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Kallelse 
till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening onsdagen den 30 mars 2011 

kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården i Ekbacken) 
 

Förslag till dagordning: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av rösträknare tillika justeringsmän 
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
5. Godkännande av dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av ombud till riksstämman 
11. Val av valberedning 
12. Övriga frågor 

 

Efter möte och förtäring lyssnar vi till Rose-Marie Axelsson som berättar om sin egen släktforsk-
ning under namnet ”Never give up…” 

Lena Sundberg kommer att visa ett bildspel med temat 
”En höstresa i Norrland” 

 

Hjärtligt välkomna! Kaffe med dopp serveras! 

 

Ta med det här numret av Sysslingen till mötet! 
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Södra Roslagens släktforskarförening 
Föreningens adress: 
Guckuskovägen 12, 184 35 Åkersberga 
 
Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 e-post: anita.jarvenpaa@roslagen.be 

Sekreterare Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 e-post: cg@roslagen.be 

Kassör Ingalill Hallberg 08-540 233 83 
 e-post: ingalillhallberg@roslagen.be 

Ledamot Torbjörn Claar 08-541 377 38 
 e-post: claar@roslagen.be 

Ledamot Olle Kungberg 08-541 753 33 
 e-post: olle.king@roslagen.be  
Ledamot Lars Enulf 08-768 13 27 
 e-post enulfpost@gmail.com 

Ledamot Olle Keijser 08-540 693 07 
 e-post okeijser@roslagen.be 

Revisorer: 
Ordinarie Margareta Hultman 08-540 636 75 
 Len Blomgren 08-540 603 24 
Suppleant Ulla-Lena Lindström 070-628 19 85 
Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 
 Arne Sundberg 08-541 324 55 
 Marianne Fröblom 08-540 673 64 
Programkommitté: 
 Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 Eddy Widborg 08-540 209 79 
 Jessica Sjölund 08-540 212 78 
  
Åkersbergakommitté: 
 Eddy Widborg 08-540 209 79
 Ingalill Hallberg 08-540 233 83 
  
Arningekommitté: 
 Mai-Britt Andersson 08-540 216 42 
 Carl Göran Backgård 08-540 611 36 
Redaktör: 
 Susanne Fagerqvist 08-540 653 26 
Redaktionskommitté: 
  Margareta Hultman Inger Rydholm 
  Arne Sundberg Leif Gannert 
  Anita Järvenpää Olle Kungberg 
  Nils Lindgren Ulla Sellbom 
  Olle Keijser 
Hemsideskonstruktör: 
  Olle Keijser 
 

Avgifter:   
Medlemsavgift 100 kronor 
Ungdomsmedlem  25 kronor (under 25 år) 
 
Plusgirokonto: 448 57 91-0 
Nya medlemmar: 
Sätt in avgiften på vårt plusgirokonto. 
Glöm inte ange namn, adress och mailadress!  
 

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 
Ansvarig utgivare:  Anita Järvänpää 
 

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

Redaktionen har ordet 
Så är det då äntligen dags för vårt första 

nummer av Sysslingen för detta år. Några har 
kanske undrat vart den har tagit vägen. De 
nummer som har givits ut har varit ganska 
koncentrerade till vår respektive höst så nu 
gör vi ett försök att sprida de fyra numera 
över hela året. Hoppas att detta kommer att 
uppskattas. Vi är som vanligt tacksamma för 
åsikter.  

Får också, som vanligt, passa på att be våra 
medlemmar om artiklar eller önskemål om 
vad ni vill läsa om i vår tidning. Ni har kanske 
några trevliga antavlor som ni skulle vilja dela 
med er av. Om ni behöver en mall för att kun-
na skriva in antavlan så skicka ett mail till vår 
e-postadress så skickar jag en mall i retur. 

Trevlig läsning 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

Innehåll: 
 

Kallelse............................................................1 
Redaktionen har ordet ......................................2 
Ordföranden har ordet ......................................3 
Medlemsavgift .................................................3 
Verksamhetsberättelse för 2010........................4 
Information och tidningen via e-post ................5 
Resultat- och balansräkning..............................6 
Revisionsberättelse...........................................6 
Sveriges Släktforskarförbund lanserar Wiki-
Rötter...............................................................7 
Program på Stockholms stadsarkiv våren 
2011.................................................................7 
Sjukdomsnamn på nätet ...................................7 
Förteckning över utvandrare och passagerare 
från Göteborg 1920-1951 .................................7 
300 filmer ur Filmarkivet gratis på nätet...........8 
Köpenhamns polisregister 1890-1923 - 
personregister för Köpenhamn .........................8 
Bilder i Word del 2...........................................9 
Djurgömman..................................................10 
Vår mat från förr ............................................11 
Långväga medlem..........................................12 
Läsare på Ljusterö..........................................12 
Sysslingens datum för 2011............................12 
Hipp hipp hurra..............................................12 
 

 

Nästa nummer av Sysslingen  
kommer 8 juni 2011 

 

Manusstopp 1 maj 2011 
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Ordföranden har ordet 
 
Snön ligger fortfarande vit på taken och många klagar över att vintern är lång och mörk, 
men ärligt talat tycker jag att detta kan vara en utmärkt ursäkt till att inte behöva gå ut. I 
stället kan man ju sitta hemma vid datorn och forska 
 

Vad vet vi om året som ligger framför oss?  
 

Vår egen förening kommer, liksom tidigare, att fortsätta med månadsmöten, datastugor 
och biblioteksjour. Vi håller även på med förberedelserna inför vårmötet och planerar 
en våravslutning i maj. Hur programmet för dessa både träffar ser ut är ännu inte helt 
klart, men vi hoppas på att kunna arrangera ett besök på Wira Bruk. 
 

SVAR släppte i början på året en CD-skiva med Sveriges Befolkning 1990. Arkiv Digi-
tal, Genline och SVAR jobbar oförtrutet vidare med inskanning av material. Mycket av 
detta börjar också att bli indexerat. 
 

Den 26-28 augusti är det dags för Släktforskardagarna i Norrköping. I år blir det  
Ancestry /Genline som är  huvudsponsor. 
 

Även om det är en bit in på året när ni läser detta vill jag önska er 
Ett Gott Nytt Släktforskarår ! 
 

Anita Järvenpää 
 

 
 

Medlemsavgift 
 

Det är dags att betala årsavgiften. Eftersom tidningen denna gång kommer ut senare än 
vanligt vill vi på detta sätt påminna er om att betala medlemsavgiften senast den sista 
mars till föreningens plusgirokonto: 448 57 91-0. Avgiften är 100 kronor för medlem-
mar och 25 kronor för medlemmar under 25 år. 
 

Ingalill Hallberg, kassör 
 

 
 

Protokoll från höstmöte tisdagen den 9/11 2010 kl 19 i Åkersberga 
bibliotek 

 

§ 1. SRS’ ordförande Anita Järvenpää hälsade de närvarande välkomna och öpp-
nade mötet. 

Öppnande 

§ 2. Anita Järvenpää valdes till ordförande och Carl-Göran Backgård till sekretera-
re för mötet. 

Ordförande och 
sekreterare för 
mötet 

§ 3. Arne Sundberg och Jarl Ståhl valdes till rösträknare och justerare för mötets 
protokoll.  

Rösträknare och 
justeringsmän 

§ 4. Carl-Göran Backgård redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens 
handläggning av kallelsen. Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 

Kallelse 

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

Dagordning 

§ 6. Carl-Göran Backgård rapporterade kort om årets hittillsvarande verksamhet. 
Rapporten godkändes. 

Verksamhet inne-
varande år 
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§ 7. Anita Järvenpää föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011, 
som publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

Verksamhetsplan 

§ 8. Ingalill Hallberg föredrog styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter 
för 2011, som likaledes publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkän-
na förslaget. 

Budget och med-
lemsavgift 

§ 9. Carl-Göran Backgård och Torbjörn Claar omvaldes som styrelseledamöter 
2011-12. Som styrelseledamot 2011-12 efter Lennart Djerf, som avböjt om-
val, nyvaldes Lars Enulf. 

Val av styrelse-
ledamöter 

§ 10. Som revisor efter Lars Lindblad som avböjt omval, nyvaldes Len Blomgren 
för 2011-12 och som revisorssuppleant för 2011 nyvaldes Ulla-Lena Lind-
ström.  

Val av revisor och 
suppleant 

§ 11. Ingeborg Blomqvist frågade om Åkersbergaträffarna i fortsättningen skulle 
hållas i nya biblioteket, men fick till svar att ingen ändring var planerad, dvs 
träffarna blir i Vita huset som tidigare. 
Carl-Göran Backgård meddelade att det fanns några som inte hade kommit 
med vid det gemensamma inköpet av Sveriges dödbok och att ett nytt inköp 
planerades. 

Övriga frågor 

§ 12. Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.  Avslutande 

Vid protokollet: Justeras: 

 
Carl-Göran Backgård Anita Järvenpää Arne Sundberg Jarl Ståhl 
Mötessekreterare Mötesordförande Justerare Justerare 
 
 

Efter höstmötet bjöd föreningen på frukt, vatten och kex, varefter Torbjörn Claar höll ett uppskattat före-
drag om ”Stinsen i Broaryd”, baserat på gamla foton och dokument. 
 

 
 

Verksamhetsberättelse för 2010 
 
Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släktfors-
karförbund, Riksarkivets Vänner, Föreningsarkiven i Stockholms län och Föreningen för fö-
reningarnas lokal i Vaxholm. Medlemsantalet var vid årets slut 260. 

Styrelsen har bestått av Anita Järvenpää, ordförande, Olle Keijser , vice ordförande, 
Carl-Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Olle Kung-
berg, Lennart Djerf och Torbjörn Claar. Den har haft nio protokollförda möten.  

Liksom tidigare har ett antal av styrelsen utsedda kommittéer för olika ändamål varit i 
högre eller lägre grad verksamma. Dessa är som tidigare Arningekommittén, Programkom-
mittén, Redaktionskommittén samt Vaxholms- och Åkersbergakommittéerna. 
 

Den på höstmötet 2009 beslutade planen har följts på följande sätt: 
1. Medlemstalet ligger ganska stilla och den stora ökning som vi planerade 2009 har inte 

kommit till stånd.  
2. Uppskattade månadsträffar för medlemmarna har hållits hela året utom i juni-augusti, 

både i Åkersberga och Vaxholm. Så kallade datastugor, med frågor om datorer, program 
och dataregister, har också hållits i Åkersberga och Vaxholm samma månader, i regel 
två veckor efter månadsträffen.  

3. Studiebesök har inte förekommit på grund av att intresset från medlemmarnas sida varit 
alltför litet.  

4. Föreningen har hela året utom juni-augusti ställt upp med någon eller några medlemmar 
som Jourhavande släktforskare på lördagar i Vaxholms och Åkersberga bibliotek. Pro-
grammet har även 2010 gett flera nya medlemmar som resultat.  
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5. Carl-Göran Backgård höll i Studieförbundet Vuxenskolans regi en introduktionskurs i 
släktforskning på våren med åtta deltagare. Dessutom har nybörjare tagits om hand av 
Jourhavande släktforskare, se punkt 4. Vår medlem Ulla Löfgren i Vaxholm har i PRO:s 
regi hållit kurs i släktforskning under vår- och höstterminen. 

6. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har som tidigare 
år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 

7. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post har stigit något och ligger vid årets 
slut på 56,5 %. 

8. 83 exemplar av Vaxholm-Österåker-CD:n har sålts under 2010.  
9. Två nya bärbara datorer har inköpts, i första hand för våra månadsträffar och datastugor. 

Abonnemang på Genline, SVAR och AD OnLine har införskaffats till de nya datorerna 
och till föreningens bärbara dator i Åkersberga bibliotek. För samma datorer har också 
nya upplagan av Sveriges dödbok inköpts. Den gamla stationära datorn i Åkersberga 
bibliotek har skrotats. 

10. Anita Järvenpää deltog som vårt ombud på riksstämman i Örebro. Hon deltog också i 
ordförandekonferensen. Susanne Fagerqvist deltog i redaktörskonferensen. Släktforsk-
ningens dag genomfördes både i Vaxholm och Åkersberga. Något regionalt samarbete 
har inte ägt rum. 

11. Fem medlemmar från SRS har deltagit tillsammans med medlemmar från DIS-ÖST, 
SSGF och Släktforskningssektionen i IBM Club i programmet Jourhavande släktforska-
re i Arninge.  

12. Vårmötet hölls den 24/3, då Inger Braun, Vänföreningen för Bogesunds slott, berättade 
om släkten von Höpken. Höstmötet hölls den 5/11, då Torbjörn Claar höll föredrag med 
titeln ”Stinsen i Broaryd”, baserat på flera lyckosamma fotofynd. 

13. Vårutflykten gick till Rydboholms slott, där Eddy Widborg och Anita Järvenpää hade 
ordnat med besök av författare till böcker om Per Brahe d.ä. och d.y.samt visning av 
Vasatornet. Någon höstavslutning med Lucia blev däremot inte arrangerad. 

 

Övrig verksamhet:  
• Under året har föreningens webbsidor ytterligare utvecklats av Olle Keijser, med syn-

punkter, råd och stöd från flera medlemmar. Besöksfrekvensen är tillfredsställande. 
 

Vi har ett gott samarbete med hembygdsföreningarna i Vaxholm och Österåker samt Fö-
reningarnas lokal, ideell förening, i Vaxholm, som gratis upplåter lokaler för oss. Vi har 
också ett gott samarbete med biblioteken i Åkersberga och Vaxholm. Sist men inte minst 
vill vi ge ett stort tack till alla aktiva medlemmar i föreningen för gott samarbete och goda 
insatser under året. 
 

Åkersberga den 24 januari 2011. 
 

Anita Järvenpää Olle Keijser Carl-Göran Backgård  
ordförande vice ordförande sekreterare 
 

Ingalill Hallberg Torbjörn Claar Olle Kungberg 
kassör 
 

Lennart Djerf 
 

 
 

Information och tidningen via e-post 
 

Idag får 56,5% av våra medlemmar vår tidning och övrig information via e-post. Styrel-
sen önskar öka detta antal så vi vill på detta vis nå de som ännu inte meddelat sin e-
postadress till oss att göra detta. En stor fördel är också att ni löpande kommer att få in-
formation om möten och träffar. Maila er e-postadress till sysslingen@hotmail.com el-
ler info@roslagen.be 
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Resultat- och balansräkning 
Resultaträkning Balansräkning

2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Intäkter kronor kronor Omsättningstillgångar kronor kronor

Medlemsavgifter 26 000         27 300      Postgiro 5 247       7 630       
Försäljn, bidrag CD 13 920         15 413      Bank sparkonto 15 122     15 215     
Ränta och övr. intäkter 297              3 315        Förutbetald kostnad -               250          
S:a intäkter 40 217        46 028      S:a omsättn. tillgångar 20 369    23 095    

Kostnader Anläggningstillgångar
Inköp och adm 2 868 -          4 261 -       Inventarier 10 767     5 445       
Dataprogram 9 120 -          3 261 -       S:a anläggn.tillgångar 10 767    5 445      
Avgift till förbundet not1 3 276 -          3 108 -       
Stämmoombud 6 333 -          -                S:a omsättn. och 
Medlemskap i fören. 350 -             600 -          anläggn. tillgångar 31 136    28 540    
Sysslingen 8 250 -          12 501 -     
Hemsida 219 -             219 -          Skulder
CD projektet -                   8 309 -       Förutbetalda medl. avg 700 -         800 -         
Styrelsen 1 260 -          1 470 -       S:a skulder 700 -         800 -         

Avskrivning not2 5 845 -          2 723 -       

S:a kostnader 37 521 -       36 452 -     Eget kapital
Balanserat resultat 27 740 -    18 164 -    

Årets överskott 2 696          9 576        Redovisat resultat 2 696 -      9 576 -      

Summa eget kapital 30 436 -   27 740 -   
not1 avgift till förbundet 12kr/medlem  S:a skulder 31 136 -   28 540 -   
not2 två nya datorer har införskaffats och eget kapital
        under 2010 avskrives med 1/3-del per år

 
 

Revisionsberättelse 
 

Till årsmötet i SRS Södra Roslagens Släktforskarförening 
 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SRS Södra Roslagens 
Släktforskarförening för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandling-
arna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 
 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-
fört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid 
med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan. 
 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar varför vi till-
styrker ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 

Åkersberga den 24 februari 2011 
 

Lars Lindblad   Margareta Hultman 
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Sveriges Släktforskarförbund lanserar Wiki-
Rötter 
 

På förbundets hemsida (www.genealogi.se) har man lanserar en ny tjänst som heter 
Wiki-Rötter. Detta är en encyklopedi och alla släktforskare är välkomna att dela med sig 
av sina kunskaper i släktforskning 
 

Anita Järvenpää 
 

 
 

Program på Stockholms stadsarkiv våren 2011 
 

Stockholms stadsarkiv bjuder på många bra föreläsningar i sin hörsal. Om ingenting an-
nat anges brukar föreläsningarna vara gratis. Så här ser vårens program ut: 
 

Torsdag 10 februari kl 18.00–19.00, Stockholmspärlor; Jan Bergman, dokumentärfilma-
re, författare och film och fotoarkeolog berättar om sin senaste bok.Stockholmspärlor, i 
föreläsningssalen på Stadsarkivet. 

Lördag 19 mars kl 10.00 –15.00  
Släktforskningens dag: Kom och lär dig mer om släktforskning! 
StorStockholms Genealogiska Förening i samarbete med Stockholms stadsarkiv 

Torsdag 14 april kl  18.00 –19.00  
Kvinnor kring Stortorget. Professor Anna Götlind från Stockholms universitet berättar 
om dalakvinnor, stadsliv och mikrohistoria. 

Lördag 7 maj kl  12.00–13.00 
Källorna till Gustaf III:s Stockholm. Christopher O´Regan ger en personlig skildring av 
arkiv, historia och resor i det förflutna. 

Fritt inträde men antalet platser är begränsat. Biljetter finns att hämta i läsesalsexpedi-
tionen från och med kl. 9.00 programdagen. Lokalen är utrustad med hörselslinga. 
 

Anita Järvenpää 
 

 
 

Sjukdomsnamn på nätet 
 

Linköpings universitet har en databas med sjukdomsnamn där man kan söka på latin, 
svenska och gamla folkliga benämningar. Du hittar databasen på följande adress: 
 

www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/sjukDB.asp 
 

Anita Järvenpää 
 

 
 

Förteckning över utvandrare och passagerare 
från Göteborg 1920-1951  
 

Hos SVAR kan man nu hitta inskannade uppgifter om personer som utvandrat via Gö-
teborg. Materialet ingår i Göteborgs poliskammares arkiv. 
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Mellan åren 1850 och 1930 utvandrade ca 1,3 miljoner svenskar till främst Nordameri-
ka. Göteborg var den viktigaste avresehamnen. Det gör Göteborgs poliskammares arkiv 
till en av de mer betydelsefulla källorna när det gäller efterforskning av svenska emi-
granter. 

I materialet kan du söka efter namn, födelsedatum, födelseort, bostadsort, yrke, 
avresedatum samt fartygets namn och destination. Du 
kan även hitta kontraktsnummer, vilken klass resan 
skedde under, biljettnummer, rederi och slutdestination. 

Det äldre materialet för perioden 1869-1920 kommer 
att skannas under året. 

Tips: Använd cd-skivan Emigranten eller Emigranten 

Populär som ingång i materialet. När du hittat en per-

son som avrest från Göteborg i någon av dessa cd-

skivor kan man använda källkoden för att söka vidare. 

Källkoden består av tre tal. Första talet visar vilken vo-

lym, andra talet vilken sida och tredje talet kontraktets 

nummer. 

Låt oss ta följande exempel: Erik V Nordin avreste 

1925-11-14 från Göteborg. På Emigranten hittar man 

honom med källkoden 116:1043:21070. Siffran 116 vi-

sar att han ska återfinnas i volymen E IX:116 i Göte-

borgs poliskammares arkiv. Siffran 1043 visar på vilken 

sida i volymen emigranten kan hittas, vilket motsvarar bild 266 i den skannade volymen. 

Det sista talet 21070 visar kontraktets nummer. Därmed kunde man enkelt hitta Erik 

och ser då att han avreste med skeppet Drottningholm och att skeppet skulle resa till 

New York. 

Hälsningar 
 

Anita Järvenpää 
 
 

300 filmer ur Filmarkivet gratis på nätet 
 

Detta är kanske inte släktforskning, men dock en rejäl kulturskatt. 
 

Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket har samarbetar och lägger ut filmer gra-
tis på nätet. Hundra års historia finns nu tillgängligt för allmänheten och mera lär kom-
ma. Gå in på www.filmarkivet.se och titta. 
 

Anita Järvenpää 
 
 

Köpenhamns polisregister 1890-1923 - personre-
gister för Köpenhamn 
 

Københavns Stadsarkiv har nu gjort Köpenhamns polisregister tillgänglig online. Re-
gistret innehåller mer än 1 miljon sökbara personer och av dessa är 50 000 svenskar. 
Tjänsten är gratis. 
 
Läs mer på politietsregisterblade.dk  
 

Anita Järvenpää 
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Bilder i Word del 2 
 

En liten varning vad gäller Word och bilder. Allt för att du inte skall bli besviken på re-
sultatet. Om detta är specifikt för Word i operativsystemet Vista eller inte vet jag inte. 
Men tipset kan kanske användas i andra sammanhang problemet dyker upp. Eventuellt i 
andra program än Word också. 
 

Vi har märkt att filen sväller något alldeles enormt om man lägger in många bilder i ett 
dokument. Som exempel kan jag säga att jag hade 53 sidor text på 124 kB. 20 bilder på 
inalles 5,5 MB skulle infogas. När allt var klart var filen på 111 MB. Varför det blev så 
här har inte gått att få fram. Men Susanne tipsade mig om att kringgå problemet med 
följande arbetssätt: 
 

1. Skapa ett nytt dokument och infoga det gamla dokumentets text. Spara och döp 
det nya dokumentet 

2. Infoga en bild i taget 

3. Spara dokumentet efter varje infogad bild och håll koll på filstorleken. Syns i 
menyalternativet Egenskaper under Arkiv-menyn. 

4. Upprepa med bildinfogandet, punkten 2 ovan, tills alla bilder än inlagda. 

 
 
Vårt land i vår tid är en fantastisk plats för släktforskare. Det finns utomordentliga möj-
ligheter för alla att ta del av uppgifter om varenda människa som blivit födda i Sverige 
från och med 1686 och tills nu. Minst. I många fall kan man komma ännu längre tillbaka i 
tiden. 
 

Var och en som är innehavare av en dator och en internetanslutning kan sitta hemma vid 
köksbordet och söka i arkiv vars databaser växer med nya data för varje dag. Det kostar 
visserligen pengar men det skall det göra – det som roar vuxna människor skall man själv 
betala – man får mycket för pengarna. Antalet data på cd-romskivor ökar också hela tiden 
Så småningom kommer vi att ha register över Sveriges befolkning 1880, 1890,1900 och 
fram till 2000.  
 

Ur Sveriges befolkning 1880 hittar jag min hustrus farfars föräldrar: Jöns Peter Jönsson 
och hans hustru Petronella Månssdotter och deras hemmavarande son Jöns. Jöns Peter 
dog före 1900 men hustrun finns med på den nya dödskivan – hon dog 1911. 
 

Det mesta av dessa möjligheter att forska finns på vår förenings datorer – också på den 
bärbara vi har och som man kan få låna hem. Nästa gång skall jag skriva om Riksarkivets 
beståndsöversikt – särskilt del 8 vars tre band rör: Enskilda arkiv: person-, släkt- och 
gårdsarkiv. 
 

Önskande Er alla en god och varm vår återgår jag till min forskning. 
 

Hälsar  
Eddy Widborg 
 

EDDYS RUTA 
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Hittar du nu en fil som gör att Wordfilen sväller betydligt mer än vad bilden är stor, så 
måste den bilden göras om på något sätt. Ta in den i ett bildbehandlingsprogram och 
spara om den med ett annat namn. Försök med nytt infogande. Hjälper inte det är vår 
kunskap otillräcklig. Men låt någon i bekantskapskretsen göra en ny kopia i ett annat 
bildbehandlingsprogram om du inte har fler i din egen dator att välja bland. 
 

Som avslutning kan jag meddela att de 4 punkterna ovan användes för filen omtalad i 
början och gav en storlek på 6,3 MB, vilket var mer förväntat. Undvik således att lägga 
in många bilder i rad utan att mellanlagra Word-filen, något skumt är det i Word! Lite 
som en segerherre känner man sig när man kommer på en lösning. Och Susanne kan 
känna sig som segerdamen! 
 

Leif Gannert 
 

 
 

Djurgömman 
 

Under mina år som administratör var jag med om många konstiga lekar när vi hade egna 
små fester. Detta är en av dem. I denna text gömmer sig ett antal djur. Nu skall du inte 
tro att jag skriver dessa i texten rakt av. Nej, genom att bryta ord eller sammanfoga or-
den efter varandra så får du fram djuren. Till exempel: Var gång, innehåller ordet varg.  
 

Kolla igen och släpp fantasin lös, så förstår du vad jag menar.  
 

Djuren är inte alltid en djurart, utan det är en blandning av däggdjur i alla de former som 
vi benämner de svenska djuren, honor som hanar och barn. De kan även förekomma fle-
ra gånger. Jag skriver detta några veckor före jul, så skinka, nötter och julmust är vad 
som väntar. Kan inte påminna mig att annat än att julskinkan är det bästa. Lutfisken hör 
även till julbordet, men inte hos oss. Vi har egentligen även släppt risgrynsgröten, den 
är ersatt av ris á la Malta. Sälgris är inte det vi tar in till jul, inte ens lingonris. Den mos-
sa som vi har i adventsljusstaken fungerar år efter år. 
 

I Svinninge finns julsmyckning som inte går av för hackor och besöks inte bara av lo-
kalbefolkningen. Lite sent att uppleva de ljusen nu, men nästa år, då jäklar! Alla de 
hundratals lamporna har vi inte råd att köpa, energiskatten är lite för hög, även för eget 
arbete! Det känns rent fördärvligt men så är det. Några adventsstakar får räcka. 
En vecka efter julafton, det går åtta dagar, så är det nyår. Då blir det nyårslöften med allt 
som där går att bryta. Då verkar det ju nästan egalt att ens försöka definiera ett löfte. I 
den villervallan är det väl lika bra att inte ge ett löfte. Mår du bra ändå, varför ens försö-
ka skapa ett djärvt löfte. Låt oss åka ut på skidorna och njuta av vintern och av våra för-
fäders arv i de vita spåren. Våren är på gång och stora förväntningar likaså! 
 

Lycka till önskar 
Leif Gannert 
 

Red anm, Jag gillar precis som Leif att åka och titta på detta spektakel av ljus men döm 
om min förvåning då allt i julas var svart, inte ett enda ljus var tänt. Dessutom hade dom 
grävt upp vägen så att man inte kom fram till huset. Hoppas att dom fortsätter nästa år. 
/Susanne 
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Vår mat från förr 
 

Redaktionen har fått låna 9 böcker rörande hemmet från 
tidigt 1900-tal samt en handskriven egen skapad husmo-
dersbok från 1892. Det är Ingeborg Lindqvist som varit 
så snäll med detta. Av tidsbrist har vi inte kunnat ta tag i 
materialet tidigare. Men nu jäklar drar vi igång. Tack 
Ingeborg för din välvilja och ditt tålamod! 
 

Jag tänkte så här i början bjuda på en trerätters ur ”Hus-
moderns billiga kokbok” av Ida Högstedt från 1923. Om 
rätterna passar att kombinera till en middag får du som 
läsare avgöra. Boken innehåller 390 numrerade recept. 
 

Har det här med recept något med släktforskning att göra, 
ställer sig naturligtvis vän av ordning? Jo, säger jag. Är 
det intressant vilket yrke anorna hade, eller var de bodde. 
Så skall vi väl inte negligera vad de kunde få sig till livs 
när de kom hem från sina slitsamma dagsverken. 
 

117.  Stekt rimsaltad strömming (för 6 pers.) 
Omkr. 40 strömmingar. — 3 msk. salt. — 1½ dcl. 
grovt rågmjöl. — 3—4 msk. flott eller kokossmör. 

Strömmingarna rensas, sköljas raskt, torkas och skåras tätt. De beströs med saltet och få 
ligga till nästa dag, då de hastigt avsköljas, vändas i rågmjöl och stekas vackert bruna på 
båda sidor.  
Salt strömming urvattnas 12—24 tim. och stekes på samma sätt.  
 

231. Potatispudding (för 6 pers.) 
1¼ lit. kokt potatis. — 2—3 dcl. gräddmjölk. — 1—2 ägg. — 1 msk. växtmar-
garin. — ¾ msk. socker. Salt. — (3—4 rivna bittermandlar eller muskot.)  

Potatisen rives eller drives genom purépress och blandas med det smälta margarinet, 
äggulorna och gräddmjölken. Massan smaksättes med kryddor, och de skumslagna ägg-
vitorna nedröras. Moset lägges i smord och brödbeströdd form, beströs med stötbröd 
och puddingen gräddas i god ugnsvärme.  
 

320. Trollmos (för 6 pers.) 
8—10 stora, felfria äpplen. — 2 dcl. strösocker. — 3 äggvitor. — (1 tsk. citron-
saft.) 

Äpplena torkas och stekas mjuka i ugn och passeras. När det passerade moset är kallt, 
röres det med äggvitorna, sockret samt om så önskas, citronsaften omkr. ¾ tim., eller 
tills blandningen är vit och styv. Upplägges högt på geléskål och garneras med biskvier. 
Lycka till i köket! 
 

Om du testar några av recepten kan du väl tala om för oss hur de smakade och vad som 
var svårt eller lätt vid tillagningen. 
 

Nu sitter vi lite på en skatt för de matintresserade. En fråga till er läsare, vilka recept vill 
du ha redovisade här i Sysslingen? Ge oss ett tips så skall vi se om vi kan hitta dem eller 
något liknande. 
 

Leif Gannert 
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Långväga medlem 
 

Vi har till föreningen fått ett mycket trevligt mail från en av våra mest långväga med-
lemmar. Han heter Leif-Evert Mattsson och bor i Börslev i norra Norge. Han hittade vår 
hemsida på nätet och skickade där ett meddelande till oss. Hela meddelandet finns att 
läsa på vår hemsida. 
 

Han har bott i Vaxholm och var också medlem i Vaxholms folkdansgillet. 
 

Mycket trevligt med medlemmar som hör av sig på detta sätt. Idag spelar avstånd ingen 
roll. 
 

 
 

Läsare på Ljusterö 
 
Efter ett tre terminers uppehåll har studiecirkeln på Ljusterö startat igen. Den ägnar sig 
åt att läsa, tolka och renskriva gamla dokument från 1700- och 1800-talen, företrädesvis 
dokument som rör personer och gårdar på Ljusterö. Cirkeln startades 1995 på initiativ 
av framlidna Christina Boström, tidigare ordförande i Ljusterö Hembygdsförening. Den 
har haft 5-10 deltagare och jag har hela tiden haft nöjet att vara dess ledare, ett sant nöje 
med tanke på den mängd intressanta dokument som nuvarande och tidigare förenings-
medlemmar samlat. Jag har lärt mig mycket om en rad släkter på Ljusterö men också 
om hur man levde på ön och vad man tvistade om. 
 

Carl-Göran Backgård 
 

 
 

Sysslingens datum för 2011 
 

Detta år provar vi som sagt att sprida våra nummer någorlunda jämt över året. Detta är 
vår planerade utgivningsplan för 2011 
 

Nr 1   14 mars 
Nr 2  8 juni 
Nr 3 24 augusti 
Nr 4 2 november 
 

 
 

Hipp hipp hurra 
 

Sist men inte minst vill vi passa på att i efterhand 
gratulera en av våra första medlemmar, Bibbi 
Backgård, som i dagarna har fyllt 80 år. Ingalill 
och Eddy har överlämnat en blomma och ett pre-
sentkort till jubilaren. 
 


