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Kallelse till vårmöte 

 
till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 31 mars 2009 
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. Övriga frågor 
13. Mötets avslutande 

 
Efter mötet berättar Ingrid Lännersand om vad man som släktforskare kan hitta i arkiven 
efter kommittéer och kommissioner, varav häxerikommissionen kanske är den mest kända.  

 
 

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-genealog@telia.com  
Vice ordf Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 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 
 e-post lennart.djerf@swipnet.se 
Ledamot Olle Keijser 08-540 693 07 
 e-post okeijser@gmail.com 
Revisorer: 
Ordinarie Björn Olander 08-540 230 65 
 Lars Lindblad 08-540 659 76 
Suppleant Len Blomgren 08-540 603 24 
Valberedning: 
 Berit Wallenqvist 08-540 232 30 
 Arne Sundberg 08-541 324 55 
 Curt Juréus 08-540 200 68 
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 
 Heléne Stuborn 08-540 246 18 
Åkersbergakommitté: 
 Eddy Widborg 08-540 209 79
 Ingalill Hallberg 08-540 233 83 
 Heléne Stuborn 08-540 246 18 
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: 
 Susanne Fagerqvist 08-540 653 26 
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 
 

Här kommer så nummer två av vår tidning. I 
förra numret hade jag, som vanligt, utom-
ordentlig hjälp av Leif, som alltid ställer upp 
när man än behöver det. Det är något som 
verkligen uppskattas. 
 
Hoppas även att detta nummer av tidningen 
ska uppskattas av våra läsare. Tyvärr har vi 
varit tvungna att skjuta på några artiklar till 
nästa nummer. 
 
De bilder som finns med i tidningen är 
plockade från Internet eller Microsofts Clipart 
om inte annat uppges. 

 
Susanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne Fagerqvist 

 
 

     sysslingen@hotmail.com 
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Nästa nummer av Sysslingen  
kommer den 20 augusti 2009. 

 
Manusstopp den 1 augusti 2009 
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Brevet till läsaren 
 
Brevet till läsaren. 
 
När man sätter sig ner och tänker – vilket understundom händer – så inträffar att allt kommer 
på en gång. Det blir svårt att välja och resultatet blir inte särskilt bra. Ändå är det så att man 
måste välja när man sitter framför datorskärmen och idag skall jag välja två saker att ha en 
mening om: 
 
För det första: CD-projektet eller (som jag skriver ibland) Kyrkboks-gruppen. Under ledning 
av Anita Järvenpää är det ett stort antal medlemmar, som träffas i Vita huset en gång per 
månad för att redogöra för sitt arbetspensum sedan förra gången de träffades. Gå in på vår 
hemsida (www.roslagen.be) och klicka Dig fram till CD-projektet. Skivan börjar blir klar nu 
och det kommer inte att dröja så värst länge till innan Du kan lägga in den i Din dator och 
sedan har Du tillgång till uppgifter om människor som fötts och levat och dött i en stor del av 
Södra Roslagen sedan ca 1680. Det är ett imponerande arbete som våra kamrater har uträttat – 
vi andra är fyllda av beundran och tacksamhet.  
 
Det andra som jag bestämde mig för att skriva till Dig om är hur mina intressen i livet bibe-
hållit en sorts kontinuitet över tiden. Jag har alltid inbillat mig att mina intressen har spretat åt 
många olika håll i livet. Men jag upptäcker nu att mitt huvudsakliga intresse har varit historia 
och människor. Att möta och lära känna människor också från det förgångna. Av detta har det 
bland annat blivit släktforskning – ja stundom till och med något så fint som genealogi (läran 
om ur- sprunget). 
 
Det var inte många överbetyg i min ungdoms gymnasium men en gång blev det så på en 
uppsats som hette: Omständigheterna kring Gustaf III:s revolution 1772. På universitet skrev 
jag 1971 en tvåbetygsuppsats i statskunskap: Bakgrunden till 1809 års 
Regeringsform. Det har alltså gällt 1700-talet. Ibland har jag faktiskt 
beklagat att jag inte blev född då och fick leva i det århundradet. Att 
slippa gå i snömodden. Bli buren i bärstol. Men så tänker jag – jag 
kanske var en av dem som fick gå utanför och bära. Då tycker jag att det 
är bra som det blev. Allting var inte bättre förr. Men det är roligt att 
tänka på. 
 
Nu önskar jag alla en riktigt fin vår med många möten och intressanta 
upplevelser. 
 
Med vänliga hälsningar 
Eddy WidborgEddy WidborgEddy WidborgEddy Widborg 
ordförande 
 
PS. Jag drömmer att en dag sitta i Arninge-arkivet med en studiecirkel med följande 
målsättning: att konstatera och klargöra släktskap mellan de personer som omgav Adolf 
Fredrik vid 1755 års riksdag – de personer som deltog i Gustaf III:s revolution 1772 – de 
personer som stod i opposition till Gustaf III vid riksdagen 1789 – de personer som var 
inblandade i mordet på Gustaf III 1792 samt de personer och släkter som på olika sätt var 
inblandade i i händelserna ikring den 13 mars 1809 då ett antal behjärtade män bar hand på en 
svensk kung av Guds nåde. Det skulle kunna bli en släktforskning det. DS 
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Resultat- och Balansräkning 2008 
 
2008-12-31 
 
Intäkter  

 2008-01-01 - 2008-12-31  
 
Omsättningstillgångar 

 

Medlemsavgifter  
Deltagaravgifter  
Lotterier, ränta  
Räntor 
 

27.000,00 
440,00 

1.710,00 
906,00 

30.056,00 

Postgiro  
Bank sparkonto 

 

1.974,00 
35.465,00 
37.439,00 

Kostnader  
Administration  
Dator  
Avgift till förbundet  
Stämmoombud  
Medlemskap i fören. 
Samarbetsträffar  
Sysslingen  
Hemsida  
Bokinköp  
Aktiviteter  
Österåker CD 
Styrelsen  
 
 
Årets överskott 
 
 

 
-1.213,00 
-3.592,00 
-2.412,00 
-5.465,00 

-600,00 
-369,00 

-6.931,00 
-219,00 

-0,00 
-1.600,00 
-4.325,00 
-1.680,00 

-28.406,00 
 

1.650,00 

Anläggningstillgångar 
Inventarier 
 
Summa tillgångar 
 
Skulder  
Förbetalda medl. avg  
CD projektet 
 
Summa skulder 
 
Eget kapital 
Redovisat resultat  
Balanserat resultat 
Summa eget kapital 
 
Summa skulder 
och eget kapital 

 
0,00 

 
37.439,00 

 
 

-1.400,00 
-17.875,00 

 
-19.275,00 

 
 

-1.650,00 
-16.514,00 
-18.164,00 

 
-37.439,00 

    

 
 

Verksamhetsberättelse för 2008 
 
Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges 
Släktforskarförbund, Riksarkivets Vänner och Föreningen för föreningarnas lokal i Vaxholm. 
Under 2008 har föreningen också gått in som medlem i den ideella föreningen 
Föreningsarkiven i Stockholms län. Medlemsantalet har under året minskat från 268 till 259. 

Styrelsen har bestått av Eddy Widborg, ordförande, Anita Järvenpää, vice ordförande, 
Carl-Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Marianne 
Fröblom, Olle Keijser och Olle Kungberg. 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, 
Programkommittén, Redaktionskommittén samt Vaxholms- och Åkersbergakommittéerna. 

 
Den på höstmötet 2007 beslutade planen har följts på följande sätt: 

1. Någon ökning av medlemstalet har det inte blivit. Dock har flera nya medlemmar 
tillkommit men ungefär lika många har av olika skäl avgått. 

2. Fadderprogrammet för nya medlemmar fungerar väl. Gunnar Sjöberg och Olle Keijser är 
huvudfaddrar och i övrigt fungerar Jourhavande släktforskare som faddrar för sina 
besökare. 
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3. Studiebesök: 27/2 Norrtälje stadsarkiv, 6 deltagare, 26/3 Svenska Aero-Bilder 10 och 
20/11 Krigsarkivet, 10 deltagare. Ett studiebesök på Riksarkivet 7/2 och på Arkivet för 
ljud och bild 14/10 lockade endast ett fåtal deltagare och fick inställas.  

4. De planerade forskarkvällarna i Arninge fick inställas både 19/2 och 23/9 på grund av för 
litet antal anmälda.  

5. Föreningen har hela året utom juni-augusti ställt upp med någon eller några medlemmar 
som Jourhavande släktforskare på Vaxholms och Åkersberga bibliotek. Programmet har 
gett åtskilliga nya medlemmar som resultat. 

6. Studiecirklar och kurser i släktforskning har inte kunnat ordnas på grund av för litet antal 
anmälningar. Däremot har nybörjare kunnat tas omhand av Jourhavande släktforskare, se 
punkterna 9 och 10. Några har också fått plats på utbildning som arrangerats av 
Riksarkivet i Arninge. 

7. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har utökats under 
året och som tidigare år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 

8. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post har under året ökat till 51 %. 
9. Projektet Vaxholm-Österåker-CD, att framställa ett register på CD över födda, vigda och 

döda i församlingarna i nuvarande Österåkers kommun och Vaxholms stad, har under året 
fortsatt och ytterligare ökat farten. Över 20 medlemmar deltar och har registrerat 97 % och 
kontrollerat en god bit över 50 %. Anita Järvenpää är ledare.  

10. Några nya register har inte installerats på föreningens dator i Åkersberga bibliotek.  
11. Uppskattade månadsträffar för medlemmarna har hållits hela året utom i juni-augusti, 

både i Åkersberga och Vaxholm.  
12. Något regionalt samarbete har inte ägt rum. Föreningen nominerade Vaxholms bibliotek 

till riksstämman i Malmö som kandidat till Årets bibliotek och lämnade in en motion om 
inrättande av belöningen Årets kyrkogård. Marianne Fröblom var vårt ombud på 
riksstämman och Eddy Widborg deltog i ordförandekonferensen i samband med 
riksstämman. Belöningen Årets bibliotek ligger tyvärr nere, men motionen om Årets 
kyrkogård antogs av riksstämman. 

13. Sex medlemmar från SRS har deltagit tillsammans med medlemmar från DIS-ÖST, SSGF 
och Släktforskningssektionen i IBM Club i programmet Jourhavande släktforskare i 
Arninge.  

14. Vårmötet hölls den 8/4, då Carl-Uno Sjöblom kåserade om sin släktforskning, och 
höstmötet den 13/11, då Roger Lindblad, IBM, höll föredrag om DNA och släktforskning. 

15. Vårutflykten, i samverkan med Österåkers hembygds- och fornminnesförening, 
genomfördes den 17/5 som en stadsvandring i Vaxholm med 14 deltagare. Gunnar 
Sjöberg var guide. Höstavslutningen hölls i Vita huset den 11/12, med besök av 
Österåkers Lucia och tärnor.  

 
Övrig verksamhet:  

• Projektgruppen för Soldatinventering i samarbete med Österåkers hembygds- och 
fornminnesförening har färdigställt en bok om båtsmännen i Österåkers socken. 

• Under året har föreningens webbsidor ytterligare utvecklats, först av Nils Lindgren och 
sedan av Olle Keijser, med synpunkter, råd och stöd från flera medlemmar, särskilt Eddy 
Widborg, Ulla Sellbom och Arne Sundberg med familj. 

• På initiativ av Ulla Sellbom har en ny logotype tagits fram och fastställts, efter en tävling i 
Sysslingen som vanns av Marie Jacobsson. 

• Släktforskningens dag genomfördes i Vaxholm med lysande resultat – oräkneliga 
besökare – och misslyckat i Arninge – ingen besökare. 

• Vissa försök till släktforskningsaktiviteter i skolorna har gjorts. Den som lyckats bäst är 
Gunnar Sjöberg som introducerat ämnet på en fritidsgård i Storstugan, Vaxholm. 

• Utställningar har genomförts på Vaxholms och Åkersberga bibliotek. 
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Vi tackar för gott samarbete med Österåkers hembygds- och fornminnesförening, som 
gratis upplåter lokaler för oss, med Föreningarnas lokal, ideell förening, i Vaxholm, samt 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 26 februari 2009. 
 

Eddy Widborg Anita Järvenpää Carl-Göran Backgård  
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
Ingalill Hallberg Marianne Fröblom Olle Keijser 
kassör 
 Olle Kungberg 
 

 
 

Vårens aktiviteter i Vaxholm 
 
Onsdagen den 4 mars kl 19.00 
Carl-Göran Backgård presenterar den kommande versionen av Disgen (Disgen 8.2) 
 
Onsdagen den 1 april kl 19.00 
Jan Eurenius från Genline kommer och ger oss lite tips om hur man använder Genline 
 
Onsdagen den 6 maj kl 19.00 
En representant från AD (Arkiv Digital) kommer och gör en demonstration. 
AD är liksom Genline och SVAR en abonnemangstjänst. Vad som skiljer AD från de 
övriga är bl a att de fotograferar i färg. 
 
Utöver dessa träffar har vi vår s k datastuga där vi träffas och forskar tillsammans 
18/3, 15/4, och 20/5 
 
Hälsningar 
Anita JärvenpääAnita JärvenpääAnita JärvenpääAnita Järvenpää    
 

 
 

Tips till hemmet från 1917 
 
Huru segt kött kan göras mört 
I vissa fall synes intet annat medel hjälpa än långvarig kokning eller stekning. Att tillsätta en 
eller ett par matskedar brännvin eller konjak under kokningen brukar medföra gott resultat. 
 

Huru en vidbränd stek bör behandlas 
Först måste den brända skorpan noga bortskäras. Därefter lägger man steken i kokande vatten, 
där den får ligga 10-15 minuter. Så snart vattnet synes svartna, avhälles det, och nytt hett 
vatten påhälles. Smör eller flottyr fräses, och steken lägges ned däri. Hett vatten påspädes, och 
snart är steken färdig. Den brända smaken är då försvunnen. 
 

Texten hämtad från ”Hemmet och Dyrtiden” från 1917 
Ingeborg LindqvistIngeborg LindqvistIngeborg LindqvistIngeborg Lindqvist    
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Släktforskning i Danmark och Norge. 
 
Nu finns folkräkningar och kyrkoarkiv gratis tillgängligt i grannländerna. I Danmark 
via Statens Arkiver: www.arkivalieronline.dk. Här behövs ett 
lösenord, men detta erhålles snabbt då du anmäler dig som 
användare. 
 
Det mesta går att hitta, 13 folkräkningar mellan 1787-1925 är utlagda på nätet. Kyrko-
böckerna har samma innehåll som i Sverige, med födda, vigda, konfirmerade osv. 
Däremot inga flyttningslängder. Läs användarråden och vägledning så brukar det lösa 
sig.  
 
I Norge behövs inte ens ett användarnamn: www.digitalarkivet.no. Här finns 
4 folkräkningar mellan 1801-1900. För att söka i kyrkoböcker, 
markera "Skanna kyrkjebøker", sedan "Lesa skanna kyrkjebøker". 
Välj sedan "fylke" och starta din Norge-resa.  
 
Lycka till!  
Olov KungbergOlov KungbergOlov KungbergOlov Kungberg    
Vaxholm 
 

 
 

Vem vill bli svensk mästare i släktforskning? 
 
Jo, den som hjälper mig att lösa problemet med min anfader.  
 
År 1788, 21/8, dör Lars Friedrick i Ripsa, Södermanland. Hans moder, Margareta 
Christina Kungberg född Lund dör samma år, samma plats 25/9, 30 år gammal i 
lungsot. Änkeman är mönsterskrivaren Lars Kungberg, född 4/6 1763 i Runtuna, 
Södermanland. Problemet är, jag kan inte hitta var och när Lasse och Maggan gifter 
sig. Jag har letat och letat, men icke. 
Hjälp! 
 
Olov KungbergOlov KungbergOlov KungbergOlov Kungberg    
Vaxholm 
olle.king@hotmail.com 
 

 
 

Information från styrelsen 
 
Eftersom hembygdsföreningen från i år har sina styrelsemöten i Vita huset första tisdagen i 
månaden så flyttar vi våra medlemsträffar i Åkersberga till första helgfria måndagen i 
månaden från och med nu i mars. Det är bra att ha tillgång till nedervåningen med projektor-
duk. Vi ses alltså måndagen den 2 mars kl 19 i Vita huset. Eddy Widborg har lovat berätta 
om händelserna för 200 år sedan med utgångspunkt från ett par nya böcker.  
 
CarlCarlCarlCarl----GGGGöran Backgårdöran Backgårdöran Backgårdöran Backgård    
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Respons önskas 
 
Det är många som besöker vår hemsida, cirka 40 besökare/dag. Är det verkligen någon som 
läser den information som finns på vår hemsida? Vår ordförande skriver intressanta inlägg på 
sin blogg men det är ingen (eller bara några få, ofta samma personer) som kommenterar 
dessa. Risken finns att denna blogg slutar då ingen respons finns. 
 
Du kan även skriva inlägg och kommentarer i Diskussionsforumet. 
 
RedaktörenRedaktörenRedaktörenRedaktören    
 

 
 

En solskenshistoria från 2006 
 
Sommaren har gått och vi skulle äntligen träffas på arkivet i Arninge. Vi, är jag Ulla, Anita 
Järvenpää och Arne Sundberg. 
 

Jag bestämmer mig på morgonen att forska vidare på farfars sida och tar med mig lite under-
lag, vilket skulle visa sig vara ett dåligt val. Men vad vet man om ödet? 
 

När jag kom till arkivet gick jag in till datorerna med Genline, Svar mm och ser en skrivare 
som är ny. Jag ställer mig där och tittar och bredvid sitter en tjej och letar i Svar. Hon säger 
till mig ”Du är väl duktig på det här, kan du hjälpa mig”?  Jag svarar att det är bättre att du 
frågar Anita. Jag sätter mig vid en dator bredvid som har Genline och hör hur hon frågar 
Anita om Carl Gustav Theodor Israelsson från Vallentuna. Sen säger hon att han heter 
Andersson och att hon inte får ihop det. Jag tänker att det kan inte finnas fler situationer som 
denna och lyssnar. Då säger hon nåt om att hon är född på Munsö och då förstår jag att det är 
min mormors mamma Gustafva hon pratar om och jag säger ”Du och jag måste vara släkt”! 
Hon tittar frågande på mig och jag berättar. Irene är barnbarn till min mormors bror Konrad. 
Tänk om mormor kunde se att hennes bror Konrads barnbarn och hennes barnbarn möts 
genom samma intresse att forska om dem.   
 

Till berättelsen bifogar jag en bild på mormor, Konrad och deras syskon. Min mormor var en 
dam som det hände lite omkring. När hon kände att hon inte träffat sina syskon på lång tid, så 
kallade hon ihop alla som hade spritts över landet. Mormor ringde även till en tidning som 
kom dit och fotograferade. 
 

Ibland är världen bra liten, vi är tremänningar och har mötts genom samma intresse och till-
fälligheter som plats och tid m.m.  Jag kunde ju lika väl gått till ett annat rum och inte hört 
vad hon fråga Anita om. Vi har säkert mycket att prata om framöver och eftersom hon just 
börjat kan jag delge lite av mitt kunnande och min egen forskning. 
 

Vill samtidigt säga tack till Anita. Du sprider positiva ringar runt dig som för oss nya 
släktforskare framåt. 
 

Ulla SellbomUlla SellbomUlla SellbomUlla Sellbom    
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Syskonträff 1950 på Ringvägen i Stockholm 
 
 

Avskrift av tidningsartikel från 1950  
 
11 syskon möts på Söder första gången på 47 år 
 
Att träffa på en syskonkrets med elva 
kärnsunda bröder och systrar, av vilka 
ingen är född senare än sista året på 
1800-talet, men äldsta brodern född 
1878 springer uppför trappor med en 
vigör som en tjugoåring kunde avundas 
honom – ja, det hör inte till 
vanligheterna! Med det var just vad 
MT:s fotograf – 23 år gjorde och han 
som avundas är 72-åriga f.d. soldaten 
Isidor Fors – gjorde på lördagskvällen 
när han gick för att i bild presentera 
syskonskaran. 
 
Först skall kanske nämnas att 
föräldrarna var torparen och 
innehavaren av en backstuga på Munsö 
i Mälaren Theodor Andersson och hans 
hustru Gustava. Fadern Theodor och 
mor Gustava hade just inte mer än 
potatisland och hushållsgris och knappt 
det, men gott humör och arbetsförmåga 
saknades inte, även om det ibland var 
knappt med sovlet i stugan när ett 
fullgott karldagsverke på Bona 
fideikomiss betaldes med sådär en 
femtioöring om dagen. Theodor och 
Gustava Andersson fick inte ”dussinet” 
fullt”, men de fick elva duktiga barn, 

som i arv tog med sig goda vanor och 
förmåga att tidigt stå på egna ben. Det 
har de också gjort allihop, alltsedan 
stugan på Munsö blev dem för trång och 
de gav sig ut i livet – vilket det för 
resten gjorde tidigt nog. 
 
Äldst är Isidor, född 1872, han var 
krigare vid Sörmlands regemente och 
hedersamt bärande namnet Fors. Först 
brukare av soldattorp och hade sedan ett 
eget litet ställe. Sedan kom Wilhelm – 
Wille- Andersson, född 1879 och 
alltjämt hämtande sin bärgning ur 
jorden på Munsö följd av systern 
Theodora – kallad Dora- och gift 
Lundberg i Stockholm varpå brodern 
Alfred infann sig 1882. Alfred 
Andersson flyttade till Värmland och 
hjälpte Filipstadsbryggaren att brygga öl 
och det har han gjort så bra att han fick 
silvermedalj, när han för något år sen 
slutade. 
 
Så var det dottern Emys tur att år 1884 
göra entré. Hon for till Stockholm och 
gifte sig och fick namnet Eklund och 
det var i hennes trevliga hem på 
Ringvägen 122 hela syskonskaran nu 

Emy-min mormor 

Konrad- Iréns 
morfar 
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träffades alla på en gång, vilket faktiskt 
inte hade skett på 47 år – nog har man 
träffats då och då, men alltid har någon 
haft förhinder ända tills nu. 
 
Sen blev det Nanny som föddes 1887 
och nu som Stockholmsfru sedan många 
år bär namnet Lundgren. 1988 kom 
Konrad, som blev familjenamnet 
Andersson trogen och likaså jorden, 
som han brukar på Adelsö i Mälaren. 
Nästa son, Anders Andersson, född 
1891, gav sig däremot byggenskapen i 
våld och har hjälpt till att göra 
Stockholmarna mindre husvill. Hans 
syster Gertrud, född 1894, flyttade 
också till Stockholm, där hon nu är fru 
Lindblom. Sen kom ”småttingarna” 
Arvid Andersson, född 1896, nu en 
stabil herre, också i byggnadsbranschen, 
fast han har sin gärning förlagd till 
Uppsala och sist i raden Karin, 1899, 
som gifte sig i Munsö och fick namnet 
Berglund – hennes make sysslar också 
med byggen. 
 
Bröderna kände knapp igen varandra 
efter 30 år. 
Nu var alltså samtliga 11 syskon 
samlade och det surrade av glatt 
samspråk hos värdinnan fru Emy, som 
assisterades av dotter och son som 
skötte värdskapet i den unika syskon-
träffen. Två av bröderna, Anders och 
Arvid hade inte råkats på ett trettiotal år 
och kände knappt igen varandra när de 
träffades på Uppsala central. De hade 
kanske inte råkats nu heller, om det inte 
var så att brodern Alfred från Filipstad 
besluta sig för att resa till Stockholm 
och titta på stan nu när han tagit ledigt 
från att tillverka läskande drycker åt 
värmlänningarna. När fru Emy fick veta 
det, tänkte hon; Nu eller aldrig och 

skrev till de andra syskonen och så 
begav det sig så att allihop nu strålade 
samman på Söder i Stockholm. 
 
- Ja, när vi växte upp fanns det minsann 
inga barnbidrag utan det var att hugga i 
och arbeta så snart man var en näve 
stor, berättar någon av de äldre bröderna 
och flickorna dom fick hjälpa till 
hemma till dess de gav sig ut att tjäna 
var på sitt håll. Men det har gått bra för 
oss allihop, fast det nog var hårda tag i 
ungdomen ibland. När vår äldste bror en 
gång kom hem rusade minsta systern in 
till mor och sa: - Det kommer en främ-
mande farbror. Så det är ju lite ålders-
skillnad mellan de äldsta och yngsta 
syskonen! Men kontakten har vi aldrig 
släppt med varandra, fast vi inte haft 
möjlighet att råkas så här allesamman 
på en gång. Flest var vi när far dog för 
42 år sen och sedan när mor gick bort 
1939, 85-årig, men glad och pigg in i 
det sista. 
 
Nog är det bättre för ungdomarna nu för 
tiden – de behöver väl knappast gå i 
träskostövlar för kylans skull, som vi 
gjorde och man kör nog mer med 
traktor nu än när vi äldsta bröder körde 
med oxar åt patron på Bona! Och inte 
gör väl heller 15-16 åring nu ett dags-
verke för en 25-öring, som vi gjorde på 
1890-talet, säger en annan av bröderna. 
 
Men hur det är – när man samlat så här 
blir det överväldigande glatt och ljusa 
minnen kommer fram och 
skrattsalvorna avlöser varandra så 
grannarna i 122:an undrar vad som står 
på. Men så ska det låta när fru Emy 
Eklund för en gångs skull har kärt besök 
av alla tio syskon på en gång! Det finns 
kärnvirke i Svenska folket. 

 
Avskriften gjort av dotterdotter Ulla SellbomUlla SellbomUlla SellbomUlla Sellbom 
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En spännande upptäckt 
 
I förra numret av Sysslingen efterlyste Leif Gannert flera aktörer som kunde skriva i 
tidningen.  
Jag kände mig träffad och inser att jag hittills bara njutit av andras bidrag, så här kommer 
några personbilder och lite bakgrund till varför jag började släktforska. 
 
Någon gång på 1970-talet hittade min far en liten trälåda uppe i ett 
trångt vindsutrymme i mangårdsbyggnaden på vår gård. 
Undanstoppad och troligen inte öppnad på 50-70 år vilket jag 
kunde bedöma efter att ha studerat materialet. I lådan fanns en bunt 
med gamla papper som vi antog tillhörde gårdens historia. Det var 
säkert en decimeter tjock bunt och jag lyckades med stor 
ansträngning tolka delar av handlingarna som rörde 1800-talets slut och början på 1900-talet. 
Vissa handlingar som handlade om första delen av 1800-talet kunde jag bara tolka årtalet och 
i viss mån några namn. 
 
Jag anade att jag funnit mina förfäder och tidigare ägare till den gård jag själv har idag. Det 
blev startskottet till att börja släktforska! Det irriterade mig att jag inte kunde förstå innehållet 
i skrifterna fullt ut. Det var märkliga tecken och jag kunde möjligen förstå att det var någon 
form av juridiska handlingar för när jag ansträngde mig så kunde jag uttyda att det ofta 
handlade om olika tingshandlingar. Åkers Skiepslags Laga Sommarting uti Norrö 
Gästgifwaregård 1762 var ett exempel på en Bouppteckning efter en släkting, där de största 
värdena av det efterlämnade handlade om Siöredskap; skiötbåt med Segel, bonot, fjällfisknoth, 
swepnot, mm. 
 
På Ljusterö hade det tidigare kommit ut en bok om ön i äldre tider av en författare som hette 
Karl Åkerberg. Jag kände honom inte men ringde i alla fall upp och berättade om mitt 
dilemma att inte kunna tolka handlingarna. -Du, då kommer jag till dig så ska vi se om jag 
kan hjälpa till. Han verkade själv mycket intresserad. Eftersom Kalle hade ett handikapp och 
svårigheter att gå satt vi i hans bil och läste. Som jag tyckte läste han obekymrat handlingarna 
och mina misstankar visade sig vara riktiga. Detta var verkligen gårdens handlingar! Namnen 
kunde jag konstatera var mina förfäders i rakt nedstigande led på fädernet till slutet av 1700 
talet och början av 1800 talet. 
 
Jag arbetade på denna tid på IBM, det stora dataföretaget, och i Åkersberga där jag bodde då 
fanns fler som liksom jag hade sin dagliga gärning på huvudkontoret i Kista. Någon intelli-
gent person kom på att vi skulle kunna göra besparingar genom att samåka så kontentan blev 
att vi 4 stycken kunde fylla en bil varje dag och ta oss till och från Kista. Med mitt nyupp-
täckta intresse så kom vi snart in på samtalsämnet släktforskning. Det visade sig att ytterligare 
en av samåkarna hade samma intresse. Han hette Carl Göran Backgård och visade sig ha 
forskat ett bra tag och således var betydligt mer erfaren än jag. 
 
På IBM uppmuntrade och sponsrade man medarbetarnas intressen genom den s.k. IBM-
klubben. Carl-Göran och jag beslutade oss för att starta en sektion med ämnet släktforskning 
och denna sektion lever kvar även idag, 30 år senare trots att vi båda har slutat. Vi är fort-
farande medlemmar och klubben är aktiv med forskning, studiebesök mm. Carl Göran började 
även med utbildning i ämnet så det var bara för mig att haka på och få den hjälp som var 
nödvändig för att utveckla intresset. 
 
Jag skaffade mig mormonernas forskningsprogram och började med registrering med mig 
själv som startperson idag har jag helt gått över till programmet DIS. Genom nybörjarkursen 
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hos Carl Göran hade jag lärt mig det viktiga i att intervjua de äldre i släkten och började 
omgående på min fritid med detta. En av dessa äldre, Alice, visade sig vara som en uppslags-
bok. Hon kunde berätta om sådant hon hört sina föräldrar berätta bl.a. de 6 bröderna som hade 
bråkat om ägarskapet på gården.  
 
Ca 20 år senare kunde jag verifiera att hennes genom muntlig tradition, överförda uppgifter 
var sanna. Det som jag tyckte var märkligt var att det hon hört om de 6 bröderna var 300 år 
gammalt. Man kan undra om muntlig tradition fungerar idag i dataåldern! Alice berättade 
också om personen som blivit avrättad och hennes barndomskamrat som blivit skjuten av sin 
man. 
 

Den avrättade hette Johan Alfred Andersson och tog sig namnet 
Ander vilket namn pressen använde 1910 när man knipsade 
huvudet av honom med giljotin på Långholmens fängelse. Det 
tog mig en del tid att få klart för mig att det var den ”berömda” 
Ander som blev den sista att avrättas i Sverige. Själv hade jag 
flera gånger i korsord haft namnet framme. ” Den sista som 
avrättades i Sverige” 5 bokstäver” Ingen av de äldre som jag 
intervjuade ville tillstå att han hade mördat och att det således 
var motiverat med straffet på den tiden. De flest framhöll att han 
aldrig erkände sig skyldig.  
 
Själv såg jag denna upptäckt som något som gav 
krydda till forskningen och när det även visade 
sig att händelsen med Alices kusin Elvira var 

dramatisk, så blev det ännu mer spännande. Den mycket vackra Elvira 
Österman (inte Madigan) gifte sig med greve Erik Gustav Gabriel Oxenstierna 
och fick ett behagligt liv som grevinna i en av landets mest kända adelsläkter.  
 
Alice som växt upp med Elvira eller Vera som hon kallades berättade att när greven sköt Vera 
och direkt efter sig själv så kunde kammarjungfrun Anna, som kom inrusande av smällarna, 
konstatera att Vera levde något efter sin man. Detta resulterade i att Veras föräldrar fick ärva 
en hel del efter grevinnan som i sin tur ärvt maken.  
 
Att släktforskning är något ständigt pågående, visar sig genom att jag förra året fick kontakt 
med en ättling till kammarjungfrun som hört sin mormor berätta om denna händelse. Denna 
person hade sett min forskning på nätet vilket ju också visar betydelsen att inte hålla den egna 
forskningen hemlig. 
 
Detta intervjuande med sina spännande resultat sporrade mig ytterligare att fortsätta. På 
mödernet hade jag av min mor och hennes mostrar hört om att deras släkt flytt från Frankrike 
undan giljotinen i slutet av 1700-talet och kommit till Tyskland. Deras namn skulle ha varit 
d´Henrie och med anledning av sin börd kommit i riskzonen för att bli huvudlösa med hjälp 
av den nyligen uppfunna Giljotinen. Han som tagit sig till Sverige och Malmö hette Carl Josef 
Inden och efter mycket sökande kunde jag i en liten stad Hurt nära Köln hitta hans far och det 
började pirra i kroppen när moderns namn visade sig var Johanna Henry. I mitt arbete på IBM 
hade jag en del kontakter med vårt universitet i Europa vilket låg i LaHulpe en bit utanför 
Bryssel. 
 
Första gången jag gick några veckors utbildning där så var ett krav att man på engelska skulle 
hålla ett anförande på 8-10 minuter. Jag preparerade mitt anförande med mitt intresse och 
berättade bl.a. att mina förfäder på mödernet troligen flytt från giljotinen i Frankrike och att 
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giljotinen importerades och användes endast en gång i Sverige och det var på en släkting på 
fädernet. 
 
Det blev ett annorlunda anförande jämfört med de övriga, de flesta höll något om sina 
karriärer speciellt kollegorna från Spanien, Italien och Frankrike och de såg mycket konstigt 
på mig som berättade så hemska saker om min släkt. Vid omröstningen om bästa presentation 
kom jag ändå som nummer 2 vilket stärkte mitt självförtroende och insikten att händelser av 
detta slag verkligen kryddar forskningen. Flera jag hört som hittat mördare i släkten har lagt 
av med forskningen eller försökt dölja denna information.  
 

 
 
Släktforskningen har med tiden utvecklats till bygdeforskning eftersom det visad sig att på 
min ö, Östra Lagnö som på den tiden inte hade någon broförbindelse hittade man sina partner 
på öarna i närheten som Husarö, Blidö, Ingmarsö, Gällnö m.fl. Troligen var det så långt man 
orkade ro eller segla! Idag hittar jag på fädernet släktingar runt hela Ljusterö och flera skär-
gårdsöar men även inne på fastlandet som Länna, Riala och ju längre bakåt i tiden man 
kommer desto större blir spridningen i Sverige och andra länder. Det positiva är ju att man 
sällan har problem med att finna utflyktsmål när man är ute och reser.  
 
Kontakten med min lärare har jag fortfarande och vi läser ”Gammal skrift” i en studiecirkel på 
Ljusterö under vår och höst. Var fjortonde torsdag träffas vi en grupp och hjälps åt att tolka 
handlingar från gårdar i omgivningen. Jag kan uppmana er som har anknytning till Ljusterö 
och har gamla gårdspapper att höra av er för att få hjälp med tolkning. 
 
Från Östra Lagnö, en ö i den yttre delen av Österåker kommun i januari 2009. 
 
Tore ÖstermanTore ÖstermanTore ÖstermanTore Österman    
 
På hemsidan www.lagno.com kan du läsa mer om Östra Lagnö och min släktforskning. 
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Dödligt roligt!!! 
 
För några år sedan roade jag mig med att läsa böcker skrivna av och/eller avhandlande olika 
religiösa personers liv och leverne. Jag fann då att man var väldigt rädd för att använda ordet 
död. Man hade omskrivningar som var näst intill komiska. Nedan följer några av dessa. Så 
fyller jag på med några som jag dels själv upplevt. Som avslutning livar jag upp artikeln med 
en s.k. strip klippt ur DN från 2007. 
 
• Befordrad till härligheten 
• Gått hem 
• Gått in i den eviga vilan 
• Gått in i den sista vilan som står 

Guds folk tillbaka 
• Gått till de sällare jaktmarkerna 

(Nordamerikas indianers uttryck) 
• Gått till sista vilan 
• Ingått i sin Herres rolighet 
• Kallats hem 
• Kommit hem 
• Kommit till ro 
• Mottagit dödskyssen 
• Mött Gud 
• Samlats till sina fäder 
• Till paradiset hemgången 
• Upphört att leva 

Nedan följer några ord som jag i mitt 
umgänge använt eller mötts av, även 
vi har svårt att använda ordet död i 
vårt talspråk. 
• Avlidit 
• Domnat bort 
• Dräpts 
• Kilat vidare 
• Kolat 
• Kolat vippen 
• Omkommit 
• Stängt dörren 
• Trillat av pinn 
• Trillat dit 
• Tagit ner skylten

 

 
 
Leif GannertLeif GannertLeif GannertLeif Gannert    
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Släktforskningens dag  

21 mars 2009 

 
Vad heter din mormors mor? 

Finns hon bara i ett fotoalbum eller i en låda i garderoben?  
Vill du veta mer om henne eller någon annan syns vi på: 

 
Vaxholms stadsbibliotek 

Kl. 10.00 – 13.00 
 

Välkommen! 
Släktforskningens dag är ett initiativ från Sveriges Släktforskarförbund www.genealogi.se  

Den 21 mars genomförs över hela landet lokala släkt- och hembygdsarrangemang 
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Datorhörnan 
 

DATORKVALET 
 

Det finns många val i livet som man gör med glädje. Att ta ett fotografi, att gifta sig 
eller att ta en promenad i vårsolen. Vissa andra val är mer av en pina. Att behöva välja 
mellan två svarta lådor, till exempel. Vad finns det egentligen i en dator som är värt att 
välja mellan och vad är idag självklara val. 
 

Första frågan du bör ställa dig är "Vad vill jag göra?" Datorn är ett redskap, precis som 
en spade. Att köpa en spade med eluppvärmt handtag och elektronisk djupmätare är 
kanske dumt när du bara skall använda den i någon rabatt på sommaren. Ännu värre är 
nog att köpa en grep för att gräva i rabatten. Vi skulle kunna lista några punkter som är 
intressanta hos en dator idag: 
 

 *   Bärbar eller stationär 
 *   Primärminne 
 *   Sekundärminne 
 *   Operativsystem 
 *   Anslutningsmöjligheter 
 *   Processor 
 *   Bildskärm 
 *   Grafikkort 
 

Låt oss titta på dem mer i detalj. En bärbar dator har många 
fördelar mot en stationär idag. De kan köras helt trådlösa (vid 
rabatten, kanske?), är generellt sett mer tåliga och har bra 
prestanda. Det finns egentligen inga nackdelar med bärbara 
idag, utom att de är lite mer stöldbegärliga. Om du har en 
klåfingrig tonåring som vill leka med datorn, kan en stationär 
vara att föredra eftersom det är lättare att byta delar i en sån. Att 
uppgradera delar i en bärbar är inte omöjligt, men inte heller 
vanligt. 
 

När du väl funderat på var du kommer använda datorn, är det dags att fundera på hur du 
kommer använda den. Den i särklass viktigaste delen i en dator idag är primärminnet 
och det finns egentligen bara en riktlinje: så mycket som möjligt. Håll dig ovanför 2 GB 
så är du säker idag och imorgon. Primärminne (även kallat RAM) börjar dock bli 
väldigt billigt, så kan du få 4 GB för ett par hundra kronor till, så tveka inte! 
 

Sekundärminnet har funnits i olika tappningar: Band, disketter och hårddiskar var de 
stora namnen. Nu har nästa generation kommit: SSD. Namnet SSD säger bara att de inte 
innehåller rörliga delar och det är vanligen Flash-minnen i dem, d.v.s. samma teknik 
som i USB-minnen och andra minneskort. De har bara fått betydligt högre kapacitet. 
Fördelarna med dem är att de är tysta, tåliga och snabba, nackdelarna att de är dyra och 
små. Än är det inte riktigt läge att satsa på SSD om du vill ha en dator för idag. Köp en 
billig hårddisk idag och vänta med SSD ett par år. Kapaciteten på sekundärminnet bör 
ligga på minst 200 GB. Hårddiskar är dock ganska billiga, så för en stationär dator är 
det idag inte ovanligt att se 1 000 GB (1 TB). De bärbara har krav på den fysiska 
storleken, och därför blir även kapaciteten lidande. Hittar du 500 GB för en rimlig slant, 
så slå till. 
 

Nu har du två vägar att gå. Den första är PC-vägen. PC är vad IBM kallade sin 
persondator från 1985 och det sättet att bygga datorer har kopierats av många. Det finns 
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gått om valmöjligheter på PC-vägen. Det betyder även att Windows används som 
operativsystem. Senaste versionen är än så länge Windows Vista, men Windows 7 är i 
antågande. 
 

Den andra vägen är Macintosh. Apple har i princip skrotat namnet Macintosh och om 
du inte har använt en Appledator sedan 2001 ska de definitivt ta en ny titt. Nackdelen är 
att de bara tillverkas av en tillverkare och är lite dyrare än PC:ar i samma 
prestandaklass. Till dess försvar kan vi hålla att deras operativsystem, OS X, av många 
anses enklare att använda än Windows. 
 

En dator kan vara ett bra redskap för diverse databehandling, men det behövs oftast fler 
saker för att det ska bli riktigt bra. Du kanske vill skriva ut saker, läsa in bilder, koppla 
in videokameran eller bara kunna använda Internet. Datortillverkarna har nästan lyckats 
enas om hur man kopplar ihop en dator med kringutrustning, men bara nästan. Det finns  
anslutningar som är värda att nämnas idag: USB, BlueTooth, WLAN och FireWire. 
 

USB är en standard för att ansluta en mängd saker via kabel till dator, till exempel 
tangentbord, mus, kameror, skrivare, bildinläsare och 
vissa hörlurar. Du vill ha så många som möjligt. Se 
också till att anslutningarna är lätta att komma åt för 
det du vill stoppa in. Att behöva plugga in sin kamera 
bakpå en stationär dator är inget roligt, däremot kanske 
det inte gör något att tangentbordet är inkopplat där. 
USB 2 är idag den största standarden för att koppla ihop 
utrustning med en dator. Det finns så kallade hubbar att köpa till för att få fler USB-
portar om det behövs. 
 

BlueTooth är en trådlös standard som konkurerar med USB (det finns även en trådlös 
USB under utveckling). För tillfället är det mobiltelefoner, hörlurar, möss och 
tangentbord som använder BlueTooth mest. Vill du ha ett trådlöst tangentbord bör du ha 
med BlueTooth i din dator. De flesta bärbara datorer har det idag inbyggt. Det finns 
även små BlueTooth-stickor för USB, om man bara har USB, men vill lägga till 
BlueTooth. Klarar du dig med trådar så fyller inte BlueTooth något självändamål. 
 

WLAN  är trådlöst nätverk. Om du har flera datorer som använder Internet och har en 
trådlös router ansluten till ditt modem (eller inbyggt i), så är det smidigt att ha WLAN i 
bärbara datorer. För stationära datorer som du inte flyttar på kan du likaväl ha 
trådbundet nätverk, LAN. 
 

FireWire är också värt att nämna om du har en digital videokamera. FireWire är än så 
länge den vanligaste anslutningsmetoden för att överföra video till datorn. Den senaste 
versionen är dubbelt så snabb som den senaste versionen av USB. Om du inte har någon 
videokamera kan du skippa FireWire helt. Det finns flyttbara hårddiskar som kan dra 
nytta av FireWire, men de har oftast också USB2-anslutning och det är betydligt 
enklare. 
 

Om du funderar på en bärbar kan det vara värt att köpa till ett externt tangentbord och 
mus. De flesta nya bärbara har en pekplatta, och den kan vara lite svår att arbeta med 
om du är ovan. Tangentbord i bärbara datorer kan vara betydligt jobbigare att använda 
p.g.a. den mindre storleken. Idag finns dock bärbara med fullstora tangentbord, så kolla 
först; du kan alltid köpa till ett tangentbord sen. 
 

När det gäller processorn finns det egentligen inte så mycket att säga. Kommer det 
spelas spel på datorn? Köp då en snabb processor. I annat fall kan du köpa precis vad 
som helst. Vissa datortillverkare lägger till många egna småprogram som kan göra 
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datorn väldigt seg utan att det egentligen är på grund av processorn. Det bästa är att 
provköra en dator innan köp, med standardinstallationen av systemet. 
 

För att välja bildskärm finns det två viktiga faktorer att ta hänsyn till: Upplösning och 
storlek. Har du dålig syn bör du välja en stor skärm och om du arbetar med långa 
dokument där du vill ha överblick vill du ha högre upplösning än annars. 
Skärmstorlekar mäts, precis som TV-apparater, över diagonalen och än så länge alltid i 
tum. Bärbara går lätt att få upp till 19" idag, medan stationära går att få upp till 24" 
(även om 19" -- 21" är vanligare). De allra flesta moderna datorer har dessutom 
möjlighet att ansluta två skärmar, och på så sätt få större arbetsyta. En upplösning 
(antal bildelement) på 1280x800 eller mer är fullt tillräckligt även idag. Om du har svag 
syn och inte vill ändra så mycket inställningar kan det vara lämpligt att ta en skärm 
med låg upplösning. 
 

Om du väljer en stationär dator, eller en bärbar med en extra skärm, blir det till att köpa 
en bildskärm. Förvirrande nog finns det tre typer av anslutning för bildskärmen. Den 
äldsta, VGA, är på utmarsch. Glöm den. Den ersattes av DVI, som klarar både analoga 
och digitala signaler. DVI hann dock knappt bli rumsren innan HDMI kom och lade till 
möjlighet att även överföra ljud. HDMI har även anammats av TV-världen. De flesta 
nya TV-apparater har minst en HDMI-ingång, ibland upp till tre. VGA är fortfarande en 
stor spelare för stationära datorer, men eftersom nya bärbara har DVI eller HDMI, är det 
i det här fallet dumt att vara snål. Bildkvaliteten blir dessutom sämre med VGA än med 
de digitala typerna. Om du vill byta ut datorn i framtiden skall du inte behöva byta ut 
skärmen också. Alltså; HDMI är att föredra, men DVI går bra. Det finns adaptrar för att 
koppla ihop HDMI-utrustning med DVI-utrustning. 
 

Vad grafikkortet anbelangar kan vi säga att det, liksom för processorn, inte spelar 
någon roll om datorn inte ska användas för de senaste spelen. Försök att få DVI- eller 
HDMI-utgång på det. 
 

Det går att köpa datorer i delar och det går att köpa dem färdiga. Tänk på det som att 
köpa bil. Om du känner dig osäker, så fråga någon som vet. Butiker fyller fortfarande en 
viktig uppgift i att du där kan titta och känna på ett annat sätt än 
om du handlar över nätet. Att köpa en PC per postorder eller via 
Internet kan således inte rekommenderas då man är ovan vid 
datorer. Låt det kosta lite mer och ha hjälpen någorlunda 
lättillgänglig om det blir strul. Även om du har aldrig så 
hjälpsamma och kunniga kamrater kan det ju vara fråga om 
garantiproblem. Då är det betydligt lättare att komma tillbaka till 
en butik och få en diskussion med kunnig personal. Då kan du få 
handgriplig hjälp samt massor av tips, helt gratis. Allt som är gratis är gott, som man 
brukar säga! 
Köp aldrig en begagnad om du skall installera senaste versionen av program. Nya 
program bör man hålla sig till vid nyköp. Jag tror inte DIS vill sälja version 5 av sin 
DISGEN nu när man har kommit till version 8. Om den versionen ens finns att köpa 
från dem! 
 
Tommie och Leif GannertTommie och Leif GannertTommie och Leif GannertTommie och Leif Gannert    
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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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Ljusterö Roslags Kulla Vaxholm Österåker Östra Ryd

INMATADE KORREKTURLÄSTA

 

AnAnAnAnita Järvenpääita Järvenpääita Järvenpääita Järvenpää    
 

 
 

Ordförståelse 
 
Hur är det med ordförståelserna i släktforskningen? Här kommer några ord man kan 
stöta på, men vad betyder de? Para ihop ordet med rätt betydelse. Orden och deras 
betydelser är hämtade ur Ordbok för Släktforskare av Kent Andersson och Henrik 
Anderö. Svaren på sista sidan.  
 
A Blanchissör 1 Tunt och glänsande ylletyg 
B Bönhas 2 Spinnrockens linfäste 
C Camelott 3 Snöskor 
D Kapott 4 Båt 
E Pligg 5 Tvättare/tvätterska 
F Skarbogar 6 Soldatkappa, kvinnlig regnkappa 
G Skatteman 7 Fuskare (i framförallt hantverk) 
H Toklyka 8 Person som äger skattejord 
I Vedett 9 Äldre benämning på ryttarvakt 

(militärt) 
J Ökstock 10 Korta trästift att fästa skosulan med 
 
Leif GannertLeif GannertLeif GannertLeif Gannert 
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Fler tips till hemmet 
 
Barnmedicin 
Då barn vägrar att intaga medicin kan 
man sammanpressa dess näsborrar, 
varigenom de tvingas att svälja. 
 
Bär 
Äro icke, som många tro, skadliga för 
magen, utan äro tvärtom mycket 
hälsosamma. Svagt sötad blåbärssoppa 
t.ex. är det bästa medlet vid diarré. 
 
Magra människor 
Bör äta och sova så mycket som möjligt 
samt undvika att bliva förargade eller 
överansträngda. 
 
Mattor 
Om mattan vill rulla sig i hörnen eller 
på kanterna bestryker man dessa ställen 
på avigsidan med tunt lim och fastspikar 
mattan lätt på golvet. När limmet torkat 
in i mattan kan spiken borttagas. 
 

Texten hämtad från ”Hemmets 
rådgivare” från 1924 

 
Ingeborg LindqvistIngeborg LindqvistIngeborg LindqvistIngeborg Lindqvist    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Svar till Ordförståelse 
 
A5, B7, C1, D6, E10, F3, G8, H2, I9, J4 
 
 

 
 

Som avslutning önskar vi alla våra 
medlemmar och läsare en riktig fin vår 

samt en trevlig sommar. 
 

Redaktionen 
 
Den tredje delen om Enskilda verser, 
av Jonas Hök, fick vi tyvärr skjuta på 
till nästa nummer p.g.a platsbrist. 

 

Nya medlemmar 
 
Förnamn Gata Postnr 
Jennie Björkman och Andreas Lind Idrottsstigen 1  184 94  ÅKERSBERGA 
Bo Jansson Runda v 24 A 167 51  BROMMA 
Eivor Elisabeth Nyberg Stallstigen 9  184 51  ÖSTERSKÄR 
Kurt Lennart Wallin Häggkullev 48  184 37  ÅKERSBERGA 
Lars Carlsson Karl Martinsv 18, 2 tr 185 33  VAXHOLM 
Lisa Jansson Skolgatan 11 A 262 31  ÄNGELHOLM 

 
 


