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Brevet till läsaren 
 
Ingen dager synes än……...… 

Alla kurvor pekar nedåt. 

Så kan det se ut dessa sista dagar av året 2008. Stjärngossarnas sång vid trettonhelgen 
låter ju alltid så. Och ändå är dessa ord vid den tiden felaktiga. Solen har vänt och 
dagern är pågående. Nu ljusnar det mer och mer för varje dag som går. 

Under 1940 och 50-talet hette generaldirektören för Statistiska centralbyrån, Torvald 
Höijer och jag minna att han en gång - då det talades om ”dåliga tider” och alla männi-
skor tyckte att alla kurvor pekade neråt – talade om för oss att han hade varit med länge 
och följt kurvorna. Inga kurvor pekar beständigt neråt. Det vänder alltid uppåt igen. 
Även om det just nu verkar otroligt så är det just så. Kurvorna kommer att vända och vi 
har anledning att tro att även om år 2009 blir ett ”skitår ” som vår arbetsmarknads-
minister så vackert uttryckte det – kommer det vända. 

Vi har i vår förening haft ett bra år, det år som nu går tillända och vi kommer att 
tillsammans se till att det är som nu begynner blir ännu bättre. Vår forskning underlättas 
av bättre och bättre verktyg och vårt resultat kommer att vara till glädje för oss själva 
och för kommande släkten -. Tänk vad mycket vi har datorn att tacka för – och dem som 
hjälper oss att använda den. Alla register på nätet och på CD-skivor. Jag tackar Er alla 
för det gamla året och önskar Er alla ett Gott nytt år 2009.  
 
Med vänliga hälsningar 

 

E ddy W idborgE ddy W idborgE ddy W idborgE ddy W idborg  
ordförande 
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Södra Roslagens släktforskarförening 
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 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 
Sekreterare Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 e-post: cg@milstolpen.org 
Kassör Ingalill Hallberg 08-540 233 83 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 
Ledamot Olle Kungberg 08-541 753 33 
 e-post: olle.king@hotmail.com  
Ledamot Lennart Djerf 08-540 614 28 
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Revisorer: 
Ordinarie Björn Olander 08-540 230 65 
 Lars Lindblad 08-540 659 76 
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Arningekommitté: 
 Mai-Britt Andersson 08-540 216 42 
 Carl Göran Backgård 08-540 611 36 
Vaxholmskommitté: 
 Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 Inger Rydholm  08-541 320 78 
Läsapparaterna (bokning och utlåning): 
 Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
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Redaktionskommitté: 
  Margareta Hultman Inger Rydholm 
  Gunnar Sjöberg Leif Gannert 
  Anita Järvenpää Olle Kungberg 
  Nils Lindgren Ulla Sellbom 
  Carl-Uno Sjöblom Arne Sundberg 
 

Avgifter:   
Medlemsavgift 100 kronor 
Ungdomsmedlem  25 kronor (under 25 år) 
Hyra av läsapparat 25 kronor/vecka 

Plusgirokonto: 448 57 91-0 
Nya medlemmar: 
Sätt in avgiften på vårt plusgirokonto. 
Glöm inte ange namn och adress!  
 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 
Bidrag kan sändas till redaktören Susanne Fagerqvist, 
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga. 
e-post: sysslingen@hotmail.com 
hemsida: www.roslagen.be 
 

För signerade bidrag ansvarar författaren. 
Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

Redaktionen har ordet 
 

Jo, så sitter man här igen. Denna gång skall 
man pyssla ihop hela Sysslingen eftersom 
Susanne fått förhinder. Mycket är förklarat av 
henne, men det är lite skakigt när man är ovan 
i början i alla fall. 

Tycker mig känna igen att samma namn 
återkommer som författare i artikel efter 
artikel, när poppar nya författare upp? Var 
finns ni och vad gör ni? Tidningen är ju för 
oss medlemmar och skall således skapas av 
oss medlemmar. 

Glöm inte att ni kan e-posta in bidrag eller 
annat till Sysslingens e-postadress. 

Skrivet av vikarien Leif Gannert. 
 

 

     sysslingen@hotmail.com 
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Nästa nummer av Sysslingen  
kommer den 15 mars 2009. 

 
Manusstopp den 25 februari 
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Program våren 2009 
 

Jourhavande 
släktforskare 

Lördagar i biblioteket i Åkersberga centrum (kl 11-13) och Vaxholm (kl 10-13) 
Vi finns på plats och ger råd och hjälp, t.ex. med att komma igång. Vi har 
tillgång till Genline och en hel del dataregister och CD-skivor. I Vaxholm 
även SVAR. Pågår januari-maj. 
 

Månadsträffar Vi träffas en gång i månaden januari - maj i Åkersberga och Vaxholm för 
att utbyta erfarenheter, ställa frågor, dricka kaffe samt ha trevligt. Ibland 
har någon något att berätta eller demonstrera, men programmet blir vad 
deltagarna gör det till. 
 

Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga 
Första tisdagen i månaden (i januari den 13:de) 19.00 – 21.00. 
 

Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm 
Första onsdagen i månaden 19.00 – 21.00. 
 

Datastuga i 
Vaxholm 

Onsdagarna 21/1, 18/2, 18/3, 15/4 och 20/5 genomförs träffar där bara 
datorproblem diskuteras. Allt som har med programmen i din dator till 
Internethantering kan avhandlas. Kom med din dator och din undran/fråga! 
Adressen är samma som för de ordinarie månadsmötena. 
 

Forskarkväll Inga forskarkvällar under våren 2009 på grund av lågt intresse under 2008 
  

Studiebesök Inga studiebesök under våren 2009 på grund av låg tillströmning under 
2008 

  

Vårmöte  
Tisdag 31/3 
19.00-ca 21.00 

SRS vårmöte – Åkersberga bibliotek 
Mötet tar ställning till verksamhets- och revisionsberättelsen för 2008, 
beslutar om ansvarsfrihet samt väljer valberedning inför höstmötet 2009. 
Särskild kallelse kommer. Kaffe serveras. Föredragshållare ej bokad. 
 

Våravslutning Ej fastställt ännu 
  

 

  

Ny i styrelsen Lennart Djerf  
 

Årgång 39 gift med Anna-Maria, två barn 5 barnbarn bördig från Östergötland uppväxt på 
Färjestad i Karlstad bosatt i villa i Båtstorp sedan 1968. 
Jobbat på BT Svenska AB som teknisk support och utbildare. Har tillsammans med Anna-Maria 
två ärvda fastigheter i Värmland, Östra Emtervik och Högboda varav en skogsfastighet med allt 
vad det innebär av arbete, slyröjning, plantering, gallring och deklaration. Är med i Hembygds-
föreningar på respektive orter.  
Har börjat släktforskning med insamling och katalogisering av foton, dokument och filmer, ett 
mastodontjobb med över 8000 diabilder och tusentals kort och filmer. 
Kan en del med dator, jobbar bl.a. med Corel Draw, Page Maker, Photoshop och Premiere. 
Har fört över smalfilm till VHS och DVD och är intresserad fotograf och filmare. 
Är nyligen klar med en videoproduktion från min pappas sida och har börjat med nästa från 
mammas sida. 
Jag hoppas hinna med att åtminstone dra några strån till ”Sysslingstacken”. 
 
Lennart 
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Protokoll höstmöte 2008 
torsdagen den 13/11 2008 kl 19 i Åkersberga bibliotek 
 
 
§ 1 SRS’ ordförande Eddy Widborg hälsade de närvarande välkomna och 

öppnade mötet. 
 

Öppnande 

§ 2 Olle Keijser valdes till ordförande och Carl-Göran Backgård till sekreterare 
för mötet. 

Ordförande 
och sekrete-
rare för mötet 

§ 3 Tore Liljegren och Bengt Wallenqvist valdes till rösträknare och justerare 
för mötets protokoll. Beslutades att justering skulle göras tisdagen den 
18/11 kl 14.00 i Vita huset. 
 

Rösträknare 
och juste-
ringsmän 

§ 4 Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 

Kallelse 

§ 5 Ett förslag till dagordning hade publicerats i Sysslingen tillsammans med 
kallelsen till mötet. Mötet godkände förslaget. 
 

Dagordning 

§ 6 Carl-Göran Backgård rapporterade kort om årets hittillsvarande 
verksamhet. Rapporten lades till handlingarna. 

Verksamhet 
innevarande 
år 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009 hade publicerats i 
Sysslingen. Som tillägg föreslogs: projektet Namn åt de döda 1901-46. 
Målet för antal Sysslingen via mejl föreslogs bli höjt till 75 %. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget med de föreslagna ändringarna. 
 

Verksamhets-
plan 

§ 8 Ingalill Hallberg föredrog styrelsens förslag till budget och 
medlemsavgifter för 2009, som likaledes publicerats i Sysslingen. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
 

Budget och 
med-
lemsavgift 

§ 9 Eddy Widborg omvaldes som föreningens ordförande 2009. Val av 
ordförande 

§ 10 Carl-Göran Backgård omvaldes som styrelseledamot för 2009-10. Som ny 
styrelseledamot för 2009-10 efter Marianne Fröblom, som avsagt sig omval, 
nyvaldes Lennart Djerf. 
 

Val av 
styrelse-
ledamöter 

§ 11 Som revisor för 2009-10 omvaldes Lars Lindblad och som 
revisorssuppleant för 2009 omvaldes Len Blomgren.  

Val av revisor 
och revisors-
suppleant 

§ 12 Inga övriga frågor förekom. 
 

Övriga frågor 

§ 13 Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.  Avslutande 
 

 Vid protokollet: Justeras: 
 
 Carl-Göran Backgård Olle Keijser 
 Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 Tore Liljegren Bengt Wallenqvist 
             Justerare                                                                                    Justerare 
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Vaxholmsgruppen utökar sin verksamhet 
 
Eftersom efterfrågan på datastöd i släktforskningen är stor bland våra medlemmar har vi 
i Vaxholm beslutat att utöka verksamheten så att vi utöver de vanliga månadsmötena 
kommer att bedriva s.k. datastuga en dag per månad. 
 
Vi kommer då att träffas, diskutera problem och ge varandra tips. På vår föreningsdator 
finns de vanligaste släktforskarskivorna, t ex Sveriges dödbok, Sveriges befolkning 
1890, 1900, 1970 och 1980, samt Stockholmsskivorna. Några av oss har dessutom 
tillgång till mobilt bredband och föreningen har fått låna en bildkanon. Har du tillgång 
till bärbar dator är det bra att du tar med den till träffarna. 
 
Vi kommer under våren att träffas följande datum: 
 
Ordinarie medlemsmöten 
Onsdagen den 7 januari 
Onsdagen den 4 februari 
Onsdagen den 4 mars 
Onsdagen den 1 april (Jan Eurenius från Genline kommer på besök) 
Onsdagen den 6 maj  
 
Datastuga 
Onsdagen den 21 januari 
Onsdagen den 18 februari 
Onsdagen den 18 mars 
Onsdagen den 15 april 
Onsdagen den 20 maj 
 
Samtliga träffar äger rum kl 19.00 i Föreningarnas Lokal, Pilgatan 6 i Vaxholm.  
 
Anita Järvenpää 
 
 

  

 
 

Lyckliga vinnare vid höstavslutningen 
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Inbetalningskort 
 
Bifogat förtryckt inbetalningskort, för de som får tidningen i brevlådan, används för att 
betala medlemsavgiften för år 2009. 
 
De som får tidningen per mail kommer att få ett förtryckt inbetalningskort i brevlådan. 
 
Inbetalningen innebär att du bibehåller ditt medlemskap i föreningen. Eftersom 
föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund erhåller du viss rabatt vid köp 
från dem. Är du medlem i andra släktforskarföreningar så berörs inte detta. 
 
Använder du inte bifogat inbetalningskort, glöm inte att ange ditt medlemsnummer. 
Annars får kassören svårt att veta vems betalning som kommit. 
 
 

  

Vikingavandring med Vaxholms hembygds-
förening 
 
Söndagen den 19 oktober deltog några av våra medlemmar vid den vikingavandring 
som Hembygdsföreningen i Vaxholm arrangerade. Arkeologen och Vaxholmsbon 
Mikaela Lodén guidade oss på en vandring som startade vid Bogesunds brygga och 
avslutades med kaffe och kanelbulle på Bogesunds vandrarhem. Vi fick lära oss en hel 
del om gravsättningar, runstenar och arkeologiska utgrävningar på vikingatiden. För den 
som vill läsa mera om vikingafynd på Bogesundslandet kan jag rekommendera Mikaela 
skift ”Bogesunds vikingar”. Den finns bl.a. att låna på Vaxholms stadsbibliotek. 
 
Anita Järvenpää 
 

       
 

Några bilder från vandringen tagna av Arne Sundberg 
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Datorhörnan 
 

Detta nummers datahörna skall handla lite om grunderna. Vi har många medlemmar som är 
skeptiska till datorer (PC) och inte förstår vad de kan användas till. Sedan finns det medlemmar 
som helt tar avstånd från att använda PC och inte vill försöka lära sig. Den tredje kategorin är de 
som av fysiska skäl inte kan hantera en dator. De två sista kategorierna kommer vi inte åt. De 
kan inte eller vill inte. 

Därför vänder jag mig till den kategori som ännu inte börjat men är lite nyfikna. Jag skall börja 
lite försiktigt med att förklara vad man kan använda en PC till i hemmet. 

Det som kommer alltmer vad det gäller PC-användning i hemmet är Internet. Det kan vi inte 
blunda för. På Internet beställer vi varor, biljetter till biografföreställningar, teaterföreställningar 
och andra evenemang samt till resor. På Internet kan vi söka information via de s.k. 
sökmotorerna. Kommuner, landsting och statsförvaltningar har oftast alla sina blanketter 
tillgängliga på sina hemsidor. Våra kära postorderföretag har sina kataloger tillgängliga med 
bilder. Även andra företag, som tidigare inte haft postorder, har insett att kunderna finns på 
Internet. Hemsida kallas alla de sidor du kan nå på Internet. Även föreningen har ju hemsida. 
Även bankärenden kan man numera göra över Internet. Du betalar räkningar direkt via 
PlusGirot eller ditt bankkonto. Du överför pengar mellan olika konton för att uppnå bästa 
möjliga ränta. Du köper och säljer fonder och aktier. Ja, de festa bankärendena kan du faktiskt 
göra på Internet. Det kostar väl närmare 50 kronor att gå till banken med ett inbetalningskort 
numera. Svensk Kassaservice finns ju inte. 
Mest intressant för oss släktforskare är dock att både Genline och SVAR har mycket fina 
hemsidor. De har båda kyrkböckerna tillgängliga över Internet. SVAR har dessutom mycket 
mer information än så där. 

Men är inte Internet en säkerhetsrisk? Jo om man är slarvig och obetänksam så blir det så. 
Bankerna levererar någon form av inloggningsdosa som genererar ny kod varje gång viktiga 
händelser skall göras. I och med att koden inte är densamma så finns betydligt högre säkerhet än 
om man har ett fast s.k. lösenord (password på engelska). Fasta lösenord skall vara 
komplicerade bokstavskombinationer kombinerat med siffror. Bokstäverna skall vara blandade 
stora och små, gärna något specialtecken med också. Ordet ”hemligt” är ett av de vanligaste 
lösenorden i Sverige liksom den egna bilens registreringsnummer.  

Svårt? Man vänjer sig. Låter man bokstavskombinationen vara en del av ett längre ord så blir 
det faktiskt inte svårt att komma ihåg. Låt Österåker bli ”serkr” och lägg på 2009 så kan 
lösenordet faktiskt bli så enkelt som ”20SerkR09”. Försök att härleda det? När det lösenordet 
inte får användas längre, vänd på det till ”90RkreS02”. 
Mer du kan använda PC:n till hemma! E-post eller mail talar ju alla om. Det finns två varianter, 
dels via program så som Outlook eller via Internet. E-post som läses direkt via Internet kallas 
för WEB-mail. Där jobbar man direkt mot Internet och har all information i mailleverantörens 
server, tills man vill lagra den i sin egen PC. Om du använder Outlook hämtar programmet hem 
inkommen post och du jobbar lokalt i din PC när du läser besvarar eller skriver din e-post. Du 
trycker på en ikon i programmet som gör att den går ut på Internet och hämtar hem inkommen 
post. Den utgående drar iväg direkt om du inte sparar den lokalt i väntan på sändning.  
Som släktforskare behöver man ibland andra program för att hålla reda på sin information. Det 
s.k. Officepaketet är grunden, Outlook är den del däri. Då får man Word (ordbehandling), 
EXCEL (kalkyleringsprogram) och PowerPoint (presentation). Med dessa program kommer du 
långt. Dessutom finns speciella program för släktforskning såsom DISGEN, Holger, Minsläkt 
mm. Det finns program för att hantera ljudfiler, bildfiler, skapa tidningar, göra ritningar. Ja det 
mesta. 

Med en någorlunda modern PC kan livet i hemmet förenklas väldigt mycket. Med en 
Internetförbindelse ökas glädjen avsevärt. I kommande nummer finns planer på att 
beskriva vilka krav vi skall ställa i samband med köp av Internetförbindelse och PC. 

L eif G annertL eif G annertL eif G annertL eif G annert
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CD-gruppsprojektet 
 
Här kan du se hur mycket som nu är inmatat och korrekturläst för vår CD-skiva. 
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INMATADE KORREKTURLÄSTA

 

A nita JärvenpääA nita JärvenpääA nita JärvenpääA nita Järvenpää     
 

  

Släktforskning över generationsgränserna 
 
När jag i höstas startade en nybörjargrupp i släktforskning bad två av mina elever att få 
ta med sina tonårsdöttrar till lektionerna. Dessa flickor är idag lika inbitna släktforskare 
som sina mödrar. 
 
”Gunnar Sjöberg har sedan ett år tillbaka haft undervisning i släktforskning på 
fritidsgården i Vaxholm. En verksamhet som han kommer att fortsätta med år 2009”. 
 
Tag med era barn och barnbarn till arkiven och lär dem släktforska så får ni något 
värdefullt att göra tillsammans.  
 

 

Rita Ingmarsson med dottern Amanda 
släktforskar på Riksarkivet i Arninge. 
 
(Fotograf: Anita Järvenpää) 
 

 
Anita Järvenpää 



   

9 
 
 

 Enskilda verser – tryck för tillfället∗∗∗∗ 
Grundläggande för tillfällestryckens framtoning är formatet. Under stormaktstiden 
brukades i början antingen det dominerande folio- eller mot slutet av perioden kvarto-
formatet. Under 1750-talet sjönk snabbt andelen folio, vilket innebar en halverad 
pappersåtgång per enhet, eftersom det normala tillfällestrycket omfattade fyra sidor. 
Efter denna tid slocknade stormaktsdrömmen. Landet blev medvetet om sin litenhet. 
Det gällde att anpassa sig och mura en ny ekonomisk grund. Sverige börjar gå ner i 
skala. Högtider som bröllop och begravningar blir mindre pompösa och mindre kost-
nadskrävande tillställningar. Tillfällestrycken blir mindre till format och omfång.  

      Typografin blir enklare, med markant kortare titeltexter utan svassande retorik, satta 
med färre stilgrader. Under stormaktstiden var huvudregeln att text sattes med gotiska 
stilar (schwabach, fraktur), men redan vid mitten av 1700-talet började den i utlandet 
dominerande antikvastilen flitigt användas. 

 
I denna titelsida från tidigt 1600-tal är schwabach grundstilen, 

den centrala titeln är i fraktur och latinska ord och namn i antikva. 
                                                 
∗ Artikelserien startade i det föregående numret av Sysslingen med en inledande introduktion av ämnet 
”Enskilda verser – tryck för tillfället” och ett exempel gavs på en tillfälleskrift. Här fortsätter introduk-
tionen och visas ännu ett exempel på en tillfällesskrift.  
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Generalen Magnus Björnstjernas död 
 

Ett omdöme om greven, generalen, krigsministern och statsrådet Magnus 
Björnstjerna lyder: ”Han var en god kristen, trogen undersåte, redig medborgare, 
öm make och fader, allvarsam förman, god kamrat och tapper krigare. Främmande 
generaler, som med honom bevistat krigen, sade om honom att han var ’friand de 
coups de fusils’. ∗ Här följer en vers vid hans begravning, och titeln var pompös, 
som det i den tidens anda anstod en stor hädangången man: 

 
Vid 

En af rikets herrar, 
Generalen af infanteriet, inspektören af artilleriet, 

Ordföranden af arméens fullmäktige, 
Riddaren och kommendören af Kongl. Maj:ts orden, 

Riddaren af Kongl. Svärds-ordens stora kors, andra klassen, m.m. 
 
 

HÖGVÄLBORNE HERR GREVE 

MAGNUS BJÖRNSTJERNAS GRAV, 

Den 15 okt 1847 
 

(Summa 14 verser) 
I stridens storm, i dagens frågor, 
Han öppen hjälm och panna bar, 
Han för allt stort gick genom lågor, 
I faran ensamt kall han var. 

 
Spörj Lappos, Sikajockis lunder, 
Och Oravais, Kimito! 
Men vittnena till dessa under, 
De flesta i det tysta bo. 
 
Ett svärd blef och Din lön, den sista,  
CARL JOHANS namn på fästet står; 
Det svärdet hvilar på Din kista,  
I arf till Dina söner går. 

 
 
Jonas H ökJonas H ökJonas H ökJonas H ök     
 
 
 

                                                 
∗ En skjutlysten en med gevär. 
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Problemhörnan - Landskapsblommor 
 
Föreningen har ju fått en ny ”logga” genom att vår tidigare bild utvecklats för att 
fungera på fler ställen än i en tidning tryckt i svart-vitt. 
 
Då passar det ju alldeles utmärkt att vi kollar våra botaniska kunskaper samt vilka 
blommor som skulle kunna passa i vilka släktforskarföreningars symboler. Jag 
kan fylla på med informationen om att idén med landskapsblommor kom 1908 
och 1909 valde professor Wittrock vilka blommor som skulle representera vilka 
landskap. De kallades först för provinsblommor men bytte till landskapsblommor 
under 1940-talet. Förebilden fanns i USA där man då redan hade state-flowers. 
 
Vilken blomma har vilket latinskt namn och är knutet till vilket landskap? Några 
av vår floras blommor har under senare tiden bytt latinska namn, jag vet inte 
varför, men här är nu gällande namn. Det får räcka med 9 blommor, det är på sätt 
och vis 18 frågor du skall svara på. Svaret finns på sista sidan i tidningen. 
 
 Blomma  Latinskt namn  Landskap 
11 Kungsängslilja A Nymphaea alba 21 Dalsland 
12 Linnea B Viscum album 22 Uppland 
13 Vit näckros C Primula veris 23 Närke 
14 Prästkrage D Linnaea borealis 24 Östergötland 
15 Mistel E Leucanthemum 

vulgare 
25 Skåne 

16 Förgätmigej F Fritillaria meleagris 26 Gästrikland 
17 Gullviva G Cyanus segetum 27 Södermanland 
18 Blåklint H Convallaria majalis 28 Västmanland 
19 Liljekonvalj I Myosotis scorpioides 29 Småland 
Svar finner du på sista sidan 
 
L eif G annertL eif G annertL eif G annertL eif G annert     
 

  

 
 

Ytterligare några bilder från vikingavandringen tagna av Arne Sundberg
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Östra Ryds kyrkoböcker berättar 
 
Vid vårt arbete med CD-projektet har jag ramlat över en del märkliga öden som jag beslutat 
mig för att titta lite närmare på. Ett av dessa är historien om Isak Hersberg och Carolina 
Wilhelmina Carlsdotter 
 
 
Skräddaren är far till alla barnen 
 
När man vandrar uppför kyrkogårdsgången vid Östra Ryds kyrka ser man en bit upp till höger 
Carolina Wilhelmina Hersbergs grav. Få är det nog som vet att denna kvinna födde 17 barn. 
 
Vem var då denna kvinna? Carolina föddes den 9 augusti 1842 i Björkby, Östra Ryds socken, 
Hon var oäkta dotter till skräddardottern Sophia Wilhelmina Rydberg. När modern senare 
gifte sig med en person som hette Carl Jansson fick Carolina efternamnet Carlsdotter. Om 
Carl också är flickans biologiska fader framgår inte av kyrkoböckerna. 
 
Den 2 september 1858 gifter sig Carolina med skräddaren och dragonsonen Isak Hersberg 
från Markim. Paret bor under de första åren i torpet Granlund i Östra Ryd och där föds också 
deras första barn den 11 februari 1861. Tyvärr var barnet missbildat och föddes med s.k. 
sjöjungfrustjärt.  
 
I födelseboken kan man läsa följande: 
"Öfre delen av kroppen med undantag av armarna välbildade den nedre delen av sätet därpå  
öppning ej förefanns, slutande sig i klump som alltmer avsmalnande i en spets med 2:ne tår  
av små fingerslängder. Denna spets böjde sig upp mot buken. Barnmorskan nöddöpte det  
men utan namn hvarvid det ej ansågs rätt döpt. Vid besök på morgonen kl 8 - 9 fm d: 12:e 
syntes det aflivet. Modern var förstföderska.” 
 
I dödboken står följande tillägg: 
"Enligt kontraktprostens utlåtande begrafvet i tysthet sedan föräldrarne vägrat lemna det till 
Carolinska institutet" 
 
Därefter föds resten av barnen i rask takt: 
 
Ett år senare, den 27 mars 1862 föds parets andra barn Amanda Amalia. Hon gifte sig 1897 
med kusken Karl-Johan Johansson. Vad som händer henne efter år 1903 vet jag inte. Hon är 
då bosatt i Husby Ärlinghundra. 
 
Den 27 april 1863 föds Laura Gustafva. Hon gifter sig 1899 i Östra Ryds kyrka med muraren 
Karl Johan Svante Dahlström. Paret bodde kvar i Östra Ryd och Laura Gustafva avled där den 
9 oktober 1931 i hjärtförlamning. 
 
Den 7 oktober 1864 föds parets första son, som fick det ståtliga namnet Johan Bernadotte. 
Pojken avled tyvärr redan den 20 november samma år av slag. 
 
Den 8 maj 1866 föds sonen Arvid Verner, Han avlider den 2 november 1869 av ”okänd 
orsak”. 
 
Den 30 augusti 1867 föds flickan Alma Vilhelmina. Hon avlider den 12 december samma år i 
kikhosta. 



 

13 
 
 

 
1868 flyttar paret med sina barn till Säby gård och bosätter sig i den lilla röda stugan som idag 
ligger närmast den s.k. ”pappersladan”. Här bodde paret med sin familj resten av livet. 
 
Här föddes den 23 mars 1869 dottern Konstance Vilhelmina. Hon gifte sig 1893 med 
dragonen Gustaf-Adolf Pihl. Familjen slog sig ned på torpet Skaftholma på Rydboholms ägor 
Konstance avled den 11 juni 1956. 
 
Den 11 maj 1870 föds Isak Alvar, som emellertid avlider redan den 20 augusti samma år i 
mässlingen. 
 
Den 9 oktober 1872 föds Hilma Charlotta. Hon avlider den 30 december 1873 i ”stypsjuka” 
d.v.s difteri 
 
Den 25 november 1873 föds Elina Matilda, som avlider den 19 juni 1884 av ”ej uppgifven” 
orsak. 
 
Den 6 januari 1875 föds Isak Gottfrid. Han avlider den 16 april. Dödsorsaken ej angiven. 
 
Den 16 juli 1876 föds Maria Charlotta som avlider 9 mars 1883. Dödsorsaken ej angiven. 
 
Den 18 september 1877 föds Elma Sofia. Hon gifter sig den 14 januari 1902 i Östra Ryds 
kyrka med brandkorpral Anders Jönsson Ljung. Elma Sofia Avlider i Västerhaninge 6 mars 
1953. 
 
Den 22 november 1878 föds sonen Johan Georg. Han kom att gå i faderns fotspår och var 
verksam som skräddare i Östra Ryd. Han gifte 1900 med Vilhelmina Sofia Sköldström. 1912 
blev han änkling och gifte om sig med Beda Vilhelmina Hedberg. Johan Georg avled den 
10 mars 1929 i lungsot. 
 
Den 16 maj 1881 föds Gerda Augusta som avlider av okänd orsak den 15 januari 1882. 
 
Den 24 augusti 1882 föds Thure som avlider av okänd orsak 6 september 1882. 
 
Den 5 mars 1884 föds parets 17:de och sista barn Cecilia Carolina. Hon avlider den 
22 november 1893 av njurlidande. 
 
Den 27 april 1908 avlider Isak i cancer och Carolina lever fram till sin egen död den 29 
oktober 1923 ensam i den lilla stugan i Säby. Hon avlider av ålderdomssvaghet. Av parets 
17 barn var då endast 5 kvar i livet 
 
Anita Järvenpää 
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Nya medlemmar 
 
Moniqua Hultberg Lägerg 22 185 34 VAXHOLM 
Rolf Pettersson Kullasundsv 1 185 37 VAXHOLM 
Lars Lindström Galeasv 6 185 33 VAXHOLM 

 
 

  

Rätt svar på 
landskapsblommorna 
 
11 – F – 22 
12 – D – 29 
13 – A – 27 
14 – E – 25 
15 – B – 28 
16 – I – 21 
17 – C – 23 
18 – G – 24 
19 – H – 26 
 

  
Några roliga historier så här på slutet. Tänkte 
ta en med datoranknytning. En arbetskamrat 
berättade den för många år sedan. Bakgrunden 
är att arbetskamraten satt på kundservice på 
ett dataföretag och Windows var som produkt 
relativt ny 
. 

Damen som ringde hade ett problem som hon 
hade svårt att beskriva. Min kamrat bad då 
henne öppna ett nytt fönster på skrivbordet. 
Windows arbetsyta på skärmen kallas för 
skrivbord. Ett ögonblick, svarade hon och lade 
ifrån sig luren. Sedan hörde han hur hon gick 
till ett fönster i lokalen och öppnade det! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Årets luciatåg i Vita huset 
 
 

 


