänat straff den 20 april 1900. Han hade
nu bestämt att hämnas sin omvärld.
Följden blev ”ett av de värsta dåden i
svensk kriminalhistoria”. Han skulle
komma att döda fem personer och skada
åtta på Mälarbåten Carl den 17 maj. Han
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lyckades dock fly och greps senare vid
Skogstorps järnvägsstation av tre poliser.
Under tiden han sedan satt i fängelse och
avvaktade sin, som han visste, dödsdom,
satt han och slipade på haspen som han
tänkte använda som tillhygge vid ett, som
det skulle visa sig senare, misslyckat
flyktförsök. Vid detta tillfälle försökte han
döda två vakter och dömdes för ytterligare
två mordförsök.
Den 25-årige Nordlund dömdes till
döden. "Mångmördaren Nordlund afrättades

biblioteket skaffade han sig också goda
kunskaper i kulturhistoria och litteratur.
Anställningen kom att vara till 1882. Föga
kunde man väl då ana att den man som
man hade anställt skulle bli vår stora
nationalförfattare. Men Kungliga biblioteket glömmer aldrig att framhäva
Strindbergs nära anknytning till nationalbiblioteket. I deras broschyr, under fliken
”om oss”, finns i bild August Strindberg
sida vid sida med biblioteksbyggnaden.
Vi fick höra om och också se prov från
det enskilda arkiv som skänkts till
Riksarkivet av den socialdemokratiska
politikern och statsrådet Ulla Lindström.
Hon satt i Tage Erlanders regering tillsammans med den välkända finansministern Gunnar Sträng. År 1958 blev hon
den första kvinna som tjänstgjorde som
tillförordnad statsminister. Ulla Lindström
var emellertid mycket kontroversiell inom
sitt eget parti. Hon gjorde sig kanske mest
känd då hon vägrade att niga för drottning
Elizabeth II vid dennas besök i Stockholm
den 8 juni 1956. Hon fick mottaga flera
skrivelser med protester mot sitt skandalösa beteende. Ulla Lindströms arkiv förvaras nu alltså på Riksarkivet men inte där
det kanske egentligen hör hemma, på
Arbetarrörelsens arkiv. Månne menade hon
att gallringsregler iakttas rigorösare på
detta förra arkiv. ”Ulla Lindström

strax efter kl. 8 i morse å fängelsets gård härstädes …. Han åtföljdes af fängelsedirektören
på ena och fängelsepredikanten på andra
sidan. Han bad så en bön och sjöng en sång,
hvilken han ännu fortsatte, då han nedlade
hufvudet till stupstocken. Ett enda hugg af
bilan skilde hufvudet från kroppen. Liket
öfverlemnades till de närvarande medicinska
auktoriteterna för undersökningar."

Detta var den näst sista avrättningen som
skarprättaren A G Dalman fick utföra. Och
den slipade haspen? Den är i säkert förvar
i ett kassaskåp på Marieberg och förevisas
som nu för nyfikna besökande.
Vi kommer nu till det näst sista inslaget i
återgivandet av besöket i Marieberg. Karin
hade, som nämndes något i förbigående i
början, dukat upp ett bord med många
dyrgripar från Riksarkivets outtömliga
förråd. Här fann vi den slipade haspen, den
gamla luntan från medeltiden som överlevt
slottsbranden, ett medeltida biskopssigill
med mera.
Bland dessa rariteter fanns handlingar
som rörde en ung mans ansökan om
anställning vid Kungliga biblioteket. Den
insända meritförteckningen och vitsord
från andra nagelfors av Kungliga bibliotekets mest namnkunnige chef genom
tiderna, Gustaf Edvard Klemming. Han
ville förvissa sig om den sökandes
lämplighet för den sökta tjänsten. Den
person som det var fråga om var
naturligtvis August Strindberg. År 1874
arbetade han som journalist vid Dagens
Nyheter och samma år fick han anställning
som amanuens vid Kungliga biblioteket.
Han specialiserade sig på det kinesiska
språket och fick anseende som sinolog. Vid

stenograferade nämligen från mötena och
åtskilliga grodor hoppade ur de höga
herrarnas munnar. Hon renskrev sedan sina
anteckningar” (Citat Karin). Man måste

begära särskilt tillstånd för att få tillgång
till detta arkiv. Sådant har för närvarande
två journalister erhållit. De sitter och
skärskådar hennes efterlämnade anteckningar. Förhoppningsvis kommer deras
vedermödor att publiceras till allas
förnöjelse.
Med detta får vi väl anse oss ha gett ett
litet smakprov av vad ett besök i skattgömman i Marieberg kan ge. Föreningen
kommer att försöka ordna ett besök även
nästa vår. Då gäller det för den som inte
hann med denna gång att hänga på!
Margareta Lagerman
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Studiebesök på Stockholms stadsarkiv
Vi var 17 förväntansfulla medlemmar som
besökte Stadsarkivet den 14 maj och
Lillemor Björkman tog emot oss.
Först berättade hon om byggnaden som
ritats av arkitekt Gunnar Asplund och
färdigställdes 1943. Den bestod av
magasin i 7 plan ner i bergrummet på
Kungsklippan. Fram till 1959 saknade
Stadsarkivet lokaler över marknivå då den
första tillbyggnaden stod klar. År 2004
byggdes det till med ett glashus och
lokalerna moderniserades. Öppettiderna
har blivit mer generösa vilket lett till fler
besökare. Bra läsesal och utrymmen för
forskare finns.

studentskrivningar. Dessutom finns ett
stort antal enskilda arkiv från organisationer,
frikyrkor,
idrottsföreningar,
företag och privatpersoner. Det finns 4 000
arkiv och varje arkiv har eget nummer.
Ett speciellt arkiv är folkbokföringsarkivet Rotemansarkivet. När befolkningen
i Stockholm ökade dramatiskt på 1800talet kunde inte kyrkans män fortsätta att
hålla i mantalsskrivningen. År 1878
inrättade man civila rotemän som fick ta
hand om detta. Då fanns det 16 rotar med
4 000 personer i varje rote. Ett foliohäfte
för varje hus. När detta system upphörde
1926 fanns det 36 rotar.
Det finns 7 hyllmeter handlingar, 4 000
arkivbilder, 130 000 böcker i biblioteket
och 2,5 miljoner kartor och ritningar. En
del material finns i Frihamnen och skickas
till Kungsklippan när man önskar bese
dem.
År 2011 beslutade Unesco att föra in
Stockholms stads byggnadsritningar för
åren 1713-1978 på listan över Världsminnen. Tänka sig att varje hus som byggts
från 1700-talet och framåt finns det
planritningar på! Om hus byggts och rivits
flera gånger på samma tomt finns ritningar
för varje hus som stått på tomten.
Avslutningsvis besökte vi två våningar
av de sju som finns i bergrummet. Vi fick
se handlingar och fotografier om förbrytare, indelade i olika kategorier
förbrytelser. Vi fick följa ett barnhusbarns
färd i livet. Polisanteckningar och domstolshandlingar om olika mord var annat
som förevisades.

Stockholms stadsarkiv från Kungsklippan.

Man bevarar och förvaltar information från
Stockholms stad och Stockholms län. Det
finns handlingar från 1300-talet.
Här
förvaras Stockholms tänkeböcker, stadens
skotteböcker (skatteböcker) och dess
jordeböcker från 1400- och 1500-talen.
Man har bland annat statliga handlingar,
Stockholms stads arkiv, kyrkohandlingar
fram till dess kyrkan och staten skildes åt,
kommunala arkiv, polis- och domstolsarkiv, arkiv från Allmänna Barnhuset. I
skolarkiven finns klasslistor, skolbetyg och

Margaretha Vinterholt
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Temadag/Öppet hus och Föreningsmässa 2014
Smedsläktsforskning/FFS,
GeneaNet,
Matajo Släktforskning Storstockholms
Genealogiska Förening/SSGF, Swedish
American Genealogist och Vallonättlingarna. Nya i sammanhanget var Ulla
Sjöberg med sin skrift ”Maria från
Korpakärr – och tiden då hon levde” samt
Sissi Saller som erbjuder sig att hjälpa till
med att ”Bevara släktens livshistoria”
genom att med tekniska medel dokumentera röster och berättelser som annars
skulle gått förlorade för eftervärlden.
Föreningen för Smedsläktsforskning/FFS
överlämnade band 1 och 2 av ”Svenska
Smedsläkter”. Det tackar vi för. Efter
katalogisering av biblioteket ställs de ut i
släktforskarhyllan.
Forskarstödsgänget hade intresserade
besökande vid forskardatorn under i
princip hela tiden Öppet hus var i gång.
Resultatet av årets Öppet hus var 102
besökande och stämningen var mycket
god. Alla trängdes på den begränsade ytan
med överseende och tålamod och förhoppningsvis kände sig samtliga besökande väl
omhändertagna och tillfredsställda med de
svar de fick på sina frågor. Nya
medlemmar kan noteras. Enkäten som
utställarna fyllde i vittnade också om
positiv inställning till arrangemanget.
Sollentuna Släktforskare tackar biblioteket och dess företrädare Johnny Eriksson
som alltid ställer upp och tillgodoser våra
önskemål.

Temadag/öppet hus

Temadagen 2014. Vår medlem Brita Ågren.

Sollentuna Släktforskare anordnade det
årligen återkommande Öppet hus, i form
av Temadag, lördagen den 27 september.
Tema för året var ”Komma vidare i
släktforskningen”. Som vanligt hade
biblioteket välvilligt ställt den större delen
av övre planet till föreningens förfogande.
Vad gäller marknadsföringen av årets
arrangemang hade det tillkommit två nya
inslag. I den så kallade ”Slingan” på
Sollentuna Lokal-TV kunde man finna
notis med inbjudan till föreningens Öppet
hus. En mer aktiv marknadsföring gjordes
genom utdelande av flygblad utanför
Stinsen och Sollentuna Centrum ett par
dagar innan.
Tio utställare deltog och marknadsförde
sina olika program och produkter. Flertalet
av dem har deltagit tidigare år, såsom
Arkiv Digital, DIS-Öst, Föreningen för

Margareta Lagerman

Vi fick ändock besökare och en ny
betalande medlem på plats. Det märks att
intresset för släktforskning finns och det
gladde oss i styrelsen som jobbade i vår
monter.
Det har aviserats från kommunen att man
kommer att ändra på upplägget till nästa år.
Vad det kommer att innebära återstår att
se. Klart är dock att vara med och visa upp
sig är positivt.
Margaretha Vinterholt

Föreningsmässan den 18 oktober
Även i år har vi deltagit i den årliga
föreningsmässan, som Sollentuna kommun
anordnar. Det var 44 föreningar som
deltog. Nytt för i år var att alla föreningar
fanns på entréplanet och att tiden mässan
pågick kortats ned till kl. 11.00 – 15.00.
Placeringen var mindre gynnsam i år. Man
hade låtit flera utställare stå i dubbla rader i
en fyrkant. Nu skymde man varandra och
besökarna hittade inte fram till alla.
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Medlemsavgiften ska betalas
in senast den 28 december i år

Styrelsen
Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 073-584 70 06
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
Agneta Berghem
Tel. 073-705 03 07
e-post: agneta.berghem@glocalnet.net
Leif Eriksson
Tel. 08-754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Jörgen Nenzén
Tel. 070-473 77 76
e-post: jorgen.nenzen@tele2.se

Tillsammans med det här numret av antecknat har du fått ett inbetalningskort för
att förnya ditt medlemskap för 2015. Nytt
för i år är att den nya medlemsavgiften ska
vara betald redan den 28 december. Anledningen är att en del av din medlemsavgift
(för närvarande 12 kr per medlem) betalas
vidare till Sveriges Släktforskarförbund
(SSF) som vi är anslutna till. Avräkningen
av antalet medlemmar vi ska betala för
sker per 31 december. Tidigare år har det
ibland varit några medlemmar som beslutat
lämna föreningen efter årsskiftet, men som
vi redan hunnit rapportera in till SSF och
således fått betala in förbundsavgift för.
Det tycker vi är onödigt.
Vi har tidigare sett att de flesta
medlemmar i alla fall brukar betala in sin
medlemsavgift redan under december så
förhoppningsvis blir det ingen större
skillnad. Medlemsavgiften betalas till pg
712 140-3.
Kassören

Ett stort tack
till alla som ställer upp för föreningen och
ger släktforskarhjälp på biblioteket, kokar
kaffe på våra föredragsaftnar och ni som
ordnar studiebesök. Vidare tack till
redaktionsgruppen som gör ett berömvärt
arbete med att producera medlemsbladet
an-tecknat och till er som bidragit med
material till detsamma.
Styrelsen

Släktforskarstöd
Onsdagen den 3/12 ges årets sista släktforskarstöd, denna gång kl. 10.00-12.00.
Under våren erbjuds forskarstöd följande
onsdagar kl. 10.00-14.30: 14/1, 18/2, 25/3,
15/4 och 20/5. Under denna tid finns en
rutinerad medlem i Sollentuna släktforskare på plats på biblioteket i Sollentuna
centrum 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 och
termin.

Våra nya medlemmar hälsas
varmt välkomna
Jan Arnér, Tom Berger, Ulf Björck,
Christina Nina Dunér, Stefan Ebenstrand,
Ann-Margrethe och Rolf Ericsson,
Jeanette Falck, Lars Friberg,
Göte Gustafsson, Jan Haglund, Arne Hall,
Birgitta Kolmodin, Björn Kuoppala,
Claes Linder, Anders Lundberg,
Per-Göran Olsson, Sonia Olsson,
Monica Skarin, Lisa Stål, Eva Wenker,
Leif Österlind

Släkthistoriskt Forum
Sveriges Släktforskarförbund ger ut den
läsvärda Släkthistoriskt Forum med fem
nummer per år. Vår förening får ett
exemplar som står i släktforskarhörnan på
biblioteket. Även biblioteket har ett
exemplar bland sina tidskrifter. Du kan
också själv prenumerera för 225 kr per år.
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Kallelse till extra Årsmöte
Onsdagen den 3 december kl. 13.30-14.00
I Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Ärende: förslag till stadgeändringar
Därefter har vi

Medlemsträff
Onsdagen den 3 december kl. 14.00-17.00
I Tintomararummet, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kom och träffa andra släktforskare,
utbyt erfarenheter och ge varandra råd och tips.

Kallelse till Årsmöte
Torsdagen den 19 februari kl. 18.30
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Motioner ska vara inlämnade senast fredagen den 16 januari till ordföranden,
via brev eller e-post.
Efter årsmötet firar föreningen sitt 25-årsjubileum. Se mer i nästa nummer.
Onsdagen den 21 januari kl. 19.00

Valloner och vallonkontrakt
Kjell Åbrink och Lars Hansén, Sällskapet Vallonättlingar
Torsdagen den 5 februari kl. 19.00

Digitala bilder i släktforskningen
Hur redigera video, kartor, fotografier?
Hans Bjernevik

VÄLKOMNA till föredragen
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffeservering – Entré 50 kr. för icke-medlemmar

