Svenska Släktkalendern

Dokumentera Din släkt – nu mer detaljerat

Från och med 2020 års utgåva av Svenska Släktkalendern blir redovisningen ännu fylligare
än vad den har varit tidigare:
• Datum tas med även för avlidna.
• Flyttar och karriärssteg kan anges med årtal.
• Födelse-, vigsel- och dödsort eftersträvas att den framkommer för varje individ.
2 831 släkter finns nu införda i vårt referensverk. Vilka de är framgår i släktnamnsregistret
på www.svenskaslaktkalendern.se. Är det dags att uppdatera Din släkts artikel däri? Om den
släkt som Du är intresserad av – utdöd eller nu levande – inte finns med ännu, bidra gärna
med införande av den i vår publikation! Varje pusselbit är välkommen.
Nedanstående exempel visas hur en artikel ställs upp från och med kommande utgåva.
Vid intresse, skicka manus eller släktuppgifter i den form du har dem för närvarande
till oss! Nederst på baksidan beskrivs medverkarvillkor och där finns också kontaktuppgifter.

Lundström
(från Alunda)

Släktens äldsta kända stamföräldrar är frälse
bonden Nils Persson och hans hustru Anna
Samuelsdotter, vilka 1754/55–1771/72 (enligt
mantalslängder) bodde på gården Hällen i HusbySjutolfts socken i Uppland.
Ett av deras minst sju barn var sonen Per
Nilsson, f 1770 15/3, som 1811–41 var rättare vid
säteriet Ekholmen i Veckholms socken, † där 1849
7/8 (drunknad under fiske i Hemsjön). G 1812 24/10
m skattebondedottern Anna Stina Fredriksdotter
från Berga i Breds socken, f där 1790 1/1, från 1850
bosatt i Veckholms sockens fattigstuga, † där 1868
18/9, syster till Johan Fredriksson, stamfader för
släkten Bredberg (från Bred), se SSK 1989.
Av deras sex barn kom sonen Nils Fredrik Persson, f 1829 8/8, genom sitt gifte att bli hemmans
ägare i Listhult i Alunda socken, † där 1900 7/6.
G 1:o 1853 8/5 m nämndemansdottern Brita Larsdotter från Ralby, Dannemora, f där 1803 12/4,
† 1873 13/5 i Listhult, i hennes 2:a gifte (g 1:o 1828
3/8 m Anders Hällberg, f 1778 1/6 i Hällsta, Ekeby,
hemmansägare där, sedan från 1835 genom gårdsbyte hemmansägare i Listhult, † där 1852 4/11).
Av Nils Fredriks och Britas fem barn levde
bara den yngste sonen Johan, se nedan, till vuxen
ålder. Han antog någon gång mellan 1885 och 1887
släktnamnet Lundström, bildat efter namnet på
hemsocknen.
Kontaktperson: Anna Lundström, Solna.
Litteratur: Anna Lundström: Johans och Tyras
anor och ättlingar (2015, ett exemplar finns i Genea
logiska Föreningens släktarkiv).

Några ord om artiklarnas utformning
Rubrik anges med det släktnamn som bärs av de personer som redovisas i artikelns presensdel (se nästa
sida). Om man önskar redovisa befryndade personer
med olika släktnamn, så görs det i separata artiklar
med hänvisningar artiklarna emellan.
Såvida inte släktnamnet är unikt inom Sverige
preciseras rubriken med ett tillägg ”(från X)” där X som
regel är den socken eller stad där släktnamnet uppkom.
Ingressen redovisar släktens stamföräldrar på rak
manslinje (alt. släktnamnslinje) bakåt i tiden, med
början så långt tillbaka som uppgifter kunnat fås fram.
Om levnads- och vigselårtal i de äldsta leden inte är
kända, så används beskrivningar av typen ”gift senast
1722 (sons födelse)”, ”levde ännu 1643 (mantalslängd)”.
Både man och hustru redovisas sedan släktled
efter släktled framåt i tiden. Här beskrivs hur familjerna eventuellt har flyttat, helst med årtal. Hustrurnas
närmaste härkomst antyds genom var de är födda och
vad deras fars yrke varit (”nämndemansdottern Brita
Larsdotter från Ralby, Dannemora”, t.ex.).
Födelse-, vigsel- och dödsort utsätts i de fall den är
någon annan än föräldrars hemvist vid födelsetiden, brudens hemvist vid vigseltidpunkt respektive bostadsort
vid frånfället. Dödsorsaker kan utsättas för personer
som avlidit för mer än 70 år sedan i de fall dödsorsakerna
är något annat än ålderdom och vanliga sjukdomar.
Ingressen avslutas med uppgift om kontaktperson
samt hänvisningar till viktigare litteratur om släkten,
om sådan finns, samt beskrivning och illustration av
eventuellt släktvapen.
Namnformer normaliseras före 1900-talet, där
namnstavning varierar. Pähr, Pehr etc normaliseras
till Per, Caisa, Kaijsa etc till Kajsa, exempelvis. I de fall
en person kan beläggas själv ha skrivit sig på ett visst
sätt, så följs i regel det skrivsättet.

Johan Viktor Lundström, f 1847 12/2, skogs
arbetare i Ängstugan 1887–92, sedan
i Hagalund 1892–1911, båda ställena
i Torsviby, Torsvi, därefter hemmans
ägare i Tunberga, Hacksta, † 1932 8/7.
G 1887 11/11 i S:t Ilian m arrendatordottern Tyra Vendela Kristina Johannesson, f 1863 12/3 i Almvik, Ornö,
som änka från 1938 bosatt i Enköping,
† 1968 1/1.
			 Söner [1. – 2.]:
1.
Johan Martin, f 1890 8/12, fil kand, hälso
vårdstillsyningsman i Stockholms stad
1926–59, en av grundarna av och den
förste ordföranden 1938–55 i Sveriges
hälsovårdstillsyningsförbund, GMnor,
† 1962 8/3 i S:t Göran. G 1:o 1929 24/6
i Helsingfors–1936 12/9 (m Helena
(Lena) Eugenia Soldeman, f 1908 11/11
i Orivesi, Finland, kontorist, som änka
från 1968 bosatt i Landskrona, † 1979
3/3, i hennes 1:a gifte, g 2:o Löfling).
G 2:o 1942 1/1 i Högalid m Thyra Sophia
Hageman /SSK 1972/, f 1918 10/10 i
Köping, sömmerska, i hennes 1:a gifte
(g 2:o 1964 8/8 m Nils Tyge Voldemar
Bixen, f 1925 8/7 i Roskilde, Danmark,
fd postkontrollör, Köpenhamn).
			 Dotter i 1:a giftet:
Helena Agneta Sophia, f 1942 8/6 i Katarina, civilekonom, anställd i Svenska
Handelsbanken, heter Lundström Lundin (Tyresö). G 1968 23/5–1977 12/12
(m Per Lennart Lundin, f 1937 12/11 i
Täby, fd lärare, Grangärde).
			Barn:
Christina (Kickan) Pia, f 1969 8/12 i Botkyrka, florist (Örebro).
Andreas Martin, f 1975 11/8 i Hässelby,
verkstadschef vid Flod & Son meka
niska verkstad i Huddinge. Förlovad
2011 1/5 m Forozandeh Moghazedi,
f 1968 1/1 i Shiraz, Iran, fil kand, lärare
i samhälls- och religionskunskap vid
Tyresö gymnasium (Tyresö).
2.

Gustav Fabian, f 1901 8/1, lantmätare, sist
bosatt i Norrtälje, † 2000 8/7. G 1941
24/6 i Blidö kyrka (vigseln inskriven i
Norrtälje) m Astrid Ingrid Sofia Brorsson, f 1920 20/12 i Finja, Skåne (Solna).

			Dotter:
Anna Maria, f 1942 10/10 i Engelbrekt,
översättare, heter Lundström (Solna).
G 1972 7/6–1983 30/11 (m Harald Thorbern Alsnes, f 1943 1/1 i Bergen, Norge,
dramatiker, New York, NY, USA, i hans
1:a gifte).
			Son:
Marcus Harald, f 1975 8/2 i Oslo, köks
mästare, tidigare sjukvårdare i FNtjänst i Mali 2008–11 (Norrtälje).

Efter ingressen listas de ättlingar till namnantagaren
som bär eller före giftermål burit det aktuella namnet.
”Hemmansägardottern” och liknande blir märkligt för
modernare förhållanden. Sådana epitet utsätts därför inte
för ingifta kvinnor som har varit yrkesverksamma eller
är födda efter ungefär 1920.
Födelse: I äldre tid anges gärna by/gård inom födelse
församling, men för ingifta personer födda efter ungefär
1920 är ofta lämpligt att inskränka sig till att bara ange
församling. Observera att det är överflödigt att sätta ut
födelsehemvist för släktmedlemmar i de fall hemvist
framgår av var deras föräldrar bott vid tidpunkten i fråga.
Verksamhet: Där uppgifter finns och de önskas
dokumenteras kan årtal utsättas för anställningar. Utbildningstitlar, uppdrag och utmärkelser kan också dokumenteras. Frivillighet finns vad gäller grad av utförlighet.
Vigsel: Där så önskas kan gärna plats där vigseln ägde
rum dokumenteras. I nyare tid är ofta vigselförsamling
omständlig att få fram, men kan anges i de fall uppgift
finns. I äldre tid underförstås vigselförsamling vara församlingen som bruden var skriven i, där inte annat anges.
Bostadsort: För en avliden individ specificeras de
huvudsakliga platser som han/hon har bott på. För nu
levande utsätts nuvarande bostadsort (postort) inom
parentes efter personen/parets uppgifter. Adresser utom
tätorter specificeras med by/gård och postort.
Död: Angiven dödsort är var personen var skriven
någonstans vid sin död.
Integritet: EU:s dataskyddsförordning fordrar att nu
levande EU-medborgare aktivt ger samtycke till att deras
personuppgifter publiceras. Om Du vill införa en släkt som
innehåller nu levande personer behöver Du därför se till
att inhämta sådant från dem. Utskick av korrektur kan
Du helt eller delvis överlåta till redaktionen. Om någon
inte vill stå med går det att förbigå honom/henne. (Rubriken före den aktuella syskonskaran blir då, exempelvis:
”Tre barn, däribland följande två:”.)
Grafisk släktöversikt (släktträd) underlättar överblicken av släktstrukturen. Sådan infogas av redaktionen
när manuset är klart.
Kostnad: Anmälningsavgift 595 kr. När boken är
tryckt behöver lika många böcker köpas som artikeln har
sidor, till medverkarpriset 595 kr/st (ord. pris 730 kr).
Priserna är inklusive moms.
Vid intresse för införande i utgåvan 2020, skicka oss
ett första manus (eller släktuppgifter i den form Du har
dem) så snart som möjligt.
Vad gäller alla typer av frågor, tveka inte att ställa
dem. Detaljfrågor löses också under brevväxlingen om
manuset.
Svenska Släktkalendern
c/o Magnus Bäckmark
Hults båtsmanstorp
Svinningevägen 38
184 44 Åkersberga
telefon: 08-756 37 90
mobiltelefon: 073-925 94 66
e-post: info@svenskaslaktkalendern.se
hemsida: www.svenskaslaktkalendern.se

