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Kallelse 
 

till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 24 november 

kl 19.00 i biblioteket i Vaxholm. 

 

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. Kort redogörelse för verksamheten under året 

7. Verksamhetsplan för 2016 

8. Budget och medlemsavgift för 2016 

9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

10. Val av ordförande samt tre styrelseledamöter för 2016-2017 

11. Val av en revisor för 2016-2017, samt en revisorssuppleant för 2016 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

 

Efter mötet, ca 19.30, kommer Lennart Lenke att hålla ett föredrag om "Östra Ryds historia genom 

gamla vykort".  

 

Lennart har skrivit flera böcker om Östra Ryd, "Lex Bogesund" och "Gods och folk, Östra Ryds 

historia 1890-1990". 

 

Hjärtligt välkomna! 
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2,  

184 60 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

Sekreterare Torbjörn Claar 08-541 377 38 
 e-post: torbjorn.claar@gmail.com 

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 

 e-post: ingalillhallberg@telia.com 
Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 

 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Christer Lind 08-541 310 75 
 e-post: ch2.lind@roslagen.be  

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 

 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 
Ledamot Olle Keijser 08-540 693 07 

 e-post okeijser@roslagen.be 

 
 

 

 
 

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:  www.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  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 februari 2016 

Manusstopp den 15 januari 2016 

  

Redaktionen har ordet 
Nu är det en härlig årstid för oss som 

släktforskar. Klockan tillbakaställd en timme 

vilket innebär mycket tidigare kvällar. Snart 

kommer kanske snö och kyla också vilket in-

nebär att vi kan ägna oss åt släktforskning 

utan att känna dåligt samvete. 

I detta nummer kan du läsa om hur Tore 

hade det på släktforskarnas dag i Nyköping. 

Vi har även fått in en artikel från Eva Wärme 

som vi tackar för. Anita har även gjort en 

släktutredning om Axel Munthe. Arne har 

hunnit med att skriva om studiebesöket på 

Genealogiska föreningen i förra veckan. 

Nu återstår bara att önska alla våra med-

lemmar och läsare en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt släktforskarår. 

 

Redaktören 
 

E-post: sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Ordföranden har ordet 
 

Nu är hösten här och det blir bara mörkare och mörkare, men till och med jag som avskyr 

hösten, måste faktiskt erkänna att vi har haft en ovanligt solig och fin höst. 

 

För några veckor sedan hade jag förmånen att bli inbjuden till Riksarkivets 20-årsjubileum i 

Arninge. Utöver mingel, tal, visningar och trevliga föredrag fick vi en information om om-

byggnaden och fick se ritningar av hur det kommer att se ut när ombyggnationen är klar år 

2018. Som ni säkert redan känner till kommer Krigsarkivet att flytta ut till Arninge, men om 

allting går som planerat kommer man även att flytta dit delar av det material som KB idag 

har i sin depå i Bålsta. 

 

Riksarkivet i Marieberg är stängt för ombyggnad t.o.m. oktober 2016. Om man, under om-

byggnationen, behöver något av det material som ligger i arkivet i Marieberg får man be-

ställa in det till Krigsarkivet. 

 

Även Stockholms stadsmuseum har stängt för ombyggnad. Detta innebär att deras faktasal 

fram till hösten 2017 är inkvarterad i Stockholms stadsarkiv.  

 

Som om det inte räckte med detta har Stockholms stadsarkiv, under sommaren, gjort en upp-

rustning av sina lokaler. Det har blivit både fräschare och ljusare. Förhoppningsvis kommer 

man också att utöka antalet dataplatser. 

 

Ingenting är längre som förut……. 

 

Trevlig släktforskarhöst! 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Förslag till verksamhetsplan för 2016 
 

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal. 

2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm, Åkersberga och Ljusterö. 

3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlemmarnas 

förslag. 

4. Bemanna jourhavande släktforskare på lördagar i biblioteken i Vaxholm och Åkers-

berga utom i maj-augusti. 

5. Arrangera föredrag eller liknande vid föreningens stadgeenliga vår- och höstmöten. 

6. Arrangera våravslutning med utflykt.  

7. Vid behov och i mån av förmåga hålla nybörjarcirklar och andra kurser. 

8. Ge ut fyra nummer av Sysslingen. 

9. Verka för att öka andelen mottagare av Sysslingen via e-post. 

10. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CD. 

11. Inköpa och installera fler register/program på föreningens datorer. 

12. Delta i riksstämma och nationella släktforskardagar samt i eventuellt regionalt och lo-

kalt samarbete. 
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Förslag till budget 2016 
 

 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 26 500 

Övrigt inkl CD 500 
  

Summa intäkter 27 000 

  

Kostnader:  

Sysslingen 9 000 

Förbunds och stämmokostnader 8 000 

Abonnemang 6 000 

Övriga kostnader 3 000 

  
  

Summa kostnader 26 000 
  

Överskott 1 000 

 

 

 
 

 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet Olle Keijser 

Sekreterare vid höstmötet Torbjörn Claar 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
  

Ordförande 2016-2017, omval Anita Järvenpää 

Styrelseledamot 2016-2017, kassör, omval Ingalill Hallberg 

Styrelseledamot 2016-2017, omval Christer Lind 

Styrelseledamot 2016-2017, nyval Susanne Fagerqvist 
  

Revisor 2016-2017, omval Lennart Elg 

Revisorsuppleant 2016, omval Leif Gannert 
  

 

 

  

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2016 d.v.s. 125:- per medlem 

och 25:- för medlem under 25 år. 

 
 

Styrelsen förbehåller sig rätt att omför-

dela kostnaderna om behov uppstår. 

 

 



 

  5 

 

 

Släktforskardagarna i Nyköping. 
 

Temat i år var ”Ett gods-En värld” 

 

Det var den femte gången Elsy och jag var 

med men första gången som jag var om-

bud för Södra Roslagens släktforskarför-

ening till riksstämman.  

 

Jag var en av ca 130 anmälda deltagare till 

stämman som hade sin början dagen innan 

portarna öppnades för allmänheten med 

den stora utställningen och alla föredrag. 

 

Stämman avlöpte smidigt, ”den kortaste 

tiden på många år” enligt Anita Järvenpää 

som var med. Sannolikt beroende av en 

mycket tydlig och professionell ordfö-

rande. Uppräkningen av samtliga ombud 

tog nog nästan den längsta tiden.  

 

Man beslutade att 2016 ha separata tider 

för ”ordförandekonferens” och stämma för 

att, i god tid, få möjlighet att diskutera för-

bundets verksamhet i stort och bereda sty-

relsens förslag till riksstämman som hålls i 

augusti. 

 

Vi fick lyssna på intressanta föredrag av 

bl.a. Riksarkivets Generaldirektör Björn 

Jordell och Arkiv Digitals Niklas Hertz-

man där Jordell, bland mycket annat, pre-

senterade 1910 års folkräkning, som var 

aktuell att släppa, och att man arbetade 

med ytterligare folkräkningar som exem-

pelvis 1930 (troligen klar först 2018). 

 

Han nämnde också att programmet DjVu, 

som har varit en nödvändighet för att 

kunna se bilder hos SVAR, kommer att 

bytas ut. 

 

Att tillgången till SVAR inte blivit gratis 

för allmänheten beklagades men hade 

ekonomiska orsaker, däremot markerade 

han att 270 kommuner/bibliotek har kost-

nadsfri tillgång till SVAR idag. 

 

Jordell kastade också ut en trevare om 

ökat samarbete med andra aktörer och in-

bjöd till en rundabordskonferens i 

vecka 46 med förhoppningen om att skapa 

en win-win situation för alla aktörer. 

 

Hertzman berättade att Arkiv Digital fyll-

ler 10 år i år och just den dagen hade 

55.714.487 bilder fotograferade och in-

lagda för att kunna söka på. 

 

Flera nyheter var på gång och under ar-

bete, bl.a. DNA forskning, register och ar-

kivsökning, Sveriges Befolkning 1950 

hade nu 7 miljoner poster registrerade och 

man har etablerat ett samarbete med My 

Heritage om att utveckla befolkningsräk-

ningar för 1880–1920. 

 

Ambitionerna för att utveckla AD vidare 

var höga, kan man sammanfatta presentat-

ionen med, och han visade också på möj-

ligheten för enskilda att beställa specifik 

fotografering mot en kostnad. 

 

Dagen efter stämman startade själva ut-

ställningen med föreläsningar som i stort 

visade sig vara fullsatta. Själv var jag in-

tresserad av att lyssna på Domstolsarkiven 

för släktforskare och där var salen så full 

att det för Elsys och min del blev ståplat-

ser och några anteckningar kunde inte gö-

ras. Som tur var så såldes en bok i ämnet 

efteråt som jag köpte och nu håller på att 

studera. 

 

Tidigare har vi besökt släktforskardagar i 

Halmstad, Örebro, Gävle och Karlstad och 

det man kan påstå är att räknat på antalet 

besökare, flera tusen i år, så är intresset 

för släktforskning otroligt expansivt. Man 

kan fundera på hur mycket program som 

”Vem tror du att du är” har gjort för denna 

ökning. Varje årsträff på dessa släktfors-

kardagar har visat på något nytt att ta med 

sig hem till den egna forskningen. 

 

Så därför kan jag rekommendera er att be-

söka nästa års släktforskardagar som går 

av stapeln i Umeå 20-21 augusti om ni har 

möjlighet. 

 

Tore Österman 

 



   
 

En bok om ett fiskeläge 
 

Som född och uppvuxen i Landskrona mins jag min barndoms somrar hos farfar Wilhelm 

och farmor Emilia i Barsebäcks fiskeläge ett par mil söder om Landskrona.  

 

Farfar var fiskare och senare landstingsman och min pappa hjälpte ofta honom med fiske, 

nät och redskap. 

 

Min farmor fanns alltid i köket. Där, i ett blått skåp, hade hon karameller som jag fick ta av 

när jag kom på besök. 

 

Jag kan fortfarande höra min farmors förmaningar ”ni barn får inte gå ner till vattnet” Det 

kan man förstå när man lever så nära havet och inte kan simma, men i en vuxens sällskap 

fick vi gå ner till hamnen och titta i sumpen på ålen som slingrade sig där nere. Jag minns 

också hur vi, min pappa och jag tidigt på morgonen rodde ut i ekan på grunt vatten och sax-

ade ål. Idag är detta förbjudet och ålen är numera väldigt sällsynt i dessa vatten. 

 

1996 fick jag en bok i min hand och en full-

ständig antavla på min farfars sida. Boken 

heter Barsebäckshamn - En bygd i förvand-

ling. 

 

En bok om fiskeläget, dess släkter, aktivite-

ter och om gårdarna i bygden sammanställt 

av Margareta Sjöstedt och utgiven 1996 av 

Skånska Genealogiska Förbundet som är 

sammanhållande organ för skånsk släkt-

forskning. 

 

Margareta Sjöstedt var gift och boende i 

Barsebäcks hamn och arbetet med boken bottnade i ett intresse och en undran över en person 

som hade ett förnamn som avvek från övriga kvinnonamn i läget. Vanliga namn var Marna, 

Karna, Bothilla, Sissa, Kjersti, Anna och Johanna men bara en hette Svenborg. Samt på-

tryckningar från flera håll att arbeta vidare på en andra upplaga av hennes avlidne makes 

bok Barsebäcks fiskeläge. En krönika från äldre tid till våra dagar. Utgiven 1951. 

 

Farfar Wilhelm Hansson född i Barsebäcks hamn 1895 har anor i läget ner till farmors, far-

fars, farfars farfar Sven Gudmunsson född 1660 i Barsebäckshamn gift med Ingar Jeppas-

dotter som är dotter till Jeppa Persson född 1624 som är son till Per Thorsson som är den 

förste fiskaren i Barsebäckshamn och anfader till större delen av barsebäckarna på fiskelä-

get. Anor finns också till Wilhelms farfars, farmors far Hans Hansson som bodde och bru-

kade No 17 i Barsebäckshamn enligt 1765 år mantalslängd. 

 

Namnen i antavlan får liv när man läser boken. Farfars far Viktor Hansson född 1863 lät i 

slutet på 1800-talet bygga huset där farmor och farfar bodde. Viktor Hansson dog efter en 

olycka i sin båt under sillafiske utanför Varberg. Det fanns ingen motor på båten och man 

brukade fotogenkök och fotogen till blossen att lysa sig med när man ”drog” tog upp garnen. 

Någon hade varit oförsiktig med fotogenet och Viktor blev svårt bränd och avled senare av 

skadorna 36 år gammal. 

 

Wilhelms farfars mormors mor Ingri Davidsson född 1783, som gifte sig med Gudmund 

Christensson 1813, fick 4 barn. Det sista föddes 22/8 1817 och pappan drunknade 3/3 1817 

29 år gammal. Sonen som han aldrig fick se namngavs till Gudmund. Ingri gifte om sig med 

Sven Severinsson. De fick en dotter tillsammans, Elna som föddes 5/4 1821, och den 8/10 
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dör Sven i blodstörtning 26 år gammal. Ingri blir änka för andra gången vid 38 års ålder med 

5 barn. 

 

Idag när jag själv börjat släktforska förstår jag fullt ut vilket enormt arbete Margareta Sjö-

stedt har lagt ner för att följa alla husägares släkter och detta omfattande arbete att kartlägga 

ett helt fiskeläge. 

 

Eva Wärme 

Om det finns intresse tar jag gärna med böckerna till ett möte. 

 

 

 
 

 

Den mystiske Axel Munthe 
 

En regnig sommardag var jag som vanligt inne på Myrorna i Hjorthagen och botaniserade i 

deras välfyllda bokhyllor. Där hittade jag en biografi över Axel Munthe. För många år sedan 

läste jag ”Boken om San Michele”. Eftersom jag ville vet lite mer om Munthe så åkte boken 

ned i kundvagnen.  

 

Axel Munthe föddes 1857 i Oskarshamn. Han var son till 

apotekaren Fredrik Munthe och Lovisa Ulrika Ugarph. I sin 

ungdom drabbades han av scharlakansfeber och blev nästan 

blind på ena ögat. Han avlade medicinsk-filosofisk examen i 

Uppsala redan som 18 åring. Vid 23 års ålder disputerade han 

i medicin vid universitet i Sorbonne. Munthe var sällskaplig 

och umgicks i svenska konstnärskretsar i Paris. Han praktise-

rade under många år utomlands. På 1880-talet uppförde han 

sin villa San Michele på Capri, som han senare skänkte till 

svenska staten.  

 

Munthe gifte sig 1907 med Hilda Pennington Mellor och 

hade med henne två söner, Malcolm och Peter. Samma år 

som han gifte sig blev han utnämnd till livmedicus hos drottning Victoria. Paret Munthe se-

parerade, men skilde sig aldrig. Han har ofta utpekats som drottning Victorias älskare. Drott-

ningen var sjuklig och bosatte sig på 1920-talet nere i Italien. När drottningen avled den 

4 april 1930 i Villa Svezia i Rom satt kung Gustav V, prins Vilhelm och Axel Munthe till-

sammans vid hennes dödsbädd. 

 

Sina sista år levde Munthe på Stockholms slott där han oftast intog sina luncher tillsammans 

med den avlidne drottningens änkling, Gustav V. Enligt Munthes utsago tillbringade her-

rarna tiden med att ”ha tråkigt tillsammans”. Axel Munthe avled på Stockholms slott 11 feb-

ruari 1949. 

 

Litteraturtips: Bengt Jangfeldt ”En osalig ande”, Axel Munthe: ”Boken om San Michele” 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla Axel Munthe 
 

Jakob Ludvig Munthe 

F 1770-12-26 Eksjö 

D 1822-04-12 Vimmerby 

Överjägmästare 

Johan Lorentz Munthe 

1729-04-11 Karlshamn 

1795-04-27 Höreda 

Borgmästare i Eksjö 

 

Martin Munthe 

F 1698-10-00 Slågarp 

D 1786-06-03 Karlshamn 

Tullinspektör 

 

 

 

 
Anna Mary Fuus 

F 1701-01-28 Karlshamn 

D 1767-11-19 Karlshamn 

 

 

 

 

Charlotta Rebecka Cassell 

F 1734-10-22 Eksjö 

D 1793-02-19 Eksjö 

Samuel Cassell 

F 1691 

D 1758-06-09 Eksjö 

Postmästare, Rådman 

 

Martin Arnold Fredrik Munthe 

F 1816-03-17 Vimmerby 

D 1877-11-06 Hedvig Eleonora, 

Stockholm 

Apotekare 

 

 

 
Anna Christina Tiburtia 

F 1692 

D 1762-07-00 Eksjö 

 

 

 

 

Per Regnell 

F 1745-12-11 Höreda 

D 1816-07-29 Vena 

Kyrkoherde i Vena 

 

Nils Regnelius 

F 1713-07-14 Rena 

D 1788-06-30 Vireda 

Prost 

 

 

Elisabet Catharina Regnell 

1780-08-20 Kristdala 

1869-05-27 Vimmerby 

 

 
Elisabet Ingrid Fröling 

F 1724-11-19 Skedevi 

D 1810-04-29 Vena 

 

 

 

 

 

Elisabeth Juliana Ljungström 

F 1754-06-30 Bankeryd 

D 1830-06-29 Vimmerby 

Bengt Ljungström 

F 1727-09-27 Skeda 

D 1813-07-19 Vena 

Inspektor 

 

 

 

Axel Martin Fredrik Munthe 

F 1857-10-31 Oskarshamn 

D 1949-02-11 Storkyrkoförsamlingen, Stock-

holm 

Läkare 

Anna Lisa Hedengren 

F 1722-09-11 Kristinehamn 

D 1808-06-21 Södra Vi 

Anders Peter Ugarph 

F 1744-11-07 Kalmar 

D 1802-01-14 Tveta 

Advokatfiskal 

Martin Ugarph 

F Ca 1708 

D 1758-02-24 Malmö St Petri 

Organist 

 

Carl Johan Ugarph  

F 1780-06-27 Virserum 

D 1849-03-01 Tveta 

Advokatfiskal och Undersalpetersju-

deristyresman 

 

Juliana Margaret Hagelberg 

F 1709 

D 1758-02-13 Malmö, St Petri 

 

 

 

 

Fredrika Lovisa Nyman 

F 1750-12-23 Alseda 

D 1838-01-13 Vimmerby 

Karl Nyman 

F 1723-07-24 Stenberga 

D 1805-07-05 Djurdala 

Kvartersmästare 

 

 

 

 
Christina Katarina Örnberg 

F 1730-07-05 Alseda 

D 1804-03-18 Djursdala 

 

Lovisa Aurora Ugarph 

F 1819-03-16 Tveta 

D 1880-04-10 Hedvig Eleonora, 

Stockholm 

 

 

 

Pehr Meurling d.y. 

F 1746-09-28 Kristdala 

D 1826-09-21 Kristdala 

Kyrkoherde 

Pehr Meurling d.ä 

F 1707-07-10 Kristdala 

D 1794-02-23 Kristdala 

Kyrkoherde 

 

 

 

 

 
Johanna Westia 

F 1714  

D 1787-04-22  Kristdala 

 

 

Fredrika Johanna Meurling 

F 1789-12-28 Kristdala 

D 1824-08-29 Tveta 

 

 

Fredrika Törner 

F 1760-07-08 Linköpings domkyrko-

församling 

D 1791-10-30 Kristdala 

Johan Törner 

F 1712-03-27 Linköpings domkyrkoförsamling 

D 1790-12-03 Skeda 

Teol. dr 

 

 

 

 
Fredrika Sofia Schmiedeberg 

F 1734-0-26 Linneryd 

D 1808-11-21 Lillkyrka 
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Arkivens dag på krigsarkivet 
 

I år är det inga aktiviteter i Arninge på Arkivens dag den 14 november. Arninge, Marieberg 

och Krigsarkivet kommer i stället att ha ett samarrangemang inne på Krigsarkivet  

kl 10.00-14.00.  

 

När Riksarkivet frågade om jag kunde hjälpa till på Arkivens dag så glömde jag bort att den 

ägde rum på min egen födelsedag, så jag kommer att fira denna bland en massa dammiga 

luntor inne på Banérgatan. 

 

Välkomna! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

EFTERLYSNING!!!!!!!!!! 
 

Olle Keijser vill avgå som föreningens webmaster och vi har därför behov av en efterträdare 

till honom. Vår hemsida är uppbyggd och klar med behöver förnyas och uppdateras med 

jämna mellanrum. 

 

Olle har lovat att ställa upp och hjälpa den tillträdande web-

mastern, under en övergångsperiod. 

 

Kontakta Olle på mailadress: okeijser@gmail.com för mera 

information. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 

 
 

 

Släktforskning med långt perspektiv 
 

I sin nya bok ”Min europeiska familj” berättar Karin Bojs om mänsklighetens historia sådan 

den framgår av DNA-analyser. Hon kopplar samman detta med vad DNA säger om hennes 

egna förmödrar och vilka vandringsvågor som fört dem till Sverige. 

 

Trots det digra materialet är boken lättsamt skriven och underhållande – långt från den aka-

demiska tyngd som man annars kunde vänta. 

 

Boken finns på vårt förträffliga stadsbibliotek. 

 

Nils Lindgren 
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Studiebesök på Genealogiska Föreningen, GF, i 

Solna 
 

Den 22 oktober var vi 14 st släktforskare från SRS som gjorde ett besök hos GF på Ander-

storpsvägen 16 i Solna. Vi blev välkomnade av guiden Helena Nordbäck som arbetat i GF 

under många år och dessutom varit med om tre flyttningar av föreningen och dess arkiv. Un-

der en dryg timme fick vi ta del av vad som finns i arkiven. 

 

Genealogiska Föreningen bildades 1933. Man tyckte det behövdes en seriös förening inom 

släktforskningsområdet. Den är Sveriges äldsta förening som samlare av släktutredningar 

från hela landet. Idag har man landets största samling av utredningar. Det finns idag 100-tals 

utredningar som folk skickat in till GF.  

 

1936 i juli kom några herrar på idén att från tidningen Svenska Dagbladet klippa ur födelse-, 

vigsel- och dödsannonser från Stockholm med omnejd och spara dessa. Så småningom tog 

man även med Dagens Nyheter. Urklipp finns fram till 1990. Alla är numera digitaliserade. 

Som medlem i GF har man under medlemssidorna tillgång till dessa i Klipparkivet. Vigsel-

annonserna före 1950 var inte försedda med foton på brudparen. Arkivet innehåller 2 miljo-

ner poster. 

 

Inrikespass krävdes om man skulle resa inom landet. Man fick inte resa hur som helst, Pas-

sen före 1700-talet är tyvärr förstörda. Det var bl.a. hos Magistraten passen fick sökas. Hos 

GF finns 100.000 från hela landet varav 20.000 är försedda med bild. Kravet på pass upp-

hörde 1860. Då hade man fått tillgång till både järnväg och ångbåtar.  

 

Vår medlem, Olle Kungberg, hittade Älghultsbornas årskrönikor i Kronoberg från 1970-

2014. De utges av deras Hembygdsförening. Olle lär återkomma till GF för ett studiebesök. 

 

Ett medlemskap i GF innebär bl. a att man via deras Hemsida får fri tillgång till bl.a.  

Gottfrid Hintze-samlingarna mestadels tyska släkter från 1600-1700-talet  

Skånes värdshus m.m 

Kartotek med 25-30.000 släktnamn 

Herdaminnen stiftsvis fram till slutet av 1800-talet 

Yrkesmatriklar präster, skolor, yrkeskategorier, olympiakataloger, journalister 

Utlandsarkiven börjar med Australien och slutar med Österrike, 

Nordiska länderna  

Enskilda register 

Familjeregister 

Yrkeskategorier 

Porträttgallerier 

Årsmannamatriklar, t.ex. Frimurare- timmermansordern m.fl. 

Allmän militärhistoria. 

 

Man tar emot släktutredningar som lämnas in i läsbart skick från hela landet. På frågan hur 

många utredningar som är digitaliserade är svaret att endast fyra släktforskningar hittills är 

inlämnade digitalt. 

 

Det finns en mängd brev, både från Axel Oxenstierna och ur Konung Gustav I:s registratur. 

Där ser man vad han skrev till sina undersåtar. Trolldom handlade om häxprocesser, be-

skrivna i detalj, Allmän Stockholmshistoria. Tänkeböcker, dvs. böteslängder från 1400-

1600 talet. Bouppteckningsregister 1598–1775. 
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Efter en dryg timme var vi fullmatade med information om GF:s verksamhet och vad vi som 

släktforskare har stor nytta av. 

 

Helena avslutade genomgången med att visa vad man får för förmåner som medlem i före-

ningen. 

 

Vill man ha mer information om GF finns den på Hemsidan www.genealogi.net 

 

Arne Sundberg 

 

  

Vår guide, Helena Nordbäck Exempel på ämnesområden 

 

 

 

 

 

Ur klipparkivets notiser Uppmärksamma åhörare 

 

Foto: Lena och Arne Sundberg 

  



 

12 

 

 

Sysslingens datum för 2016 
 

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 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Ingrid Ekstedt Grindavägen 15 185 33 Vaxholm 

 

 

 
 

Medlemsavgiften för 2016 
 

Eftersom det nya året närmar sig med stormsteg så får vi även passa på att påminna om att 

det snart är dags att betala medlemsavgiften för 2016. Vi betalar som vanligt till föreningens 

plusgirokonto 448 57 91-0 och avgiften är 125 kr medlem och 25 kr för medlem under 

25 år. Glöm inte att ange namn när ni betalar. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

önskar 
 

Redaktionen 
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