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Kallelse 
 
till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 27 mars 2007 
kl.19.00 i Åkersberga bibliotek 
 

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. Stadgeändring 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutande 

 

 
Som avslutning på mötet lyssnar vi till ett föredrag av Eric Read om hans 
forskning om byn Nåntuna i Danmarks socken.  
 

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 Eddy Widborg 08-540 209 79 
 e-post: eddy.widborg@telia.com  
Vice ordf Marianne Fröblom 08-540 673 64 
 e-post: marianne.froblom@swipnet.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 Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 e-post: gunnarsjoberg@bredband.net  
Ledamot Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

Ledamot Heléne Stuborn 08-540 246 18 
 e-post ingbrittsdotter@hotmail.com 
Revisorer: 
Ordinarie Björn Olander 08-540 230 65 
 Lars Lindblad 08-540 659 76 
Suppleant Len Blomgren 08-540 603 24 
Valberedning: 
 Bengt-Göran Littorin 08-540 222 52 
 Hans Vikblom 08-540 619 24 
 Curt Juréus 08-540 200 68 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
 Susanne Fagerqvist 08-540 653 26 
Redaktionskommitté: 
  Margareta Hultman 08-540 636 75 
  Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
  Jessica Sjölund 08-540 212 78 
  Hans Vikblom 08-540 619 24 
  Nils Lindgren 08-541 366 46 
Programkommitté: 
 Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 Eddy Widborg 08-540 209 79 
 Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 Jessica Sjölund 08-540 212 78 
Festkommitté: 
 Janet Witoslaw 08-540 622 08 
 Marianne Fröblom 08-540 673 64 
 Märta Vikblom 08-540 619 24 
Arningekommitté: 
 Mai-Britt Andersson 08-540 216 42 
 Carl Göran Backgård 08-540 611 36 
 Inga-Karin Gillberg 08-540 678 08 
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 
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 
 
För signerade bidrag ansvarar författaren. 
Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

Redaktionen har ordet 
 
Här kommer nu den andra tidningen för året. 
Nästa tidning kommer ut först i augusti. Så vi 
får passa på att önska alla läsaren en skön vår 
och varm sommar.  
 
Vi skulle vilja tacka för de bidrag som vi har 
fått in från er läsare. Om ni inte hittar era 
artiklar i detta nummer så lovar vi att de 
kommer vartefter. 
 
Vill även be er att läsa den uppmaning som 
finns i tidningen angående vårt CD-projekt. 
Anita Järvenpää är tacksam om ni som har 
möjlighet att ställa upp kan höra av er. 
 
Har ni några åsikter eller förslag på 
information som ni vill ska ingå i tidningen 
vill vi gärna att ni hör av er på vår adress: 
 

     sysslingen@hotmail.com 
 

 

Innehåll: 
Kallelse........................................................ 1 
Redaktionen har ordet .................................. 2 
Brevet till läsarna ......................................... 3 
Stadgeändring .............................................. 4 
Balansräkning .............................................. 4 
Resultaträkning ............................................ 4 
Verksamhetsberättelse för 2006.................... 5 
Beskrivning av CD-skivor............................ 6 
Hemsidan..................................................... 7 
Våravslutningen ........................................... 7 
Studiebesök i Arninge .................................. 8 
Ett båtsmansöde ........................................... 9 
Hur mycket tjänade farfar egentligen? ........ 10 
Släktforskarjour på Vaxholms Bibliotek..... 10 
Skriv ut ett familjeträd! .............................. 11 
Läsövning .................................................. 12 
Information från andra föreningar .............. 13 
Resor tillsammans med SPF Kastellet ........ 14 
Klurighet.................................................... 15 
Nya medlemmar......................................... 15 
Lösning läsövning...................................... 16 
 

Nästa nummer av Sysslingen  
kommer i augusti 
Manusstopp i juli 
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Brevet till läsarna 
 
Alldeles nu – när jag sitter vid köksbordet och skriver detta – så 
håller våren sitt intåg i denna del av vårt land. Det tycker man 
verkligen är på tiden och det är det väl – eller? I medeltal (hur 
mäter man det) kommer våren till våra trakter den 9 mars. Idag är 
det den 10 mars – så det är i rättan tid. En härlig vår önskar jag 
Er alla. 
 
Första tisdagen i varje månad har vi ett allmänt medlemsmöte. Det 
har blivit en trevlig tillställning och vi hoppas kunna fortsätta med det och vi 
hoppas att fler medlemmar upptäcker detta och kommer – vi har gott om plats i 
Vita huset. Klockan 19 -21 håller vi på och det brukar bli intressant. 
 
I tisdags kom vi att tala om integritet i allmänhet och i släktforskningen i synnerhet. Som överallt i 
samhället fanns det olika infallsvinklar och olika uppfattningar bland oss om vad integritet är bra 
för eller dåligt. Uppgifter i kyrkböckerna som är yngre än sjuttio år – får vi inte tillgång till utan 
vidare. Uppgifter om sociala ting får inte lämnas ut förrän efter samma tidrymd och det fanns 
företrädare för den uppfattningen att en persons integritet fordrar att uppgifter inte skall vara 
tillgängliga ens då. 
 
Själv har jag den uppfattningen att vi understundom går för långt i vår strävan att skydda vår 
integritet. En gång ringde jag till ett vårdhem i Lindesberg för att efterhöra om en släkting vårdades 
där. Något svar fick jag inte eftersom man inte hade rätt att lämna ut en sådan uppgift. 
 
När det gäller våra anor så tycker jag nog att sekretessgränsen sjuttio år är bra. Alldeles oavsett vad 
som framkommer av handlingarna rörande mina anfäder eller anmödrar så kan jag ju visa respekt 
för deras integritet genom att vara varsam om negativa uppgifter – och låta bli att sprida dem. Men 
då säger någon: men uppgifterna finns ju där tillgängliga för envar. Ja så är det och vad är det med 
det? Vad än mina fäder gjort eller inte gjort kan jag inte räkna mig till godo eller till ondo. Varken 
ära eller skam ärver man. 
 
Ett citat från Horatius – som har med integritet att göra (själva ordet integritet/oberoende är belagt i 
sv. Språket först så sent som 1820): integer vitae scelerisque purus – vilket är uttytt: 
Oförvitlig i sitt liv och fri från brott. Om man är det så behöver man inte vara så rädd om sin 
integritet. 
 
Med vänliga hälsningar till Er alla 
Eddy WidborgEddy WidborgEddy WidborgEddy Widborg, 
ordförande. 
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Stadgeändring 
 
Styrelsen föreslår att stadgarnas punkt 3 ändras. Tidigare lydelse: 
3. Föreningen ska vara ansluten till Genealogiska föreningen och Sveriges Släktforskarförbund. 
Föreslagen lydelse: 
3. Föreningen ska vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. 
  
Anledningen till förslaget är att Genealogiska föreningen numera inte tillåter föreningar att vara 
anslutna. Det var möjligt 1989 när våra stadgar antogs men upphörde kort därefter. Ingen har förrän 
nu tänkt på att denna punkt i stadgarna bör ändras så att den går att följa.  
 
 

 
 
 
 

Resultaträkning 
 
SRS   2006-12-31  
  
  
Intäkter  
Medlemsavgifter 26400 
Deltagaravgifter 2440 
Summa intäkter 28840 

  
Kostnader  
Administration -1145 
Dator -395 
Avgift till förbundet -1806 
Stämmoombud -3007 
Medlemskap i föreningar -250 
Medlemsutskick -2112 
Sysslingen -8394 
Aktiviteter -3124 
Österåker cd:n -4330 
Styrelsen -1080 
Summa kostnader -25643 

Bruttovinst -3197 
 -28840 

 
 

Balansräkning 
 
2006-01-01 - 2006-12-31  

  
  
Omsättningstillgångar  
Postgiro 18146,65 
Bank 10636,43 
 28783,08 

  
Anläggningstillgångar  
Inventarier 8650,00 
  
Summa tillgångar 37433,08 

  

  

  
Förutbet medl avg -1000,00 
Reservationer -17575,00 
  
Summa skulder -18575,00 

  
Eget kapital  
Balanserat resultat -15661,08 
Redovisat resultat -3197,00 
Summa eget kapital -18858,08 

  
Summa skulder och eget kapital -37433,08 
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Verksamhetsberättelse för 2006 
 
Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släktforskarförbund 
och Riksarkivets Vänner, men det år 2004 bildade Stockholms läns Släktforskarförbund, där vi ock-
så är medlem, har inte haft någon verksamhet under året. Medlemsantalet har under året stigit från 
258 till 264, varav 1 ungdomsmedlem. 
 
Styrelsen har bestått av Eddy Widborg, ordförande, Marianne Fröblom, vice ordförande, Carl-
Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Gunnar Sjöberg, Heléne 
Stuborn, Barbro Ubbe (till höstmötet) och Anita Järvenpää (från höstmötet). Den har haft 11 proto-
kollförda möten.  
 
Liksom tidigare har fem av styrelsen utsedda kommittéer för olika ändamål varit i verksamhet.  
Dessa är: 
Kommitté Uppgift 
Arningekommittén Förmedla synpunkter mellan släktforskarna och personalen på riksarkivets 

depå i Arninge 
Festkommittén Ordna med kaffe och bröd och ev andra festligheter på våra samman-

komster 
Programkommittén Planera och för styrelsen föreslå medlemsaktiviteter 
Redaktionskommittén Samla material till, redigera och låta mångfaldiga föreningens tidskrift 

Sysslingen 
Vaxholmskommittén Planera och anordna medlemsaktiviteter i Vaxholm 
 
Vaxholmskommittén har varit synnerligen aktiv och tagit initiativ till att införa Jourhavande 
släktforskare på lördagarna i Vaxholms bibliotek, något som slog väl ut och föranledde styrelsen att 
besluta införa detsamma 2007 i Åkersberga. Projektgruppen för Soldatinventering i samarbete med 
Österåkers hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) håller, efter avslutad inventering, på med att 
skriva en bok om båtsmän och dragoner i Österåkers socken.  
 
Den på höstmötet 2005 beslutade planen har följts på följande sätt: 
Kurs i släktforskning: Nybörjarkurs har inte kunnat ordnas på grund av för litet antal anmälningar.  
Studiecirklar: Har inte heller kunnat arrangeras på grund av få anmälningar. 
Studiebesök: 21/2, SOFI i Uppsala (samarbete med IBM-Klubbens släktforskningssektion), 9/9 
Gamla Uppsala (samarbete med ÖHF) och 18/10, Stockholms Stadsarkiv. En till den 30/9 planerad 
stadsvandring i Vaxholm (också i samarbete med ÖHF) fick inställas på grund av för få deltagare. 
Medlemsträffar: Uppskattade månadsträffar har hållits, åtta gånger i Åkersberga och nio gånger i 
Vaxholm. 
 
Vaxholm-Österåker-CD: Under året har projektet Österåker-CD fortsatt och fått upp god fart med 
Anita Järvenpää som ledare. Planen att under 2006 bli klar med en CD över födda, vigda och döda i 
församlingarna i nuvarande Österåkers kommun och Vaxholms stad har dock måst överges och 
verksamhetsplanen för 2007 anger att CD:n ska färdigställas under året. 
 
Vår- och höstmöte: Vårmötet hölls den 4 april, då Carl-Göran Backgård berättade om vad lagarna 
säger om släktforskning, och höstmötet den 16 november, då vi förde ett samtal under ledning av 
Eddy Widborg om kända personer från Österåker och deras släkter. 
 
Vår- och höstavslutning: Vårutflykten gick den 20/5 till Rydboholm och höstavslutningen hölls 
tillsammans med Österåkers hembygds- och fornminnesförening i Vita huset den 13/12, tyvärr utan 
besök av Österåkers Lucia men med trevlig underhållning av Linda och Björn Rapp. 
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Deltagande i samarbetsträffar och riksstämma: Några samarbetsträffar har inte ägt rum. Heléne 
Stuborn var vårt ombud på riksstämman i Nacka, Susanne Fagerqvist deltog i redaktörskonferensen 
och Marianne Fröblom och Eddy Widborg i ordförandekonferensen i samband med riksstämman. 
Sysslingen: Den nya redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har 
kommit in väl i sin uppgift och producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 
 
Register på föreningens dator: Ytterligare något register har installerats. 
Övriga medlemsaktiviteter: Forskarkvällar i Arninge den 16/2 och 26/9.  
 
Vi tackar för gott samarbete med Österåkers hembygds- och fornminnesförening, som gratis 
upplåter lokaler för oss, med biblioteken i Åkersberga och Vaxholm samt med Studieförbundet 
Vuxenskolan och sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till alla aktiva medlemmar i föreningen 
för fina insatser under året. 
 
Åkersberga den i februari 2007. 
 
 
Eddy Widborg Marianne Fröblom Carl-Göran Backgård  
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
 
Ingalill Hallberg Gunnar Sjöberg Barbro Ubbe 
kassör 
 
 Heléne Stuborn Anita Järvenpää 
 
 

 
 

Beskrivning av CD-skivor 
 
Här fortsätter vår beskrivning av de CD-skivor som föreningen förfogar över. Skivorna finns på 
biblioteket och är inlästa i föreningens dator.  
 

Gamla stan under 750 år 
 
Här skildras Stockholm under 750 år utifrån de källmaterial som förvaras på arkiv, museer och 
bibliotek. Här kan du läsa om Stockholm och stockholmare, söka personer i databaser, lyssna på 
musik från sju sekel. Du kan också titta filmer från 1897 till idag, bildsvep, kartor och ritningar, 
fotografier mm. Här kan du titta på ca 12.000 foton. 
 

Begravda i Stockholm 
 
CD-skivan innehåller varierande grad av uppgifter om ca 480 000 personer som är begravda i 
Stockholm. Detta beroende av den information som lämnats från de olika församlingarna. Nästan 
hälften av de personer som ingår i CD-skivans databas var skrivna någon annanstans i landet, eller 
till och med utomlands. CD-skivan innehåller också kartor över begravningsplatserna. Kartorna går, 
liksom uppgifterna om de begravda, att skriva ut på papper.  
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Vi har tidigare redovisat skivorna 
Sveriges dödbok 1947-2003 
Klara-skivan 
Sveriges befolkning 1890 

 
nummer 2, 2006 

  
Kungsholmenskivan 
Sveriges befolkning 1980 
Söderskivan 

 
Nummer 1, 2007 

 

 
 

Hemsidan 
 
Den 28 februari var vi några som träffades i Vita huset för att prata om föreningens hemsida. Mötet 
gav många värdefulla synpunkter och idéer. Vi vill gärna uppmana alla medlemmar att ta sig en titt 
på vår hemsida. Kanske har ni idéer om vad ni vill ska finnas med. Men observera att sidan 
fortfarande är under uppbyggnad. 
 
På vår hemsida kan du också läsa om återkommande arrangemang och programmet för våren 2007.  
 
Adressen till sidan är:   http://www.roslagen.be/ 
 
 
 

 
 
 

Våravslutningen 
 
Som tidigare meddelats avslutar vi i år vårens program med en bussutflykt till Skokloster. Det blir 
ett samarrangemang med Vaxholms och Österåkers hembygdsföreningar. Vi blir guidade i slottet 
och äter sedan en enkel lunch. Därefter finns det två alternativ - Skoklosters motormuseum och 
Åbergs museum. Tala om vilket du valt när du anmäler dig.  
 
Bussen avgår från Åkersberga station kl 9.30 och kommer till Vaxholm, Söderhamnsplan, kl 10.00. 
Beräknad hemkomst till Åkersberga kl 16.30 och till Vaxholm kl 17.00. Avgift, inkl bussresa, 
lunch, guidning och inträden, 300 kronor.  
 
Anmälan senast den 4 maj till Heléne Stuborn, ingbrittsdotter@hotmail.com , eller  
tel 08-540 246 18. 
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Studiebesök i Arninge 
 
Äntligen fick vi en guidning bakom de för oss annars förbjudna dörrarna i Riksarkivet.  Kl 15 
välkomnades vi av en trevlig arkivarie, som först berättade vad som flyttats ut ifrån Fredhäll och hit, 
samt att arkivet i Arninge som byggdes på 90-talet redan byggts ut två gånger. Det är nu en enormt 
stor byggnad i ett plan och trots att vi gjorde en stor runda därinne, så såg vi bara en mindre del av 
arkivet, som för brandsäkerhetens skull består av en rad åtskilda slutna avdelningar. Ta en titt på 
flygbilden över arkivet, jag vill minnas att den sitter i kafeterian. Vi beundrade bl.a rader av gamla 
böcker, som var så tjocka så att man skulle få famnen full av att bära en enda.  
 
Det intressanta besöket avslutades efter ca en timme för oss nästan 30 närvarande med att vi utan 
handskar på händerna fick bläddra i olika gamla handlingar. Se handskarna på bordet. Vår guide 
syns längst bak i bilden, mot den ljusa väggen. De övriga på bilden är givetvis medlemmar i 
föreningen.  
 
Forskarsalens 60 platser hade vi sedan för oss själva från kl 16 till 19.30, och där var det naturligtvis 
ingen trängsel denna gången.  
 
Gunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar Sjöberg    
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Ett båtsmansöde 
 
När man arbetar med släktforskning, finns det anor man råkar på, vars öden man påverkas särskilt 
mycket av, och vars öde i högsta grad har betydelse för att man själv finns. 
 
Det är inte förfädernas födelse-, giftermåls- eller dödsdatum som är de intressantaste, utan  vissa, 
gripande levnadsöden som man finner på vägen i sitt forskande. 
 
Kronobåtsmannen Johan Glad Matsson Nylegd, eller Glader som han nämns i en del 
sammanhang. Han var född i Kuddby församling, Norrköpings kommun i Östergötlands län 1771. 
 
Glad kunde han väl knappast vara, tio barn fick han, med sina fyra hustrur (ja, en i taget förstås). Av 
dessa tio barn dog minst åtta i späd ålder. Dessutom dog de tre första fruarna i alltför tidig ålder, 
den första i barnsäng, vilket var vanligt. Efter första hustruns död, fick han brått att gifta om sig och 
skaffa barn. 
 
Den fjärde hustrun Ingrid, fick det själv besvärligt när maken Johan dog 1834. Förmodligen fick 
hon inte bo kvar i soldattorpet. Enligt anteckningar från husförhör i Östra Stenby 1831-1840 står 
antecknat: ”Fattighjon, stryker omkring utan bestämt tillhåll. D:o 1839”.Vad som hände med sonen 
Lars Olof, född 1833, vet jag inte. 
  
Den (enda) överlevande, av Glads barn, Carl Gustaf Johansson (Ask), som jag härstammar ifrån, 
föddes 1811 i Gladhem i Östra Stenby. 
 
Levnadsbeskrivning enligt generalmönsterrullorna 1840, 50 och 60. 
Flyttade från Mogata till Ryttartorpet Askerum i Skällvik. Blev livgrenadjär samma år. Avsked 
omkring 1850, men bodde kvar i Ryttartorpet fram till 1861. Flyttade med hustru och två 
hemmavarande döttrar, Fredrika Wilhelmina och Dorotea 1861. Från Ryttartorpet Askerum, 
Skällvik till Trärum Östergård, Skällvik till Johannisberg, Åhult, Skällvik. 
 
Nu bodde här förutom Carl Gustaf och hans hustru Maja Stina även sonen Adolf Gustaf 21 år och 
dottern Dorotea 10 år. 1868 flyttar familjen till Nybygget, Stegeborg, Skällvik. Alla barnen har nu 
flyttat hemifrån. 
 
Flyttar 1882 till Granlund, Långlid, Skällvik. Flyttade 1886 till Rosendal Stegeborg, Skällvik. 
 
Efter hustruns död 1888 flyttar Carl Gustaf 1889 till Stensäter, Yxeltorp, där han dör 1885.  
Dottern Maja Cajsa och sonen Carl Johan Karlsson Ask, flyttade 1850 från Glädjebrinken Skällvik 
till Sankt Anna. Dottern Hedda Carolina död 1849 och sonen Frans Teodor död 1848 och dottern 
Carolina Albertina död 1881.  
 
Carl Gustaf var först gruvarbetare i Nartorp, Skällvik, men lyckades sedan få arrendera gården 
Brevik på Torp i Sankt Anna. Släkten Mörner, boende på Torönsborg ägde en rad gårdar på Torö. 
Sonen Carl Albert blev i sin tur arredebonde på Horsvik, inte långt från Brevik. 
 
Min morfar Gottfrid Karlsson, född 1880 son till Carl Johan, arbetade som statardräng på olika 
gårdar i Östergötland. Där träffade han min mormor Gurli, som var barnhemsbarn. 
 
Men det är en annan, tragisk historia. 
 
Inger RydholmInger RydholmInger RydholmInger Rydholm    
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Hur mycket tjänade farfar egentligen? 
 
Kanske har du en uppgift om en anförvants inkomst för länge sedan, men det är svårt att avgöra vad 
beloppet innebar i köpkraft. På www.myntkabinettet.se finns en omräkningsfunktion som 
”översätter” belopp från tidigast 1873 (när kronan infördes) till valfritt år fram till 2001. 
 
Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) har en liknande funktion, men den fungerade tyvärr bara 
sporadiskt när jag testade - förhoppningsvis fixas felet snart. 
 
Nils LindgrenNils LindgrenNils LindgrenNils Lindgren    
 
 
 

 
 
 
 

Släktforskarjour på Vaxholms Bibliotek 
 
Gunnar Sjöberg, vår entusiastiske ”platschef” i Vaxholm, meddelade oss på ett månadsmöte i 
Vaxholm, att vi skulle ha släktforskarjour på biblioteket varje lördag under öppettiden. Är karlen 
inte klok, var min första tanke? Vad skall han få allt folket från? 
 
Jag antar att utspelet var underbyggt. För resursbrist verkar vi inte ha. De som är intresserade finns 
där. Än så länge har vi alltid funnits där. Bibliotekspersonalen tycker det är jättebra att vi finns, ty 
vi avlastar dem. 
 
Hur är det då att sitta där? 
När det var nytt för alla var det ett väldans besökande. Nu har det gått ett drygt halvår och 
besöksfrekvensen har sjunkit. Men det är bara bra, för då hinner man med mer per besökare. Oftast 
har det varit personer som varit nyfikna på vad det innebär att släktforska. Att vi välkomnar dem till 
föreningen har inte alltid inneburit att de blivit medlemmar. Förhoppningsvis har några kommit i 
alla fall. Därom kan nog kassören veta mer. 
 
Frågorna har haft en väldig bredd, allt från texttydning till hur man startar. Vi sitter ju inte där för 
att släktforska åt besökarna, vi skall hjälpa dem igång eller hjälpa dem vidare om de fastnat. Och 
hittills har det nog de flesta behövt en startimpuls. Om vi bidragit med den eller inte låter jag vara 
osagt. Någon systematisk genomgång av vad resultatet blivit av besöken har inte gjorts. Lite oväntat 
har väl varit att vi haft relativt många icke Vaxholmare på besök. Det har ju sin poäng och tolkas av 
mig att behovet av släktforskarjour på biblioteken, runt om i Stockholmstrakten, är större än 
lokalföreningarna tror. Om vi sedan alltid skall ha jour låter jag vara osagt. Det får ju Gunnar och 
besöksfrekvensen avgöra. Går den ner så lägger vi väl ner jouren något år och återinför den igen, 
för att väcka nya släktforskare. 
 
Med teknikens hjälp kan mycket göras på några timmar. Visserligen ”bara” en massa namn och 
datum, men den vägen måste man inleda sitt släktforskande. Har man tillräckligt med fakta av det, 
växer nyfikenheten kring var och hur man bodde. Sedan är man fast! 
 



    

11 
 
 

Väldigt många besökare vill ha reda på det bästa programmet för datorstöd i släktforskningen. För 
att inte vara alltför partisk så rekommenderar vi Rötters hemsida för att läsa igenom vad som finns. 
Vid min senaste genomgång fann jag 37 länkar till de olika programmens hemsidor. Försök och välj 
sedan? Vi meddelar ju vad vi själva använder och varför, det brukar räcka för att få dem lugna och 
stabila i sin förvirring. 
 
Hustrun och jag fortsätter att vara släktforskarjour vissa lördagar tills vidare. Några roliga timmar 
per vecka där man känner att man kan göra nytta. Kommer ingen på besök kan man ju alltid forska 
själv. 
 
Vi Vaxholmare skall nog tacka vår ”platschef” för initiativet och hoppas på många goda kontakter 
och släktforskarhistorier i framtiden. 
 
Leif GannertLeif GannertLeif GannertLeif Gannert    
 
 

 
 
 
 

Skriv ut ett familjeträd! 
 
På adressen: 
 
http://genealogy.about.com/library/free_charts/bl_family_tree.htm 
 
kan man hämta en mall i pdf-format för att skapa ett anträd med fyra 
generationer. 
 
Nils LindgrenNils LindgrenNils LindgrenNils Lindgren    
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Läsövning 
 
Läsövningen är lite svårare än vanligt och kommer från Kalmar stad, är odaterad men finns i en 
bunt handlingar från 1699. Hans Ekwurtzel som nämns var min farfars mormors mormors morfar.  
 
CarlCarlCarlCarl----GöranGöranGöranGöran    
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Information från andra föreningar 
 
 
 

Information från Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening 
 
 
 

Har du dina rötter i Aspö., Strängnäs stads-, domkyrko- eller 
Landsförsamlingar i D-län? 

 
 

Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening anordnar i samarbete med berörda 
Hembygdsföreningar: 

 
 

Anbytardagar i Aspö Bygdegård 
 

Lördagen den 14 april 2007 kl.10.00 – 15.00 
 
 

Är du intresserad av att vara med så vill vi ha din anmälan så snart som möjligt, 
Dock senast den 24 mars 2007 till: 

 
Karl-Inge Karlberg 

Mellanvägen 35 
633 69  SKOGSTORP 

Tfn: 016 – 252 57 
 

Allra helst vill vi ha din intresseanmälan till 
E-post: 

essf.arr@telia.com 
 

Välkommen 
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Resor tillsammans med SPF Kastellet 
 
Måndag och tisdag 16-17 april 
Kryssning till Mariehamn med Birka Paradise 
Avresa med turistbuss ifrån Vaxholm 15.00  
Pris endast 290 kr inkl trerätters meny samt frukostbuffé, plats i två-bäddshytt standard insides.  
Få platser kvar. 
Skynda ring Lillemor Högberg 541 313 13 
 
 
Måndag den 4 juni gör vi en rundtur med m/s Rödlöga från Vaxholm och Åkersberga till Arholma 
Guidning på Arholma 
Priset är 400 kr för båtresa, kaffe och smörgås samt guidning.  
Rödlögas härliga sommarbuffé kostar 110 kr 
 
 
Måndagen den 18 juni besöker vi Carl von Linnés Uppsala. Avresa Vaxholm kl 8.00 
På Ofvandals Hovkonditori serveras förmiddagskaffe med smörgås. Vår guide tar oss med till 
kända Linnéplatser   
1. Botaniska trädgården, där det finns 9000 växtarter från hela världen.  
2. Linnéträdgården, där vi kan se de växter Linné odlade.  
3. Linnés professorshem. Efter lunch som ingår i priset fortsätter vi till  
4. Linnés Hammarby (en sevärd röd gård) utanför Uppsala, där han vistades sommartid med sin 
familj. Efter kaffe och kaka återvänder vi hemåt 
Pris 620 kr 
 
 
Tisdag den 4 september – måndag den 10 september 
Resa runt Finska viken med besök i S:t Petersburg, Narva och Tallin. 
 
Avresa 14:30 från Vaxholm med buss till Vikingterminalen. Färja till Helsingfors, turistbuss nästa 
dag till S:t Petersburg. Den tredje och fjärde dagen bor vi i staden och får uppleva dess fantastiska 
sevärdheter. Femte dagen reser vi mot Narva där vi guidas även i Ivangorodfästningen. I Tallin 
installerar vi oss på vårt hotell och avslutar dagen med middag i Gamla stan. Sjätte dagen en rundtur 
i Tallin, sedan några timmar på egen hand i stan. Avresa med färja från Tallin kl 18.00. Vi äter 
middag ombord. 7:e dagens morgon frukost ombord innan vi angör Stockholm, där turistbuss 
väntar. 
Pris 7 325 kr  
Tillägg: Visumkostnad 650 kr. Pass och Visum krävs 
 Logi enkelrum 800 kr 
 Logi i enkelhytt 1 200 kr 
 Folklorekväll 300 kr 
 Kvällskryssning på Neva 300 kr 
 Avbeställningsskydd 150 kr 
 
Ring genast Gunnar Sjöberg 541 320 78 för utförligare beskrivningar om resorna, anmälningstider 
osv. Du kan givetvis även ringa Lillemor Högberg 541 313 13, ty det är hon som håller i resorna. 
Välkommen! 
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Klurighet 
 
Vi tänkte att ni skulle få en ny Sudoku att träna på. Kanske något svårare denna gång. Lösningen 
finner ni längst bak i tidningen. Lycka till! 
 

7 1  3  8    

4    5     

8  9     6  

  1   3   9 

    8   5  

5      1   

   9    2 1 

   4 7   9  

6        5 
 

 

 
 
 

Nya medlemmar 
 
Stig Andersson Lillg 3 Vaxholm  
Berit Bodén Eriksöv 23, 2tr Vaxholm  
Vera Brynielsson Torgg 34 Vaxholm 54175347 
Maria Caldeman Pionv 11 Vaxholm 54136350 
Nina Holm Hamng 15 Vaxholm 54132011 
Börje Löfvén Broddstigen 1 Åkersberga 54027702 
Inger Mattsson Harvv 16 Åkersberga 54062335 
Anne-Charlotte Redman Vasav 6 A Vaxholm 54175009 
Ingrid Sellerholm Storäng 2 Vaxholm 54137334 
Carl-Uno Sjöblom Sandhamnsv 9 Vaxholm 54132811 
Ulla-Lena Tigerschiöld Riddarv 100 Österskär 54023985 
Lars Wallén Ingenjörsv 20 Vaxholm 54133237 
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Lösning läsövning 
 
Dito Discurerade Rätten sin emellan om den fasta1  
som Commissarien Alexander Müllenbr2 begärer uppå  
det Nya huss och de der tilhörige tompter med huad mera  
derpå är bygd, som honom af hans fader Hr borgM  
diedrich Müllenbr är skänckt och förärat at få beholla  
af oskiffto effter hans död uthan lot och byte emot de andra 
arfwingar och  
Syskon som donations brefwet inneholler och förmähler, huartill  
de andra borgmästarens barn, Så som leutnanten  
wid Kongl. Ammiralitet Dauiet hayck3, och handelsmannen  
i Wester wyk Jacob de Rees4 för sig och på derass hustrwers  
wengnar. Sammaledes Sahl. Rudolf shotingz Enckia5  
borgMästarens dotter, sit samtycke gifwet at deras  
Swåger och broder dät för dem oclandrat beholla skall  
så har doch borgmästarens andra måg Hanss Ekewurtzel  
som äger Commissarien Alexander Müllenbruchs  
kötzliga Syster6, intra fatalia7 med skrifftlig protest häremot  
inkommit  
som han och sedermera med protestationer emot denne  
gåfwa Continuerar8, ingalunda williande der till  
Consentera9, för än Swärfadren borgM diedrich Müllnbr  
med honom har liquiderat, huad dem Emellan illiquid  
wara kan, hälst han pretenderer sin hustrus möderne10  
som honom rätteligen bör, eij hafwa tilfyllest bekommit, förthen 
skull ehuru gerna rätten will Commissarien härutinnan(?)  
wilfara understår sig rätten emoth sådan inkast  
och klander och protest eij kunna för denna gången  
Commissariens begäran Consentera eller något fasta bewillia. 
 
 

                                                
1 lagfart 
2 Alexander Mühlenbruch 
3 David Haijock, gift med Brita Mühlenbruch 
4 Gift med Christina Mühlenbruch 
5 Anna Mühlenbruch. Maken Rudolf Schoting dog 1698. 
6 Helena Mühlenbruch 
7 i laga tid 
8 fortsätter 
9 ge samtycke 
10 Helena Mühlenbruchs mor hette Marta Jäger, 1648-1676 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till sist 
Här följer några citat från mer eller 
mindre kända personer: 
 

Sjukdomar är en biverkning av överdriven 
renlighet och för många kroppstvättar. 
Det allra farligaste är bad, som kan få 
förfärliga följder. 
Francis Raspard, belgisk läkare, 1551 
 

Sjukdomar orsakas av insekter som lever i 
träsk och flyger in genom mun och näsa. 
Aristoteles, ca 350 f.Kr 
 

Det är ett vetenskapligt faktum att man 
försvagar sina ögon om man rakar av sig 
sin mustasch 
William Murray, amerikansk guvernör 

1932 
 

Kom igen nu killar, nu går vi ut och 
värmer upp i rektangulära cirklar. 
Roger Gustafsson 
 

"Gamla stjärnor kommer man ihåg bättre 
än de som ännu inte blivit stjärnor." 
Lasse Kinch 

 
Lösning 

7 1 6 3 9 8 5 4 2 
4 2 3 6 5 7 9 1 8 
8 5 9 2 1 4 3 6 7 
2 6 1 5 4 3 7 8 9 
9 3 7 1 8 6 2 5 4 
5 4 8 7 2 9 1 3 6 
3 7 4 9 6 5 8 2 1 
1 8 5 4 7 2 6 9 3 
6 9 2 8 3 1 4 7 5 
 


