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Kallelse till ordinarie vårmöte 
 

med Södra Roslagens släktforskarförening onsdagen den 24 mars 2010  
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 Inger Braun från Vänföreningen för Bogesunds slott om  

släkten von Höpken. 
 

Hjärtligt välkomna! Kaffe med dopp serveras! 
 
 
 
 

Ta med detta nummer till vårmötet 
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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@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 Torbjörn Claar 08-541 377 38 
 e-post: claar@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 69 07 
 e-post okeijser@gmail.com 

Revisorer: 
Ordinarie Margareta Hultman 08-540 636 75 
 Lars Lindblad 08-540 659 76 
Suppleant Len Blomgren 08-540 603 24 
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 
 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 
  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) 
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 
 

Så var det åter dags för vårt vårnummer av 
Sysslingen. Våren kan kännas långt bort när 
vi har så mycket snö men den som längtar ef-
ter något gott… 

I detta nummer presenterar den nya 
ordförande sig själv och passar dessutom på 
att tacka den avgående. 

Jag måste passa på att tacka Carl-Uno Sjö-
blom och Gunnars Sjöberg som tyvärr inte 
längre är med i Sysslingens redaktion. Tack 
även till Leif som alltid finns där när hjälp 
behövs.  

Som vanligt önskar jag att ni medlemmar 
är lite mer aktiva med att skicka in artiklar el-
ler önskemål om vad ni vill att tidningen ska 
innehålla. Tveka inte att höra av er. 

Hoppas att ni får en fin vår och sommar 
med mycket forskning. 
 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
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Ordföranden har ordet 
 
I förra numret inledde jag med texten ”Snön ligger vit på taken, endast släktforskaren är 
vaken”. Den inledningen får väl tyvärr gälla även denna gång. Jag hade hoppats på att 
kunna skriva lite om våren, men varken vårblommorna eller fåglarna verkar ha vaknat 
ännu. Det enda vårtecknet är väl att vi går mot ljusare tider och att dagarna blir längre. 
 
Ett av släktforskarnas första vårtecken är Släktforskningens dag. Den inträffar i år lör-
dagen den 20 mars. Vår förening kommer att ha aktiviteter på biblioteken både i Vax-
holm och i Åkersberga. Veckan därpå, den 24 mars, är det dags för vårt vårmöte. Vi får 
då chansen att lyssna på Inger Braun som talar om den intressanta släkten von Höpken. 
Lördagen den 15 maj avslutar föreningen vårens aktiviteter med en s.k. Brahedag på 
Rydboholms slott. 
 
Eftersom jag arbetar på dagarna hinner jag inte med att forska så mycket som jag skulle 
vilja på vintern. Jag ser därför fram emot att få åtminstone några semesterdagar med 
heldagsregn så att jag, utan dåligt samvete för att jag borde göra något annat, kan stänga 
in mig på något arkiv och forska en hel dag. Visst är det bekvämt med AD, Genline och 
SVAR, men det är någonting särskilt med att sitta ute på arkiven, kunna beställa fram 
originalhandlingar och diskutera med andra släktforskare. Det är inte utan att jag in-
stämmer med Mats Ohlin när han sjunger ”Jag tror, jag tror på sommaren” 
 
Anita Järvenpää 
 

 
 

Tack, Eddy! 
 
Vid årsskiftet 2009/2010 avgick Eddy Widborg som ordförande i 
Södra Roslagens släktforskarförening. Eddy, som har varit förening-
ens ordförande, ända sedan 2003, kommer att lämna ett stort tomrum 
efter sig i styrelsen. Utöver att han är mycket bevandrad i släktforsk-
ning besitter han många andra kunskaper, inte minst vad gäller Sve-
riges historia.  
 
Det var även Eddy som tog initiativet till föreningens nyligen ut-
komna CD-skiva. Det är vår förhoppning att han även fortsättnings-
vis kommer att vara aktiv i vår förening. 
 
Anita Järvenpää 
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Presentation av föreningens nya ordförande 
 
Trots mitt finska efternamn kan jag ingen finska och 
vet ingenting om finsk släktforskning. Namnet är ett 
resultat av ett mycket kort äktenskap i slutet av 60-
talet. 
 
Jag är född i Hälsingborg och uppvuxen i Höganäs. 
1962 flyttade jag med mina föräldrar till Jakobsberg 
i Järfälla kommun. Sedan 1988 är jag bosatt i Vax-
holm 
 
För drygt tio år sedan var jag nere på Vaxholms 
stadsbibliotek och lyssnade när Gunnar Sjöberg ta-
lade om släktforskning. Gunnar är sedan länge med-
lem i vår förening. Jag berättade om detta för min far 
och sade att jag tänkte börja slätforska när jag blir pensionär, 
men en god vän till familjen, som är aktiv släktforskare, rådde min far att köpa mig ett 
släktforskningsprogram i födelsedagspresent och på den vägen är det. 
 
De sista fyra-fem åren har det tyvärr inte blivit så mycket gjort vad gäller min egen 
forskning eftersom jag varit projektledare i föreningens CD-gruppsprojekt. Nu är skivan 
äntligen klar och jag hoppas på att kunna återvända till mina egna anor. 
 
När arbete och släktforskning tillåter försöker jag få tid över till att läsa böcker, gå på 
opera och teater samt handarbeta. På sommaren försöker jag dessutom hinna med skär-
gårdsturer, svampplockning och skansenbesök. 
 
Det blir ingen lätt uppgift att efterträda Eddy, som alltid är så påläst, men jag hoppas att 
han fortsätter att vara aktiv i vår förening. Dessutom har vi gott om duktiga medlemmar 
i föreningen. Jag hoppas på er hjälp!  
 
Anita Järvenpää 
 

 
 

Tredje gången gillt? 
 
Jag har i tidigare nummer av Sysslingen berättat om mina fadäser med datorer och deras 
tillbehör. Jag trodde då att det var slut på eländet. Men icke. 
 
Den här gången handlar det om Windowsprogrammet. Jag hade hört talas om Win-
dows 7. Det som ska ersätta Windows Vista. Jag köpte alltså en uppgradering á 1.395:- 
och gjorde en installation på min stationära dator. 
 
Installationen gick bra och programmet krånglade inte. Men så tänkte jag att det var lika 
bra att installera Windows 7 på min bärbara dator. Det gick också bra. Det fungerade 
någon månad. Men sedan började det komma obehagliga meddelanden att jag använde 
en icke giltig version av Windows 7. Den texten blev lite irriterande, så jag beslutade att 
gå tillbaka till Windows Vista. 
 

Foto  Lena Sundberg 
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Jag hade tydligen gjort en illegal installation, eftersom jag inte läst det finstilta på kar-
tongen: ”För användning på en dator eller enhet”. 
 
Eftersom det krävs att man måste aktivera programmet så håller tydligen Microsoft reda 
på att det inte är fler än en användare per program. 
 
Men att återskapa Vista borde bli en lätt match. Jag hade ju gjort mina återställnings-
skivor. 
 
Sagt och gjort. I med skivan för att få tillbaka vistafilerna. Nu blev det helt svart på 
skärmen. Paniken började komma. Provade med att tvångsavstänga datorn och göra en 
omstart. Om skärmen kunde bli ännu svartare så var den det nu. 
 
Orsaken var troligen att jag försökte återskapa program från en högre version av Win-
dows till en lägre. Tvärtom gick ju bra på den stationära datorn. 
 
Vis av skadan sedan tidigare hade jag som tur var backupskivor på mina filer. 
 
Det här kalaset kostade en ”äkta” version av Windows 7, á 1.995:-. 
 
Arne Sundberg 
 

 
 

 
 
 

 
 
Häromdagen var vi hemma hos yngste sonen på födelsedagskaffe. Han har just flyttat 
från Rö till Åkersberga och har just fått sin nya lägenhet i ordning med tavlor på väggar-
na. Ninne och jag gladdes åt att se att han satt upp en vacker tavla, ett stilleben, förestäl-
lande en bukett sommarblommor och en vas med penslar. Signerat Ramberg (uttal med 
kort a). Ninne kände till Gustaf Ramberg från sitt föräldrahem. Hennes mor fick den för 
hundra år sedan av konstnärens hustru Elin, som var hennes väninna. Jag hade också i 
min barndom hört mycket om Ramberg och sett tavlor av honom och hört att han ibland 
när speceriräkningen blivit stor hos handlaren så gick Ramberg dit och betalade med en 
tavla. 
 
Hemma igen googlade jag på /ramberg konstnärer/ och fick genast upp en artikel Från 
cowboy till konstnär. Jag fick fram flera i modern tid publicerade artiklar om Gustaf 
Ramberg om hans ursprung – levnadsöde och konstnärliga utveckling. Bland annat tala-
des om en dotterdotter boende i Vaxholm. 
 
Jag gav sonen tips om detta. Han ringde genast upp igen och sa: henne, vars morföräldrar 
var Gustaf och Elin Ramberg känner jag och har träffat många gånger. Hon var viceord-
förande i scoutkåren där.  
 
Så kan det också gestalta sig: pojkens mormor och damens, i Vaxholm, mormor var vä-
ninnor och linjerna visar sig genom en tavla med vackra sommarblommor. 
 

EDDYS RUTA 
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Verksamhetsberättelse 
 
Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släkt-
forskarförbund, Riksarkivets Vänner, Föreningsarkiven i Stockholms län och Förening-
en för föreningarnas lokal i Vaxholm. Medlemsantalet har under året ökat från 259 till 
273. 

Styrelsen har bestått av Eddy Widborg, ordförande, Anita Järvenpää, vice ordföran-
de, Carl-Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Olle 
Keijser, Olle Kungberg och Lennart Djerf. 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, Program-
kommittén, Redaktionskommittén samt Vaxholms- och Åkersbergakommittéerna. 

 
Den på höstmötet 2008 beslutade planen har följts på följande sätt: 

1. Medlemstalet har ökat något, se ovan, dock inte så mycket som vi planerade 2008.  
2. Studiebesök har inte förekommit på grund av att intresset från medlemmarnas sida 

varit alltför litet.  
3. Föreningen har hela året utom juni-augusti ställt upp med någon eller några med-

lemmar som Jourhavande släktforskare på lördagar i Vaxholms och Åkersberga bib-
liotek. Programmet har även 2009 gett flera nya medlemmar som resultat.  

4. Studiecirklar och kurser i släktforskning har inte kunnat ordnas på grund av för litet 
antal anmälningar. Däremot har nybörjare kunnat tas omhand av Jourhavande släkt-
forskare, se punkt 3. Några har också fått plats på utbildning som arrangerats av 
Riksarkivet i Arninge.  

5. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har som tidi-
gare år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. Under 2009 
har vi övergått från blad i A4-format till vikta blad i A3-format, en förändring som 
har uppskattats. 

6. Under året har föreningens webbsidor ytterligare utvecklats av Olle Keijser, med 
synpunkter, råd och stöd från flera medlemmar, särskilt Eddy Widborg, Ulla Sell-
bom och Arne Sundberg med familj. Besöksfrekvensen är tillfredsställande. 

7. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post ligger vid årets slut kvar på  
51 %. 

8. Projektet Vaxholm-Österåker-CD har efter fem års träget arbete slutförts. Vårt regis-
ter på CD, 96 000 poster, över födda, vigda och döda i församlingarna i nuvarande 
Österåkers kommun och Vaxholms stad blev klart och presenterades på höstmötet. 
Anita Järvenpää har varit ledare och cirka 30 medlemmar har deltagit. Som tack för 
gott arbete bjöd föreningen deltagarna på en dagstur till Bomarsund på Åland i slutet 
av augusti. Över 90 exemplar av registret hann säljas under 2009.  

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

augusti, både i Åkersberga och Vaxholm. Så kallade datastugor, med frågor om da-
torer, program och dataregister, har också hållits i Åkersberga och Vaxholm samma 
månader, i regel två veckor efter månadsträffen. På styrelsemötet den 28/4 diskute-
rade vi den verksamhet vi bedriver för att komma fram till om det finns något vi 
skulle behöva ändra på. Några synpunkter och iakttagelser som kom fram var föl-
jande. Släktforskningen har ändrat natur genom att man numera i stor utsträckning 
sitter hemma och söker på Internet i stället för att bege sig till ett arkiv. Därmed har 
behovet ökat av hjälp att läsa, hjälp att hitta källor och att söka i dem samt hjälp att 
hantera datorn. Vår verksamhet har på ett bra sätt följt med och anpassat sig till för-
ändringen. Några stora nya grepp fann vi således inte vara nödvändiga. 
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11. Olle Kungberg var utsedd som vårt ombud på riksstämman i Falköping men kunde 
av personliga skäl inte delta. Släktforskningens dag genomfördes både i Vaxholm 
och Åkersberga. Något regionalt samarbete har inte ägt rum. 

12. Fem medlemmar från SRS har deltagit tillsammans med medlemmar från DIS-ÖST, 
SSGF och Släktforskningssektionen i IBM Club i programmet Jourhavande släkt-
forskare i Arninge.  

13. Vårmötet hölls den 31/3, då Ingrid Lännersand berättade om vad man kan hitta om 
kommittéer och kommissioner i våra arkiv, och använde sig framför allt av häxeri-
kommissionen som exempel. Höstmötet hölls den 5/11, då Gunnar Ståhl, G-
gruppen, höll föredrag om genvägar i släktforskningen. 

14. Någon vårutflykt genomfördes inte under 2009. Den planerade höstavslutningen i 
Vita huset med besök av Österåkers Lucia och tärnor lyckades vi inte arrangera ef-
tersom flickorna redan hade ett arbetsamt program.  

 
Övrig verksamhet:  

• Några medlemmar har deltagit i och slutfört arbetet i projektet Namn åt de döda, vad 
gäller registrering av avlidna i våra fem församlingar 1901-46. Baserat på vårt och 
många andras arbete planerar Sveriges Släktforskarförbund att komma ut med en ny 
version av Sveriges dödbok under 2010. 

 
Som framgår av ovanstående har föreningens målsättning inte förändrats – det är 

fortfarande en förening i vars famn medlemmarna ska kunna få tips och synpunkter till 
hjälp för sin släktforskning. Verksamheten har i viss mån ändrats inte minst på grund av 
datorns ökade betydelse i arbetet. Tyngdpunkten har ändrats till att i högre grad ligga på 
medlemsmöten där vi hjälper varandra med de problem vi träffar på. Antalet deltagare i 
dessa möten har ökat med tiden. Vi har haft roligt och trivsamt på mötena.  

 
Vi tackar för gott samarbete med Österåkers hembygds- och fornminnesförening, 

som gratis upplåter lokaler för oss, med Föreningarnas lokal, ideell förening, i Vax-
holm, 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 insat-
ser under året. 

 
Åkersberga den 23 februari 2010. 
 

Eddy Widborg Anita Järvenpää Carl-Göran Backgård  
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
Ingalill Hallberg Olle Keijser Olle Kungberg 
kassör 
 
 Lennart Djerf  
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Resultat- och balansräkning 
 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Intäkter kronor kronor Omsättningstillgångar kronor kronor
Medlemsavgifter 27 300   27 000      Postgiro 7 630       1 974       
Försäljn, bidrag CD 15 413   Bank sparkonto 15 215     35 465     
Lotteri, ränta, aktivitet 3 315     3 056        Förutbetald kostnad 250          

46 028   30 056      23 095    37 439    
Kostnader Anläggningstillgångar
Administration not1 4 261 -    1 213 -       Inventarier not4 5 445       
Dator 3 261 -    3 592 -       Summa tillgångar 28 540    -              
Avgift till förbundet not2 3 108 -    2 412 -       
Stämmoombud -             5 465 -       Skulder
Medlemskap i fören. 600 -       600 -          Förbetalda medl. avg 800 -         1 400 -      
Sysslingen not3 12 501 -  6 931 -       CD projektet not5 17 875 -    
Aktivitet, träffar 1 969 -       Summa skulder 800 -        19 275 -   
Hemsida 219 -       219 -          
CD projektet not5 8 309 -    4 325 -       Eget kapital
Styrelsen 1 470 -    1 680 -       Balanserat resultat 18 164 -    16 514 -    
Avskrivning not4 2 723 -    Redovisat resultat 9 576 -      1 650 -      

36 452 -  28 406 -     Summa eget kapital 27 740 -   18 164 -   
Årets överskott 9 576     1 650        Summa skulder 28 540 -   37 439 -   

och eget kapital

not1 inköp av vinst till lotterier ingår not5  bidragen till CD projektet kr 17875, 
not2 avgift till förbundet 12kr/medlem           från kommunen, Österåker-Östra Ryd församling, 
not3 ingår inköp av kuvert avser flera år          Nordea och medlemmar har avräknats mot
not4 en ny projektor har införskaffats          totalkostnaden kr 26184,  netto kostnad kr 8309
        avskriven med 1/3 år 2009

 
 

 

En dag i maj 
 
Lördagen den 15 maj blir det soligt och varmt, det är ju nära den syttende maj och då 
brukar ju norrmännen se till att vädret är strålande. Då kommer alla släktforskare och 
deras familjer i både Vaxholm och Åkersberga att ställa stegen till parken vid Rydbo-
holms slott för att fira att vi finns till och att det har blivit sommar också detta år och att 
vår förening numera kan erbjuda allmogen en cd-platta som innehåller uppgifter om 
95 000 personer som haft sin tillvaro i socknar i Södra Roslagen. 
 
Anita, ordförande och Eddy f.d. ordförande kommer att arbeta oförtrutet på detta pro-
jekt. Vi gör det med vänligt deltagande av Elisabeth Douglas och Natur och Kulturs för-
lag som givit ut: Vicekungen (om Per Brahe d.y.) av Erik Pettersson samt Norstedts för-
lagsgrupp som givit ut: I skuggan av tronen (om per Brahe d.ä.) av Bo Eriksson. Om allt 
går i lås skall vi få föredrag av dessa samt visning av Vasatornet av Elisabeth Douglas. 
 
Denna – Brahe-dagen – kan bli en rasande fin avslutning på våren och en lika rasande 
fin början på sommaren.  
 
Skriv in i almanackan och kom med oss på detta och ta med er kaffekorg och smörgås! 
 
Självklart skall vi redogöra för vad vi vet om Christina Piper - änka efter den olycklige 
greve Erik Brahe. 
 
Eddy Wiborg 
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Lite statistik och tankar kring en dödboks 
renskrivning 
 
Jag åtog mig att skriva in Vaxholms församlingar till kommande version av Sveriges 
dödbok. Eftersom jag även var inblandad i föreningens egen skiva så blev det ju att job-
ba på ett liknande sätt. Jag kunde ju använda det som redan var inskrivet fram till 1937 
så jag behövde bara skriva in 9 år till. Därtill komplettera allt material med uppgifter 
från församlingsböckerna. Det kändes ju lite jobbigt att inte få en paus mellan vår CD 
och denna dödbok som skulle vara klar till nyår. Jag fick dock en månads respit så det 
blev inte så hetsigt som jag först befarade. 
 
När man ser resultatet av de 1.709 poster jag levererade så börjar ju tankar kretsa kring 
hur ser detta ut i statistikform. Som gammal statistiker och produktionsuppföljare blir 
man nyfiken. På den tiden jag jobbade med detta fanns inte Excel, men nu kan man på 
några minuter åstadkomma stordåd. Så här kommer några exempel på vad jag åstad-
kommit. Samtidigt kan det ju ge en demografisk bild av hur vaxholmarna haft det. Vad 
gäller dödboken så skall vi komma ihåg att det bara handlar om vaxholmare, oavsett var 
de dött i landet. Alltså inte de som dött i Vaxholm, utan de vaxholmare som dött. 
 
Vad är demografi? 
Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. En 
viktig del är insamling, bearbetning och analys av befolkningsstatistik. Demografer sö-
ker också förklara sambandet mellan befolkningsutveckling och ekonomiska, sociala, 
kulturella och politiska faktorer. (Texten stulen på Internet) 
 
Jag börjar med att visa hur många som dött per år mellan 1901 och 1946. 

 
 
Genomsnittligt är det 39 stycken per år. Den matematiska medelåldern är 38 år. Om här 
finns en naturlig koppling överlåter jag till djupare statistiskt skolade personer att avgö-
ra. 1912 och 1918 är de årtal som toppar med över 50 döda per år. Kan vara Spanska 
sjukan! 
 
Om man delar upp materialet i åldersintervaller så blir resultatet följande: 
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Första raden (Ålder = 0) innehåller dem som inte hann fylla ett år 
eller är dödfödda. Sedan talar nog tabellen för sig själv. Högsta ål-
der är 98 år. Näst högsta uppnådda ålder är 96, vilka en person 
uppnådde. 1934 avled en kvinna i 98 års ålder. Så det är inte bara 
nu man bli gammal. Man kunde bli det förr också, men det var 
inte lika vanligt, är väl bäst att tillägga. 
 
Summeras samtliga poster för intervallet upp till och med tio år så 
blir det 254 stycken. Vanligast var att man dog när man uppnått 
intervallet 71 år till 80 år. Jag har inte separerat kvinna och man 
här. Det är möjligt att det ger skillnader. Men det kan jag ta en an-
nan gång. 
 
Som sagt detta var 46 år i Vaxholm. Jag hoppas kunna återkomma 
med fler sammanställningar kring det stora material vi har skapat 
för att få fram vår CD-skiva. Att jag bara har material fram till 
1946 här, är att befintlig dödbok omfattar tiden från 1947 och 
framåt. Man lägger bara till det som nu registrerats till det som ti-
digare inrapporterats och vi kommer därmed att få ett större mate-
rial att söka i, när skivan är klar till sommaren/hösten. Kan väl av-
slöja att jag med denna statistiska bearbetning fann tre felaktiga 
datumangivelser. Jag som trodde jag var så noga och att jag kolla-
de allt innan det levererades. Men det är så dags nu! 
 
Leif Gannert 

 
 

 

Mantalslängder och mantalsuppgifter i Stock-
holms stadsarkiv 
 
Husförhörslängderna i Stockholms stad innehåller tyvärr väldigt lite uppgifter om de 
personer som är bosatta i Stockholm. Oftast får man bara fram namn och födelsedatum. 
En annan viktig källa är därför mantalslängder och mantalsuppgifter. 
 
I slutet av varje år lämnade alla skattskyldiga in en mantalsuppgift till dåvarande skat-
temyndigheten. Uppgifterna utgjorde underlag till de mantalslängder som upprättades 
året därpå. 
 
Mantalslängder finns bevarade för tiden 1652-1960, men inte för varje år. Mantalsupp-
gifter finns för tiden 1835-1936 och taxeringslängder för 1961-1973. Av mantalsläng-
derna och mantalsuppgifterna får man fram vilka som bodde i fastigheten vid mantals-
skrivningstillfället i slutet av föregående år. Samtliga hushållsmedlemmar finns vanligt-
vis medtagna. 
 
Mantalslängderna är ordnade efter fastighet och taxeringslängder efter skattedistrikt. In-
formation finns om personernas ålder eller födelsedatum. Födelseort finns för åren 
1915-1960 samt i mantalsuppgifterna för åren 1881, 1891, 1901 och1911. 
 
Mantalslängderna innehåller till skillnad från mantalsuppgifterna information om in-
komst och skatt. 

Ålder Antal 
0 119 
1 52 
2 19 
3 17 
4 8 
5 8 
6 9 
7 10 
8 4 
9 3 

10 5 
11-15 23 
16-20 78 
21-25 86 
26-30 62 
31-40 105 
41-50 136 
51-60 165 
61-70 260 
71-80 327 
81-90 184 
91-95 26 

96 1 
97 0 
98 1 
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Det finns ett gemensamt mantalsregister för mantalsuppgifter, mantalslängder och taxe-
ringslängder. Man söker på efternamn och förnamn. I registret finns information om år, 
distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer. 
 
Med hjälp av uppgifterna om år, distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer kan man 
beställa ta fram mantalsuppgifterna antingen som mikrokort, skannad bild eller original. 
 
Gifta kvinnor saknas i mantalsregistret före år 1938. Undantag från detta utgör år 1855 
då även kvinnorna finns med 
 
Eftersom mantalsregistret efter år 1800 täcker hela Stockholms stad behöver man inte 
känna till vilken församling personerna bor i. 
 
Vid beställning av original fr.o.m. 1948 skall man lägga till ett år. Om du t ex vill be-
ställa material för år 1950 skriver du i stället 1951 på beställningsblanketten, Längderna 
efter år 1960 förvaras hos Skatteverket 
 
Nedanstående material finns hos Stockholms stadsarkiv 
 
Mantalsregister 

1652-1800 spridda år Inbundna register 
1800-1883, 1909 Forskardator och 
webbplats 
1884-1998 Mikrokort 
 
Mantalslängder 1652-1960 
1652-1760 spridda år 
1770, 1780, 1790, 
1800, 1810, 1820, 1830, 1835, 
1840, 1845, 1850, 1855, 1860 
 
Mikrokort 
1862-1915 
Övriga år (1831-1960) Original 

Taxeringslängder 1961-1973 
1961-1973 Original 
 
Mantalsuppgifter 1835-1936 
1871-1873, 1881, 1885, 
1891, 1901, 1911, 1921 
 
Mikrokort 
1835, 1845, 1860, 1870 Skannad bild 
Övriga år (1835-1936) Original 
 

 
Anita Järvenpää 
 

 
 

Jag har hittat ett kaninungeskelett som hade ramlat ut ur kroppen på en kanin. Jag tror 
att det var en pappakanin för den var ganska vissen o tråkig.   Line 6 år.  
 
Pappa säger att mamma är medvetslös när hon handlar kläder.   Tor 6 år.  
 
När man blir gammal får man en liten kropp med mycket skinn. Man blir som en liten 
sophög om man ramlar ihop.   Olivia 8 år.  
 
Ögonen på gamla människor blir ofta dåliga med åren. Det kan vara hinnorna som blir 
sneda eller hornen som blir närsynta.   Stig 7 år.  
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Släktforskardagarna i Örebro 
 

i Conventums Kongresscenter 
mitt i centrala Örebro 

 
27 augusti 

SSf Konferenser för 
ordföranden, cirkelledare och redaktörer 

i Conventum Medborgarhuset 
 

28 augusti 
SSf Riksstämma 

i Conventum Kongressen 
 

28-29 augusti 
Mässa 

i Conventum Arena 
med bl.a 

Utställningar 
Föredrag 

Digitala aktörer 
Hembygdsföreningar 

Släktforskarföreningar 
Släktsök – finn dina släktingar 

 
 

 
 
Läs mer på hemsidan www.sfd2010.se/ eller använd länken på Rötters hemsida. Länk 
dit finns på vår egen hemsida www.roslagen.be  
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Läsövning 
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Saxat från medlemstidningar 
 
Tänkte passa på att påminna om de olika medlemstidningar som finns i vår studiecell i 
biblioteket i Åkersberga. Här finns tidningar med artiklar som ni säkert kan hitta mycket 
intressant material i. Nedan följer några exempel: 
 
Världens längsta kärlekshistoria? En berättelse om Nils-Petter och Bohtilda Jönsson. 
Båda födda 1850 och avled 1953.  
Hämtat från AnGripen 2009:4. 
 
Hur man hittar handlingar om namnbyten i Sverige.  
Hämtat från AnletsBladet nr 4 2009. 
 
Kvalitet i släktforskning. Att vara noggrann och kritisk är viktigt för en släktforskare. 
Att göra fel och dra fel slutsatser. Det allvarligaste är väl att man får in fel ana i sin an-
tavla. Om man sedan inte upptäcker felet direkt utan forskar fram den felaktiga anans 
förfäder, så har man lagt en tid på något som inte stämmer. 
Hämtat från Arosiana nr 3-2009. 
 
Släktforska i Finland. Släktforska på svenska i utlandet. Många kyrkböcker från Finland 
är skrivna på svenska. Enda problemet man stöter på som svensk är de ryskspråkiga 
böcker från Karelen. 
Hämtat från Diskulogen nr 86 2009-09. 
 
Grimetons radiostation – Sveriges länk till Amerika. I en liten nordhalländsk socken 
med det märkligt klingande namnet Grimeton ligger sedan 1920-talet en radiostation, 
byggd för långvågstelegrafi främst över Atlanten. 
Hämtat från Diskulogen nr 87 2009-12. 
 
Ovanliga namn var lika vanliga förr som nu. Sedan regeringsrätten gett klartecken till 
både Q och A-C är de mesta tillåtet som förnamn. Men påfund som Månfare och Zorro 
är inte unika för vår tid. Den stora namnrevolutionen ägde rum i slutet av 1800-talet. 
Hämtat från Släkthistoriskt forum nr 5 2009. 
 
 
Måste också passa på att påminna om vår hemsida. 
Här hittar ni information om vår förening, vår ka-
lender, tidigare Sysslingar, länkar till olika släkt-
forskningssidor och mycket annat. 
 
Susanne Fagerqvist 
 
 

Datahörnan 
 
Denna gång har datahörnan flyttat till vår hemsida. 
Nils Lindgren har skrivit en instruktion om hur du 
kan hämta gratisprogram till din dator. 
 Foto  Lena Sundberg 
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Ordlek 
 
Genom att ge ett ord en bokstav till någonstans, kan något helt nytt skapas i betydelse. 
 
För att förklara så tar jag meningen, Ge mig ett ”C” och du får ett vänligt ord tillbaka. 
Vilket ord söks? 
 
Jag söker ordet TAK för med hjälp av C-et blir det TACK. 
 
Här några liknande problem att fundera på. Facit finns längre bak i tidningen. 
 

1. Ge mig ett L och det blir ett träd 
2. Ge mig ett P och resan framåt slutar 
3. Ge mig ett B och oväsen uppstår 
4. Ge mig ett L och kylan känns 
5. Ge mig ett S och ytskikt avses 
6. Ge mig ett N och tillbringaren finns 
7. Ge mig ett P och det blir mat 
8. Ge mig ett G och jag minns inte mer 
9. Ge mig ett S och några är utpekade 
10. Ge mig ett P och du kan damma 

 
Leif Gannert 
 

 
 

Nya medlemmar 
 
Solveig Morén Ekbacksvägen 32 184 32 Åkersberga 
Britt Klint Lerviksvägen 32 184 63 Åkersberga 
Bo Lundmark Sjövägen 21 184 52 Österskär 
Karin Svanström Sandstensvägen 6 167 64 Bromma 
Lars Jöngren Skolvägen 6 6tr 184 30 Åkersberga 
Urban Flod Västby 145 870 16 Ramvik 
Inger Hellgren Pettersbergsvägen 4 185 34 Vaxholm 
Christina Wikholm Galeasvägen 4 185 33 Vaxholm 
Bo Hallberg Muskötvägen 2 184 60 Åkersberga 
Birgit Lindkvist Talltitevägen 33 184 61 Åkersberga 
Klas Göran Wändesjö Söravägen 97 184 37 Åkersberga 
Astrid Larsson Otto Bondes väg 67 184 62 Åkersberga 
Jan Holmbäck Tantalvägen 7 185 94 Vaxholm 
Christer Svensson Östra Ekuddsvägen 12 185 31 Vaxholm 
Rolf Skagerborg Slåttergränd 12 183 57 Täby 
Yvonne Sjöman Fritjof Thuns väg 7 184 31 Åkersberga 
Anne Marie Westerberg Karlshillsvägen 8 185 41 Vaxholm 
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Facit Läsövning 
 

Copia. 
  Kongl. Maij:tts 
Nådige resolution oh förklaaring med hwad straff den  
efter kiökiolagen böhr beläggias, hwilken sedan han 
warit till skrift, öf:r faller någon med ord ell. Gärningar 
och der å oförlijkter begår Herrans Högwördige nattwards 
gifwin i Stockholm d:25 Septemb: 1697 
 

Kongl. Maij:tt har detta ärändet noga öf:wägat, finnan- 
des för rättwist, att den bråtzlige bör i anledning af den 
9 puncten i thet 11 Capitel af Kongl. Maij:tts kiörkiolag, med 
lijka straff anses som den, hwilken drucken, oskrifttades ell.  
af prästen för skälige orsaker warnader att hålla sig therifrån, 
liikwähl till herrans bord framkommer, börandes icke 
dess mindre den samma för wärzlig räsa plichta, hwad 
hans brott oc sakens beskaffenh: ärfordrar, dett alla som 
wederbör hafwa sig försummligen att efterrätta, Actum 
ut supra. 
…uppå högstbemälte hans kongl. Maij:tts respective  
wår älskel. K:h:r Sohns, så oc allernådigste Kå- 
nungs oc herres wägnar 
 

  Hedwig Eleonora 
Bengt Oxenstierna,  C. Gyllenstierna, F. Wrede 
N. Gyllenstolpe, L. Wallerstedt 
  H. Herdhielm 
 

Efter kongl. Maij:tts Bref daterat Stockholm d: 10 octob: 
Anno 1699 skall så förfaras med the trolåfwade personer som 
efter begångit lägersmåhl öfwergifwa sina fästeqwinnor, 
bortrymmandes till andra orter, så wida trolåfningen oh 
häfdandet är bewiseligit oh sielfständig å båda sijdor, lijka som 
Kongl. Lag Cap:XVI. § VII förmår om gifta Persohner, som af illa 
willia förlöpa sina Echta makar. 
 

 
 

Facit Ordlek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  Susanne Fagerqvist  

1 TAL TALL 
2 STOP STOPP 
3 RAK BRAK 
4 KAL KALL 
5 KAL SKAL 
6 KANA KANNA 
7 SOPA SOPPA 
8 LÖMSK GLÖMSK 
9 VISA VISSA 
10 VIPA VIPPA 

Adressfält 

Vi önskar våra läsare en treVi önskar våra läsare en treVi önskar våra läsare en treVi önskar våra läsare en trevvvvlig lig lig lig 

Påsk, fin vår och varm sommarPåsk, fin vår och varm sommarPåsk, fin vår och varm sommarPåsk, fin vår och varm sommar    


