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Ordföranden har ordet 
 

Efter en kall och snörik vinter har det så äntligen blivit vår – eller rättare sagt sommar. Valborgs-

mässoafton var så kall att man hade behövt plocka fram pälsen. En vecka senare satt jag i aktern på 

en båt på väg till Möja i bara solklänning. 

 

Vi avslutade vårens verksamhet med studiebesök på Arbetarrörelsen Arkiv och bibliotek samt 

våravslutning på Medeltidsmuseet. 

 

För oss som arbetar med Sveriges Dödbok 1860-2017 skall alla filer vara inlevererade i juli månad.  

Den nya skivan beräknas komma ut i slutet av november. Så det är bråda dagar vi har framför oss. 

NÅDD-projektet fortsätter emellertid. Släktforskarförbundet hart tagit beslut om att fortsätta pro-

jektet och registrera in samtliga avlidna i Sverige fr.o.m. år 1830. Innan jag börjar med detta hoppas 

jag på att kunna unna mig åtminstone någon helledig vecka. 

 

Jag önskar er alla en varm och skön sommar! 

 

Anita Järvenpää 
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2  

184 60 Åkersberga 
 

 

   Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 070-629 25 32 

 e-post: anita.jarvenpaa@telia.com 

Vice ordförande/ 
Sekreterare, e-post Christer Lind 08-541 310 75 

  ch2.lind@roslagen.be  

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Torbjörn Claar 070-884 81 23 

 e-post: claar@telia.com 

Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 

 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 
 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 

Ledamot Susanne Fagerqvist 070-722 14 12 

 e-post sysslingen@hotmail.com 
 

 

 
 

 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel. 070-722 14 12 

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  blogg.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Ann Lundgren, Olle Keijser 

   

För signerade bidrag ansvarar författaren. 

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

 
Medlemsavgift 

Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor 

för medlem under 25 år. Betalas till föreningens  

plusgirokonto: 448 57 91-0   
Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 
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Nästa nummer av Sysslingen 

kommer i september 2018 

Manusstopp den 15 augusti 2018 

  

Redaktionen har ordet 
 

Välkomna till det andra numret av Syss-

lingen för detta år.  

Vi har fått in artiklar från flera av våra 

medlemmar som vi tackar för. Tore Öster-

man fortsätter sin serie om axplock från sin 

forskning. Carl-Uno Sjöblom har en artikel 

om familjen Broms och Birgit Lindkvist har 

skrivit om studiebesöket i Flemingsberg.  

Detta nummer blev ganska innehållsrikt så 

vad passar då bättre än en klurighet mot slu-

tet. 

Hoppas att ni får en riktigt fin sommar och 

på återhörande i september, 

 

Redaktören 

 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Information angående den nya dataskyddsförordningen GDPR. 
 

Den 25 maj införs en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft 

och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). 

 

De uppgifter vi har i vårt medlemsregister består av namn, postadress, mailadress, uppgift om 

vilken lokalavdelning man tillhör, telefonnummer samt uppgift om man vill ha Sysslingen di-

gitalt. 

 

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. 

 

Styrelsen 

 

 

 
 

 

Riksarkivet 400 år 

 

Riksarkivet har under våren firat sitt 400-årsjubiléum Arkivet har sedan 1618 bevarat statens 

handlingar. När arkivet skapades handlade det om statlig kontroll och makt. Idag är arkivet till 

för oss alla. 

 

Med anledning av jubiléet har man bjudit in till ett stort antal föredrag och visningar. Man in-

ledde firandet med besök av bl. a. kungen, kronprinsessan och kulturministern. Lördagen den 

28 april var jag och lyssnade till Gunnar Wetterberg som med stor inlevelse berättade om 

”Axel Oxenstiernas samlade klokskap” samt Mats Hayen som talade om ”Carl Michael Bell-

man och 1700-talets arkiv”  

 

Anita Järvenpää 

 

 

     
 

Foto:  Anita Järvenpää 

http://blogg.roslagen.be/information-angaende-den-nya-dataskyddsforordningen-gdpr/
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Familjen Broms i Vaxholm 
 

Vaxholms befolkning lever och bor till största delen relativt avskilt genom att vår kommun 

består av öar, större och mindre. Därmed har människorna här trots en genom åren kraftig ge-

nomströmning kommit att bli besläktade med varandra. Församlingen tillhör de mindre i lan-

det, varför det blivit tämligen naturligt med släktförhållanden av olika slag. Kort sagt – här 

fanns, och finns några familjer, vilka bildar stommen ibland invånarna. 

 

Flera av de familjer, som en gång bodde och även styrde och ställde här i staden, finns inte 

längre kvar. De första flyttade in till Stockholm och många har helt enkelt utdött. 

För en tid sedan fick jag se en artikel i den numera sedan länge nedlagda Vaxholms Tidning, 

som finns att tillgå i bl.a. Vaxholms Bibliotek och Vaxholms Stadsarkiv. Artikeln handlade 

om familjen Broms och dess öden och äventyr. Den var skriven av en ”bromsare” framlidne 

godsägaren Gustaf Arvid Broms.  

 

Denne Broms var en stor vän av Vaxholm och dess Hembygdsförening. Han medverkade ofta 

med artiklar om staden och livet här för hundratals år sedan. I april år 1945 skickade han en 

intressant beskrivning av sin släkts historia. Han utgår i berättelsen från den hundraårsjubile-

rande specerihandlarfirman Broms, som då bedrev sin verksamhet i Stockholm. Artikeln finns 

att tillgå i Vaxholms Tidning av den 7 april 1945. 

 

 

Ur Vaxholms tidning 7 april 1945: 

 

 
 

Den framstående Vaxholms kännaren, godsägaren 

G.(Gustaf) A. (Arvid) Broms, som talade vid hem-

bygdsfesten i Vaxholm förra året, har sänt V.T. 

nedanstående, som vi med största tacksamhet införa. 

Red. 

 

Den 1 april celebrerade kryddkramhandels-
firman J. F. Broms & Son vid Norrlandsga-
tan 15 i Stockholm sin 100-årsdag. Firmans 
grundare Johan Fredrik Broms var infödd 
Vaxholmare, vars förfäder i minst fem 
släktled levat och verkat i Vaxholm. 
Johan Fredrik Broms föddes år 1821 i huset 
Konungskvarteret nr 21, d.v.s. det forna 
Tullhuset. Föräldrarna voro kof-
ferdikaptenen Abraham Broms och hans 
hustru i andra giftet Maria Fredrika Scha-
gerström. Fadern, som år 1819 av gross-
handlanden Pehr Magnus Ekman för 

5.000 rdr banko hade inköpt förra Tullhu-
set, drev där handelsrörelse till sin död år 
1822. Följande år sålde änkan fastigheten 
för 4.500 rdr banko till handlandena Olof 
och Gustaf Åkerberg och återflyttade jämte 
sina fyra små gossar till den gård i Väster-
hamns-kvarteret, som hennes svärfader 
rådman Abraham Broms år 1762 för 
1.500 daler kopparmynt inköpt av borga-
ren Erik Westberg och vilken gård hon in-
nehade och bebodde till sin död år 1841. 
Denna gård hade först nr 5, senare nr 50 för 
att på 1850-talet få nr 90 och slutligen vid 
nyregleringen av 1880-talet erhålla nr 48 i 
kvarteret Utkiken. År 1841 försålde arving-
arna gården till doktor Fredrik Adolf Zetter-
gren, vilken samtidigt av dessa köpte deras 
gravplats på kyrkogården, där en gravsten 
med doktor Zettergrens namn utvisar den 
plats där bl.a. Johan Fredrik Broms föräld-
rar vila. 
Johan Fredrik Broms fader var född i Vax-
holm år 1776 och gick tidigt till sjöss, 
mönstrad på fartyg vilka huvudsakligen 
seglade mellan utländska hamnar. Så hade 
han år 1801 icke varit i Sverige på tre år. År 
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1802 blev han emellertid styrman på Stock-
holmsbriggen ”Johanna Margaretha” om 
105 läster och då var destinerad till Triest 
och Alicante. Vid avseglingen insjuknade 
befälhavaren Axel Lönnquist, varför farty-
get övertogs av kofferdikaptenen Sebastian 
Badendyck som befälhavare. Denne fick 
1806 befälet på skeppet ”Lovisa” om 211 
läster och under en resa år 1810 från Liver-
pool till Stockholm avled han den 6 maj vid 
Dalarö, varvid befälet övertogs av hans 
närmaste man styrman Abraham Broms. 
Denne blev år 1811 gift med Badendycks 
äldsta dotter Sophia Charlotta, vilken dock 
avled redan följande år endast 21 år gam-
mal. Om henne har fältprosten, kyrkoher-
den och slottspastorn i Vaxholm Anders Sö-
derman skrivit i dödsboken: ”Hatade flär-
den och fåfängan, men älskade torftig-
heten, sina vänner och den fattige; var en 
sann christen uti alt sitt förhållande.” 
När skeppet ”Lovisa” den 16 april 1819 ank-
rade på Stockholms ström efter avslutad 
resa från S:t Ybes i Portugal, avmönstrade 
kofferdikaptenen Abraham Broms och läm-
nade för alltid det verksam-hetsfält, åt vil-
ket han dittills ägnat sitt liv. Han inköpte 
nu, som förut är nämnt, det forna Tullhuset 
mitt emot Fästningen, flyttade dit med sin 
familj och drev där handelsrörelse, som 
dock redan efter trenne år upphörde på 
grund av hans död. Han blev endast 46 år 
gammal. 
Kofferdikapten Broms hade tre systrar, av 
vilka en, Margaretha Kristina, född 1771, 
död 1851, drev källarrörelse, de s.k. Falkens 
Salonger. Hon gifte sig första gången med 
handelsman Andreas Bränberg, död 1804, 
och andra gången med traktören och råd-
mannen Gustaf Falk, död 1827. En yngre 
syster, Anna Maria, död 1823, blev gift med 
logarvaren och rådmannen Sven Julius 
Windrufva, vilken avled år 1810, blott 36 år 
gammal. Samtliga dessa voro födda och 
gifta i Vaxholm. 

Kofferdikapten Broms var, som sagt son till 
rådmannen Abraham Broms, född 1741 
och död 1806, och hans hustru Kristina Ers-
dotter, där hennes fader Erik Persson var 
bonde. Rådman Broms ´ fader var borgaren 
Lars Broms, död 1790 78 år gammal, och 
denne var son till skepparen Lars Broms, 
död 1735. Denne blev år 1709 borgare i 
Stockholm och seglade företrädesvis på Ös-
tersjöhamnar. Hans bröder, Erik, född 
1671, rådman, död 1738, och Hans, född 
1676, båtsman, död 1750, innehade ett 
flertal kommunala förtroendeposter i Vax-
holm. De voro söner till skepparen Matts 
Larsson Broms, vilkens änka Karin Larsdot-
ter var född år 1640 och efter 18 års säng-
liggande avled år 1714 i Vaxholm. 
Vi återgå till kryddkramhandlare J.F. Broms. 
Denne hade, som nämnt är, tre bröder: Carl 
Abraham, Gustaf Sebastian och Henrik Vil-
helm. Carl Abraham var den äldste av dem, 
var född år 1817, flyttade till Stockholm 
år 1831, där han blev kryddkramhandlare 
och avled år 1889, Gustaf Sebastian, född 
1819, var först bod-gosse hos handlanden 
Gustaf Åkerberg under åren 1834-36, då 
han flyttade till Stockholm, där han erhöll 
anställning hos kryddkramhandlare C.O. 
Öberg vid Blasieholmstorg 14. På grund av 
sjukdom flyttade han redan i december 
1835 till Vaxholm, där han den 19 i samma 
månad avled i nervfeber. Den yngste bro-
dern, Henrik Vilhelm, föddes år 1823, efter 
faderns död och flyttade till Stockholm år 
1837, där han 1847 blev kakelungsmakare-
mästare och avled år 1860. 
Firman J.F. Broms & Son har under hela sin 
tillvaro haft sina lokaler vid Norrlandsga-
tan; först under 55 år i nr 5, därefter under 
32 år i nr 6 och har f.n. sedan år 1932 sina 
lokaler i nr 15. 
 

G.A. Broms. 

Håknäs, Järna. 
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Det finns i Sverige många personer med familjenamnet Broms. Under min värnpliktstid för 

många år sedan i Örebro fick jag stå i givakt inför kompanichefen kapten Broms, som tillhörde 

en gammal bromssläkt från Bergslagen och Närke. I Örebro finns såväl Bromsgatan som Broms-

plan. Och det finns i skrivande stund över 300 personer med efternamnet Broms i hela landet. 

De flesta är inte släkt med varandra. I mitt arbete vid Sveriges Radio hade jag ett par goda vän-

ner och kolleger, som tillhörde den här aktuella Broms-släkten. När vi startade Melodiradion i 

början av 60-talet, hördes ofta som programledare en viss Magnus Banck. Han ledde stora och 

populära musikfrågesporter i den nya radiokanalen. Han avled 1981 och var gift med ”rallybru-

den” Ursula Wirth. En annan kollega var gitarristen och sångaren Staffan Broms. Han var mor-

bror till Banck och från början skeppsmäklare. Han var en skicklig gitarrist och fick mot slutet 

av sin levnad en härlig comeback i underhållningsvärlden, då han tillsammans med pianisten 

Gunnar Svensson medverkade i Helmer Bryds Eminent Five Quartet i Mosebacke Monarki. 

Staffan Broms hade en mjuk stämma och fick stora grammofonframgångar med insjungningar 

av amerikanska standard-melodier under 1940-talet. Han avled 1995. 

 

En titt i Svenskt Biografiskt Lexikon visar, att såväl Örebro-som Vaxholms släkter finns be-

skrivna. Vaxholms-bromsarna härstammar från skepparen Matz Larsson Broms. Denne hade tre 

söner, Erik, Lars och Hans. Eriks och Hans släktgrenar är sedan länge borta, medan Lars ännu 

har efterlevande. Lars var skeppare och borgare i Vaxholm och gift två gånger. Med den andra 

hustrun, Kerstin Olofsdotter Steen hade han sonen Lars Larsson Broms. Denne föddes 1712 och 

var borgare i Vaxholm, där han avled 1790. Hans son hette Abraham och föddes 1741. Han var 

borgare och extra rådman och avled 1806. Han och hustrun Christina Ersdotter hade en enda 

son, som också fick namnet Abraham. Valet av förnamn kan ha tytt på en tidig invandring från 

Holland. Sonen Abraham föddes 1776 och dog 1822. Han gick till sjöss och blev kofferdikapten 

(sjökapten i handelsflottan) och fick sitt liv beskrivet i den aktuella tidningsartikeln. 

 

Bland de efterföljande medlemmarna i släkten Broms torde en sonson till kapten Broms vara den 

mest framgångsrika, åtminstone ekonomiskt. Han hette Gustaf Emil och levde åren 1849-1903. 

Han blev industriman och bildade tillsammans med ett par kompanjoner Gellivare Malmfält AB, 

där han var vd och styrelseordförande. En tid var han huvuddelägare i Svenska Dagbladet och 

kunde donera medel till såväl jordbruksutveckling som djuphavsforskning. Han bodde flott vid 

Narvavägen i Stockholm. Det s.k. Bromsska palatset är i dag bostad åt Frankrikes ambassadör. 

 

En ingift smålandsflicka från Oskarshamn bör också nämnas i detta sammanhang. Hon hette 

Anna Dam och var dotter till en dansk skeppsmäklare född på Bornholm. Hon gifte sig med 

Gustaf Melcher Broms, son till Gustaf Emil. Hon blev snart innehavare av Broms Skola, som 

var en första förberedande privatskola på Östermalm. Med adresser som Sturegatan och Tysta 

gatan blev den tidigt lärosäte för sådana betydande personligheter som medlemmar i familjen 

Wallenberg och kung Carl XVI Gustaf. Anna Dam var Staffan Broms´ mor och Magnus Bancks 

mormor. 

 

När godsägare Broms skrev sin tidningsartikel 1945, hade han inte tillgång till dator och inter-

net. Därmed fick han inte den stora överblick i arkiven, som dagens släktforskare är begåvade 

med. När han därför i sin beskrivning av rådmannen Abraham Broms flyktigt nämner att en dot-

ter till denne gifter sig med logarvaren och rådmannen Sven Julius Windrufva, inte kunde veta 

att rådman Abraham därmed också blev stamfader till en viss Stellan Windrow, född 1893 i Chi-

cago. Det intressanta med detta faktum är utan tvivel det att denne Stellan Windrow (Windrufva) 

för ganska precis ett hundra år sedan skulle bli filmvärldens första Tarzan på den vita duken. Det 

hade onekligen varit roligt att kunnat få berätta det för mina vänner Staffan och Magnus. 

 

Carl-Uno Sjöblom 
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Ansedel Staffan Broms 
 

4. Gustaf Emil Broms, v. konsul 

Född 1849 5/9 i Jakob o Joh. 

Död 1903 29/10 i Hedv. Eleon. 

 

8. Carl Abraham Broms   

Kryddkramhandl. i Sthlm 

född 1817 8/7 I Vaxholm 

död 1889 17/7 i Kungsh. Sthlm 

16. Abraham Broms, kofferdikapten, köpman 

Född 1776 17/10 i Vaxholm 

Död 1822 3/11 i Vaxholm 

 

 

 

 
17. Maria Fredrika Schagerström 

Född 1795 7/7 i Katarina 

Död 1841 2/10 i Vaxholm 

 

 

 

 

9. Charlotta Fredrika Wretfors 

född 1825 3/12 i Glanshammar? 

Död 1866 6/9 i Jakob 

18. Carl Johan Wretfors, handl 

Född 1793 4/10 i Dannemora 

Död 1862 17/5 i Hedvig Eleonora 

 

 

2. Gustaf Melcher Broms 

Född 1894 13/3 i Hedv. El. 

Död 1961 1/9 i Hedv. El. 

 

 

 
19. Anna Catharina Eriksdotter 

Född 1798 i Glanshammar, Ör.l. 

Död 1850 12/4 i Danderyd 

 

 

 

 

10. Johan Öberg, handl i Sthlm 

född 1830 19/4 Ev. i Hedvig El. 

död 1900 15/6 i Klara 

20 Johan Öberg sr.  

Född 1793 22/5 i Harg 

Död 1878 21/5 i Klara 

 

 

5. Anna Aug. Albertina Öberg 

född 1864 13/9 Finska förs. 

död 1948 1/8 Engelbrekt 

 

 

21. Brita Catharina Frick 

Född 1798 26/4 i Finska o. Södertälje ? 

 

 

 

 

11. Sofia Augusta Thörnmark 

född 1832 29/7 i Jacob 

död 1896 17/8 i Klara 

22. Adolf Törnmark, muraremästare 

Född 1806 28/1 

Död 1856 13/8 i Jakob o. Johannes 

 

 

 

1. Staffan Broms, 
sångare, musiker 
född 1917 24/1 I Engelbrekt 
död 1995 30/10 I Djursholm 

 

23. Sofia Albertina Sandin 

Född 1806 27/4 i Jakob 

Död 1863 23/6 i Jakob o. Johannes 

12. Carl Erasmi Dam 

född 1835 19/1 i Rönne, Danm. 

död 1912 17/5 i Rönne 

24. Adolph Müller Dam, köpman, krögare 

född 1800 4/7 i Rönne, Bornholm, Danmark 

död 1868 20(8 i Rönne, Bornholm, Danmark 

 

6. Karl Anker Dam, skepps- 

mäklare 

född 1858 3/3 i Rönne, Danma. 

död 1924 8/1 i Brännkyrka 

25. Juliane Marie Dam 

född 1806 29/10 i Vordingborg, Danmark 

död 1888 2/3 i Rönne 

 

 

 

 

13. Elsebeth Kristine Ancher 

född 1833 25/5 Bornholm 

död 1873 23/8 i Oskarshamn 

26. Hans Michael Ancker 

född 1801 7/9 Bornholm, Danmark 

död 1872 13/6 i Rönne 

 

 

 

 
27. Anne Elisabeth Kristine Hansd. Rasch 

född 1798 21/12 Bornholm 

död 1861 28/5 i Rönne, Bornholm, Danmark 

 

3.Anna Broms, 

f. 1894 27/3 i Oskarshamn 

död 1970 27/2 i Oskars f. 

Rektor f. Broms´ skola 

 

 

 

14. Peter Fredrik Landberg, or-

gelist 

född 1827 5/4 i Långemåla 

död 1870 11/10 i Ängö, Kalmar 

28. Jonas Larsson, Bötterum, Kalm.l. 

Född 1793 14/9 i Långemåla 

Död 1874 5/1 i Långemåla 

 

 

 

 29. Lisa Catharina Wejdeman 

Född 1794 1/5 i Långemåla 

Död 1871 25/12 i Långemåla 

 

 

 

7. Hulda Amanda Landberg 

född 1858 10/5 i Kalmar stadsf. 

död 1933 12/12 i Oscars f. 

 

 

15. Lovisa Charlotta Lundgren 

född 1827 12/3 i Kalmar stadsf. 

Död 1910-13 i Klara, Sthlm 

30. Nils Fredrik Lundgren, sjöman, Ängö 

Född 1802 

Död 1829 23/8, drunknad 

 

 

 

 
31. Maja Lena Carlsdotter 

Född 1805 

Död 1874 31/5 
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Studiebesök på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

i Flemingsberg. 
 

Den 17 maj kl. 13.00 är vi i Södra Roslagens Släktforskarförening på ett studiebesök, på Ar-

betarrörelsens Arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge. 

 

Det börjar med en spännande resa med kollektivtrafiken mot den stora staden, Buss, Ro-

slagsbana, T-bana och sedan är det Pendeltåg. Blir vilsen, har jag kommit rätt, känner inte 

igen mig. En helt ny station under gamla fina Stockholms Central.  

 

     
Rakt ner i underjorden              

 

Nu möts vi av den moderna perrongens skydd, det jag sett på nyheterna, glasdörrarna öppnas 

när tåget kommit och stängs igen när vi rullar iväg. Ingen risk att någon på ostadiga ben 

ramlar ner på spåret. Framme vid Flemingsberg stannade vi och tog en stärkande kopp kaffe.  

 

            
 

 Nu är vi stärkta och klarar av promenaden till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Lite 

småblåst och några droppar regn kände vi, men regndropparna blåste bort i rena förskräckel-

sen när vi kom knallande. 

 

Efter att vi hängt av oss våra kläder i låsbara skåp, skrivit in oss i besöksboken så blev det 

samling i konferensrummet. Välkomsthälsning av vår guide, arkivarien Jenny Langkjaer, 

och lite information om vad som fanns att se.  Här finns inte bara arbetarrörelsen och deras 

olika systerorganisationer.  

 

Här fanns både andra politiska partier och föreningar. Här finns en forskarsal, Vetenskapligt 

specialbibliotek med 120 000 titlar, 4 000 tidningar och tidskrifter och 20 000 affischer. 

1300 broderade fanor, Europas största samling, som låg ihoprullade i silkepapper på en hel 

hyllsektion. Guiden berättade att fanor som var målade fanns på Runö,(våra hemtrakter 

alltså) för dem kunde man inte rulla ihop, då sprack målningarna. Dessa fanor låg utbredda 

på stora bord med många lager silkepapper emellan. Gamla filmer fanns också, vi fick se 
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smakprov bl.a. från Unga Örnars stora läger. Intressant var också att det fanns många perso-

ner som hade egna samlingar 

 

De tyckte det var extra roligt att släktforskare kom på besök till dem, det kom forskare men 

de hade inte haft släktforskare tidigare. De ville gärna få tips och idéer från oss, på hur och 

vad de skulle kunna göra för att utöka intresset för släktforskare. Vi gav flera råd, bl.a. mera 

digitalisering och med utökade sökfunktioner även via nätet. 

 

Efter informationen var det dags att gå till arki-

vet som låg i en annan byggnad, några valde att 

hämta sina jackor och andra klarade sig utan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår guide hämtade en kartong som hon ville visa oss. Det var en av 13 kartonger med samlat 

material från platsen där Olof Palme mördats. Alla vissna och torkade blommor var givetvis 

inte med. Pappersblommor, flaggor, teckningar och olika meddelanden som var skrivna av 

barn och vuxna. Det var rörande att se texterna som barnen skrivit och ritat. 
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Det var många rader av arkivlå-

dor, när man ser allt förstår vi 

varför man fick flytta från Upp-

landsgatan till Flemingsberg till 

större lokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Detta arkiv var i två våningar, som ni förstår fanns här mycket historia sparat till eftervärl-

den. Ett skrivbord, det var Hjalmar Brantings gamla med både stol och tillbehör, till och 

med skorna fanns med under stolen. På skrivbordet stod ett prydnadslejon, trodde vi, men 

det innehöll något helt annat. 

 

 

Den här ordförandeklubban höll Hjalmar 

kanske i några gånger, när han ville få sina 

beslut igenom. Kanske det bara är ett minne 

som prydnad? 
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Det här var lite kort i ord och bild om vårt besök och mina upplevelser från en trevlig efter-

middag med vännerna i släktforskarföreningen  

 
Text och bilder 

Birgit Lindkvist 

 

 

 
 

 

Axplock från 40 års släktforskning  
 

Mellan bosatta på öarna Husarö och Östra Lagnö med mellanliggande Hallonstenarna har 

det alltid varit ett gott förhållande. Man har delat på lärare genom att under höstterminen var 

läraren på Husarö och vårterminen på Östra Lagnö. Barnen gick således bara ett halvår i 

skolan. På Östra Lagnö var det min farfars far Karl Erik Österman som ställde upp med lo-

kal för skolan till byalaget byggde ett nytt skolhus i slutet av 1800-talet.  

 

En missionsförening fanns också med mötesplatser som man växlade mellan öarna och det 

höll man på med till början av 1940-talet.  Med detta samarbete har också giftermål mellan 

öarnas boende varit vanligt. 

 

Husarö har till stor del bestått av lotsar och på Lagnö av bönder. Fiske har varit en gemen-

sam nämnare. 

 

Husarö blev lotsplats redan 1740 efter att den ”elaka fienden från Ryssland” hade bränt ner 

allt i omgivningen år 1719.  

 

Lotsarna etablerade också efternamn som sedan följde med lostssläkten till nutid. Ex. Sjö-

berg, Sundström, Öhman och Westerberg. 

 

Förra året, 2017, gjorde Husarö sig känt i media med att en tidigare regeringsmedlem viftat 

med sitt ”vapen” under spritens påverkan. Det vapnet var ju inte lika farligt som det som 
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Erik Ersson Westerberg använde den 14 oktober 1793 när han sköt sin far med ett 

”bösseskott” genom köksfönstret.  

 

Sonen som fadern hade skickat till dottern och mågen på Ingmarsö för att han inte klarade av 

att hantera honom, speciellt när han drack sprit, hade nu kommit tillbaka och utfört detta fa-

dermord. 

 

Om han hade planerat att komma tillbaka och gifta sig med pigan Christina Carlsdotter som 

han gjort gravid är väl en fundering man kan ha så här lång tid efteråt.  

 

Fängelse 

När jag lyckats läsa och förstå dokumenten från denna tid blev det naturligtvis spännande att 

fortsätta och följa personernas öden. Eric Ersson Westerberg blev tagen av rättsväsendet och 

förd till Smedjegården i Stockholm, ett på den tiden känt fängelse. Här hade även Gustav 

III:s mördare Anckarström vistats åren innan han avrättades 1792. 

 

Liket efter fadern och mördaren transporterades med samma båt där liket lämnades för ob-

duktion i Vaxholm och sonen med polishjälp vidare till Stockholm. 

 

Christina födde sonen Erik Westerberg på Husarö den 7 juni 1794, 10 dagar efter att fadern 

Eric hängt sig i sin cell på Smedjegården. 

 

Christina som var född på Rådmansö flyttade från Husarö till Djurhamn på Djurö år 1800 

och sonen Erik Westerberg blev senare lots på Berghamn där han också gifte sig och fick 

fyra barn. 

 

Johan Erik, Karl Peter, Christina och Erik Westerberg.  

 

Ett nobelpris 

Karl Peters son Karl Helmers dotter Helmy gifte sig med Allan Gustaf Tranströmer och fick 

1931 sonen Tomas som 2012 fick nobelpriset i litteratur. 

 

 Jag skickade min släktutredning till Tomas Tranströmer 2012 och gratulerade honom samti-

digt till nobelpriset. Jag fick ett vänligt tackbrev tillbaka skrivet av hans fru Monica.  Tomas 

var ju förlamad i ena armen och hade svårt att kunna skriva utan frun assisterade honom med 

skrivarbetet.  

 

Innan jag skickade materialet hade jag fått kontakt med en skribent på Runmarö som kunde 

verifiera att Tomas kände till en del av sin bakgrund. Kanske inte att den härstammade från 

Husarö. 

 

    
Tomas Tranströmer 

 

Tore Österman 
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Olof Peter Frankenbergs barnatåg 
 

När barnhusen tillkom var tanken att barnen skulle utbildas och lära sig ett hantverk. När 

man 1785 slog samman Lilla Barnhuset och Stora Barnhuset och bildade Allmänna Barnhu-

set ändrade man också inriktning på verksamheten. Barnen skulle nu uppfostras i fosterhem 

på landsbygden i stället för att börja arbeta. För att få hjälp med utplacering av barnen vände 

man sig till prästerna ute i landet. 

 

En person som genast engagerade sig i detta var min anmoders son Olof Peter Frankenberg 

som 1785 var komminister i Ljusdal. Han begav sig personligen till Stockholm och hämtade 

126 barn som han tog med sig hem till Ljusdal. 

 

Frankenberg skrev en lång reseberättelse som 

publicerades i ”Dagligt allehanda” nr 248 – 

250. I reseberättelsens ger han en mycket de-

taljerad beskrivning av resans alla vedermö-

dor.  Resan varade mellan den 24 september 

till den 2 oktober. Olof Peter hade noga förbe-

rett resan med härbärge, hästbyten m.m. En del 

missöden inträffade under resans gång, bl.a. 

blev en del av barnen åksjuka. Man hade redan 

i förväg skrivit om resan i tidningarna och be-

folkningen i de byar man passerade ställde upp 

och bjöd barnen på mat och dryck. När en av 

vagnarna gick sönder ordnade baron de Geer 

till Frötuna med övernattning i Uppsala samt 

bjöd barnen på bröd och portvin och försåg 

Olof Petter med en korg rhenskt vin.  

 

Hemkommen till Ljusdal samlades man i kyr-

kan, där man efter högmässan delade ut barnen 

till de fosterföräldrar som erbjudit sig att ställa 

upp. Olof Peter behöll själv en flicka som hette Catharina Charlotta Molin. 

 

Många av barnen återfinns senare i Ljusdals kyrkoböcker som pigor och drängar. Många av 

pojkarna blev soldater och en del av dem hamnade i rysk fångenskap. Frankenbergs foster-

dotter Christina Charlotta gifte sig 1897 med sockenskräddare Erik Sundström och fick fem 

barn 

 

Olof Petter Frankenberg fick en bra karriär. Innan tjänsten som komminister i Ljusdal hade 

han varit huspredikant hos adelsfamiljen Sederström på Beatelund i Ingarö socken. Han blev 

så småningom kyrkoherde i Ljusdal. I oktober 1818 blev han teologie doktor. Hans son Per 

Anton Frankenberg tjänstgjorde som kyrkoherde i Vaxholm år 1820-1824. 

 

Boktips: Per-Johan Ödman – Mats Hayen: Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid 

Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet. 

 

Anita Järvenpää 
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Våravslutning 2018 
 

Lördagen den 19 maj hade föreningen sin våravslutning på Medeltidsmuseet i Stockholm. 

Några av oss hade förmånen att kunna åka med Waxholmsbolaget in till Stockholm i det 

vackra sommarvädret. 

 

Museets guide gav oss en mycket intressant inblick i det medeltida Stockholm. Vi fick lära 

oss mycket om Birger Jarl och Stockholms grundande samt om hur det var att leva i Stock-

holm under medeltiden. Efter museibesöket hade vi picknic på Strömparterren. 

 

Anita Järvenpää 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
Foto:  Arne Sundberg  
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Varning för DNA-topsning 
 

Har du planer på att mörda någon gammal arvtant? Se då till att inte du eller någon släktfors-

kande släkting låtit topsa sig. 

 

I USA greps nyligen den amerikanske massmördaren Golden-State-Killer tack vare att en 

släktforskande släkting till honom låtit topsa sig. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Sommarklurighet 
 

Avslutar detta nummer med en liten klurighet, medelsvår sudoku. Lycka till! 
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Sysslingens datum för 2018 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via 

e-post eller vanligt brev till: 
 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivning. Se sid 2 i tidningen. 
 

Utgivning 
 

Nr 1 Februari Nr 2 Maj Nr 3 September Nr 4 November 
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Eva Lehvus Karsvretavägen 23 184 94 Åkersberga 

 

 

 
 

 

Medlemsavgiften för 2018 
 

Om du ännu inte betalt medlemsavgiften är det hög tid att göra detta nu. 
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