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Brevet till läsarna
Nytt år – nya problem, eller nytt år nya möjligheter. Det är Du själv som väljer, eller kanske inte
ändå. För de flesta av oss innebär ett nytt år att vi har en del av problemen kvar men att nya
möjligheter finns och kommer att finnas.
Efter lång tids sökande fann jag häromdagen min morfars brors dödsnotis. Han drunknade ung i
hamnen i Helsingborg. Var han föddes, döptes och var han framlevde sitt korta liv – det visste jag
förut. Nu vet jag när och var han dog. När han begravdes och var. Visst känner man sig nöjd när
man fått skriva in dessa uppgifter i datorn. Man har löst ett problem och kan gå vidare till nästa
uppgift.
Vilhelm Ekelund skriver i Veri Similia II 1916 (hos Bonniers):
Att vilja ha det hela på en gång och färdigt är ett stort misstag. Man skall inte sätta sig och vänta på
klarheten och tro att verket kommer som en blixt och visar dig vägarna gratis. Man får treva sig
fram på god tro och vara nöjd med litet. Så håller man kraften och modet vid liv. Man ser ofta en
typ av gott begåvade artister och diktare som icke kunna förmå sig till sådant långsamt segt
sökande, icke vilja sätta handen till verket förrän de fått det liksom till skänks, och på något
mystiskt vis – varom de ha en högst oklar föreställning – alla svårigheter och alla tvivelaktigheter
blåsts undan. Under tiden sinar emellertid kraften, helt enkelt på grund av bristande övning, liksom
en muskel svinner hän när den ligger obrukad. Och folk med mindre begåvning men mer
förnöjsamhet gå dem långt förbi. Den som tror sig klok och ”genial” en gång för alla har stängt
dörrar och fönster för sanningen, men den som känner sig fattigdom har öppnat dem och blir
belönad.
Att byta siffra på året kanske inte är det viktigaste – det viktiga är att årsskiftet betyder att det dagas
igen för jorden och att ljuset återvänder till alla levande varelser och att vi kan hoppas igen.
Jodå vi firade också nyåret och vi höjde ett glas – och vi önskade Södra Roslagens släktforskarförening och dess medlemmar allt gott på det nya året, många trevliga möten i genealogins tecken
och all framgång i släktforskningen.
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Vårprogrammet 2007
Lördagar
januari-maj

Jourhavande släktforskare i biblioteken i Åkersberga centrum (kl 11-13) och
Vaxholm (kl 10-13)
Vi finns på plats och ger råd och hjälp, t ex med att komma i gång. Vi har tillgång
till Genline och en hel del dataregister.

Tisdag 30/1

Studiebesök – Kungliga Biblioteket, Humlegården, Stockholm

18.00-ca 20.00
Föranmälan

Kungliga Biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och har allt som tryckts på
svenska och mycket annat. Speciellt användbart för släktforskare är alla slags
matriklar, genealogisk litteratur, genealogiska tidskrifter, gamla och nya tryckta
kartor samt inte minst alla tidningar.

Tisdag 6/2

Månadsträff – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga

19.00-21.00

Vi träffas och utbyter erfarenheter, ställer frågor, dricker kaffe och har trevligt.
Ibland har någon något att berätta eller demonstrera, men programmet blir vad
deltagarna gör det till.

Onsdag 7/2

Månadsträff – Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm

19.00-21.00

Vi träffas och utbyter erfarenheter, ställer frågor, dricker kaffe och har trevligt.
Ibland har någon något att berätta eller demonstrera, men programmet blir vad
deltagarna gör det till.

Torsdag 15/2

Rundvandring och forskarkväll – Riksarkivets depå, Mätslingan 17, Arninge

15.00-19.30
Avgift: 40:Föranmälan

I depån finns mikrofilmade kyrkoarkivalier för hela Sverige fram till ca 1895 och
dessutom de mikrofilmade utdragen till SCB. På några datorer finns ett antal
mycket användbara register för släktforskare. Besöket inleds kl 15 med en
rundvandring och från kl 16 disponerar vi alla de 60 forskarplatserna med
läsapparater.

Tisdag 6/3

Månadsträff – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga

19.00-21.00

Se 6/2.

Onsdag 7/3

Månadsträff – Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm

19.00-21.00

Se 7/2.

Lördag 17/3

Släktforskningens dag – Skutan, Åkersberga centrum och Vaxholms bibliotek
samt öppet hus i Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm, kl 10-16

11.00-13.00

Utställning, föredrag, demonstrationer.
Tisdag 27/3

SRS vårmöte – Åkersberga bibliotek

19.00-ca 21.00

Mötet tar ställning till verksamhets- och revisionsberättelsen för 2006, beslutar om
ansvarsfrihet samt väljer valberedning inför höstmötet 2007. Kallelse kommer
senare. Som avslutning på mötet lyssnar vi till ett föredrag av Eric Read om hans
forskning om byn Nåntuna i Danmarks socken. Kaffe serveras.

3

Tisdag 3/4

Månadsträff – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga

19.00-21.00

Se 6/2.

Onsdag 4/4

Månadsträff – Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm

19.00-21.00

Se 7/2.

Onsdag 18/4

Studiebesök – Krigsarkivet, Banérgatan 64, Stockholm

18.00-ca 20.00
Avgift: 40:Föranmälan

Det första man tänker på när det gäller material för släktforskare i Krigsarkivet är
soldatrullorna. Men det finns mycket annat, t ex roteringslängder, dvs. längder över
socknens vuxna män av vilka några skulle tas ut till soldater. Arkivet har också en
förnämlig samling av gamla kartor.

Onsdag 2/5

Månadsträff – Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm

19.00-21.00

Se 7/2.

Tisdag 8/5

Månadsträff – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga

19.00-21.00

Se 6/2.

Lördag 12/5

Våravslutning

09.30-ca 16.00

Utflykt tillsammans med hembygdsföreningen till Skokloster med bl.a besök på
slottet. Vi återkommer med ytterligare uppgifter i nästa nummer av Sysslingen.

Där föranmälan krävs ska den göras senast en vecka före aktiviteten till Heléne Stuborn,
tel 540 246 18, eller e-post till ingbrittsdotter@hotmail.com

Beskrivning av CD-skivor
Här fortsätter vår beskrivning av de CD-skivor som föreningen förfogar över. Skivorna finns att på
biblioteket och är inlästa i föreningens dator.
Vi har tidigare redovisat skivorna
Sveriges dödbok 1947-2003
Klara-skivan
Sveriges befolkning 1890

nummer 2, 2006

Kungsholmenskivan
CD:n innehåller uppgifter om alla personer som bott på Kungsholmen under åren 1878-1926. Du hittar
även 500 nyskrivna artiklar, 4.500 bilder, stora kartor, filmer samt hundratusentals registerposter.
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Sveriges befolkning 1980
Källan för denna CD är de digitala mantalslängderna som de olika länsstyrelserna förde. De är således
i grunden 1981 års mantalslängder. I databasen ingår uppgifter som födelsedatum, för- och efternamn,
adress, födelseförsamling, kyrkobokföringsförsamling och fastighetsbeteckning.

Söderskivan
Innehåller uppgifter om alla som bott eller bodde på Söder åren 1878-1926. Rotemansarkivet visar
1.7 miljoner sökbara personuppgifter för 52.000 individer. I bildregistret visas 2.800 sökbara bilder.
Du kan även hitta kartor och kvarter från 1850 till 1996.

Lärorikt även för en van forskare att läsa en lärobok om släktforskning
På biblioteken lånar man ju böcker gratis, och "Bibblan" har många bra läroböcker om släktforskning.
På en av de senaste medlemsträffarna i Vaxholm visade Leif Gannert upp en sådan han på kul lånat,
och här nedan kan du läsa hans recension. Redaktionen tar gärna emot fler sådana av böcker som
angår oss släktforskare.

Bokrecension
Jag har läst boken "Släktforskning för alla" av Börje Furtenbach. Utifrån den genomläsningen tycker
jag följande: Även om boken är gammal och inte berättar någonting om Genline eller SVAR on-line så
finns grunderna väldigt bra beskrivna. Alltså arbetsmetodiken och vilka arkiv som kan vara till nytta,
framför allt för den nyblivne forskaren. Var heller inte rädd för att läsa igenom de delar i boken där du
själv tycker att du saknar kunskaper. Ibland är texten kryddad med författarens egna roliga upplevelser
av släktforskning. Nu hoppas jag att flera läser den här boken och sedan delger oss sina synpunkter.

Leif Gannert

Har du en rik släkting i USA?
På Aftonbladets hemsida har vi hittat denna Internetadress:
http://www.findmypast.com/passengerListPersonSearchStart.action

Här kan du söka efter släktingar som emigrerade till USA under slutet
av 1800-talet. Sidan visas endast med engelsk text. Bör även tilläggas
att man måste betala för att få tillgång till alla uppgifter. En kul sida
att titta på.
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Protokoll från höstmöte

torsdagen den 16/11 2006 kl 19.00 i Åkersberga bibliotek
§1

SRS’ ordförande Eddy Widborg hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.

Öppnande

§2

Eddy Widborg valdes till ordförande och Carl-Göran Backgård till sekreterare
för mötet.

Ordförande
och sekreterare
för mötet

§3

Bengt Wallenqvist och Bertil Sollerbrant valdes till rösträknare och justerare
för mötets protokoll. Beslutades att justering skulle göras tisdagen den 21/11
kl 15.00 i Vita huset.

Rösträknare
och
justeringsmän

§4

Eddy Widborg redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning av kallelserna, varefter mötet konstaterade att mötet var behörigen
kallat.

Kallelse

§5

Förslaget till dagordning, som hade publicerats i Sysslingen tillsammans med
kallelsen till mötet, godkändes.

Dagordning

§6

Carl-Göran Backgård rapporterade kort om årets hittillsvarande verksamhet.
Rapporten godkändes.

Verksamhet
innevarande år

§7

Carl-Göran Backgård föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för
2007, som publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkänna förslaget.

Verksamhetsplan

§8

Ingalill Hallberg föredrog styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter
för 2007, som likaledes publicerats i Sysslingen. Mötet beslutade att godkänna
förslaget.

Budget och
medlemsavgift

§9

Eddy Widborg omvaldes enhälligt som föreningens ordförande 2007-08.

Val av
ordförande

§ 10

Gunnar Sjöberg och Carl-Göran Backgård omvaldes som styrelseledamöter
2007-08. Som styrelseledamot till och med 2007 efter Barbro Ubbe, som
avsagt sig sitt uppdrag, nyvaldes Anita Järvenpää.

Val av styrelseledamöter

§ 11

Som revisor efter Armin Kopsch, som avböjt omval, nyvaldes Lars Lindblad
för 2007-08 och som revisorssuppleant för 2007 omvaldes Len Blomgren.

Val av revisor
och revisorssuppleant

§ 12

Bertil Sollerbrant frågade efter utlovade presentationer av registren på vår
dator i studiecellen och fick besked att sådana kommer i Sysslingen.

Övriga frågor

§ 13

Mötets ordförande Eddy Widborg förklarade årsmötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet:

Justeras:

Carl-Göran Backgård
Mötessekreterare

Eddy Widborg
Mötesordförande
Bengt Wallenqvist
Justerare

Bertil Sollerbrant
Justerare
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Fyndet med stort F

eller vad man kan hitta bland Småprotokollen
På släktforskardagarna i Nacka köpte jag en
CD-skiva som innehöll en månads abonnemang hos SVAR. November var ju en lämplig
månad för att utnyttja abonnemanget. Jag
började med att söka i Älvsborgs lösen 1571,
mantalslängder, jordeböcker, folkräkningar,
födda, döda och vigda i slutet av 1800-talet.
Sedan gick jag in på Nederluleå tingslags
häradsrätts arkiv och kom till rubriken Småprotokoll och där blev jag fast.

vara möjligt, eftersom han bara var 30 år
äldre. Kunde han möjligen vara hennes far?
I husförhörslängden fick vi i alla fall rätt på
hennes födelsedatum, så då var det väl bara
att titta i födelseboken. Vi ägnade många
timmar åt att söka i Nederluleås födelsebok
och i församlingarnas runt omkring. Kanske
var det fel födelsedatum. Man kunde ju av
någon anledning ha velat göra henne äldre
eller yngre än hon var. Trots ihärdigt sökande
i kyrkböckerna fick vi så småningom ge upp.

Småprotokollen visade sig innehålla
inteckningar i mängd, konkurser, förteckningar över försäljningar av både fast och lös
egendom, köpebrev, förteckningar över sedan
föregående ting döda, bouppteckningar,
testamenten,
förmyndarskap och något
enstaka faderskapserkännande. Där hittade
jag en hel del av intresse
om mina förfäders liv och
leverne. Varje årgång var
omfångsrik så det gällde
att snabbt ögna igenom
sidorna. Helt plötsligt såg
jag ett köpebrev med
namnet Tekla Johansson.
Det måste ju vara Hans ”mormor”!

I det köpebrev som nu syntes på skärmen
säljer Maja Lisa Nilsdotter hemmanet nr 7 i
Rutvik till sin dotterdotter Tekla. Carl Jacob
var alltså hennes morbror.
Den enda dotter till Maja
Lisa som vi kände till hette
Gustafva Maria och var
gift med en fältjägare och
hade tre söner vid Teklas
födelse. Så det var väl inte
troligt att hon var mor till
Tekla. Efterforskandet
efter fler döttrar fick anstå
eftersom det bara var
några dagar kvar av
abonnemangstiden och jag ville söka vidare i
min egen släkt.

Min svärmor kom som tvååring till byn
Rutvik i Nederluleå och blev fosterdotter hos
Tekla och hennes familj. Varifrån Tekla kom
var det ingen som visste, inte ens byskvallret.
Teklas sonhustru hade en gång dristat sig att
fråga varifrån hon kom och vem som var
hennes mamma. Men hon förstod genast att
det var ingenting man pratar om.

November kändes som en ovanligt kort
månad, det hade redan hunnit bli den sista
dagen i november och av abonnemanget. Jag
insåg att jag var tvungen att prioritera bland
de årgångar som var kvar. 1876 var den sista
årgången jag valde, eftersom jag hade en
släkting vars bouppteckning kunde tänkas
finnas där. Det var inte bara musarmen som
var trött. Jag bläddrade snabbare och
snabbare. När jag kommit till bouppteckningsdelen flimrade namnet Maja Lisa förbi
på skärmen, men hon dog ju inte förrän 1893,
så det kunde inte vara ”min” Maja Lisa. Efter
en stund stannade jag upp och tänkte att jag
borde nog ha tittat lite närmare på sidan om
Maja Lisa. Jag bläddrade tillbaka och det var
då jag gjorde Fyndet med stort F.

Som nyblivna släktforskare tyckte min man
Hans och jag att det var en intressant uppgift
att ta itu med. Visserligen hade några av
Teklas släktingar försökt och misslyckats.
Första gången vi stötte på Tekla i kyrkböckerna var hon i 12-årsåldern och fanns i en
husförhörslängd i Rutvik. Det var en lindrigt
sagt rörig husförhörslängd där man kunde få
uppfattningen att hon var dotterdotter till Carl
Jacob, sonen i huset. Men det kunde ju inte
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Texten lyder: ”År 1876 den 23 oktober blefvo
undertecknade kallade af Bondeenkan Maja
Lisa Nilsdotter i Rutvik för att uppteckna och
värdera den lösa egendom som fanns i boet
efter hennes aflidna dotter Anna Cajsa
Johansdotter som genom döden afgick
den 6 sistlidne september och lämnade efter

sig en oäkta dotter som heter Tekla och är 9 år
gammal.”
Efter 15 års forskande får vi äntligen veta vem
som är Teklas mor. Hennes sonhustru, som nu
hunnit bli 98 år, får svar på den fråga hon
ställde för nästan 80 år sedan.
Nu är det bara Teklas far som saknas!

Solveig Olovsson

Kurs i släktforskning
Riksarkivet i Arninge anordnar en kurs i släktforskning, torsdagar kl. 16-18 från den 1/2 till den 29/3.
Några få platser kvar. För att boka en plats ringer du 630 15 00.

Uppmaning
Det har kommit in ett önskemål om hjälp vad gäller inläsningen av de
uppgifter som ska finnas med på vår kommande CD-skiva.
Om du har möjlighet att hjälpa till kan du kontakta Anita Järvenpää på
tel 541 338 19.

Missa inte detta!
Onsdag den 7 februari kl. 19.00 kommer chefen för Vaxholms
stadsbibliotek, bibliotekarien Brittmari Allen till medlemsträffen i
Föreningarnas lokal i Vaxholm för att informera oss släktforskare.
om olika sökmöjligheter på vårt Bibliotek.

Gunnar Sjöberg
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Jakten på Lapp-Thomas
Informationen till denna antavla följer i texten nedan. Detta är andra och sista delen av ”Sockenlappar
och finnkäringar”, upptecknat av Hans Lidman 1947, Nordiska museet.

Lapp-Thomas och hans hustru Dora torde
vara välkända av alla äldre Alfta- och Ovanåkersbor. Thomas var liten och kantig och
hade typisk lappfysionomi, medan Dora var
något mera storvuxen. Som ung var hon känd
för sin skönhet. I yngre år gingo de båda
makarna klädda i lappskor och renskinnspälsar, men på ålderdomen lade de bort dessa
plagg, vilka då kanske icke vore så lätta att
anskaffa och klädde sig då som vanligt folk.
Några särskilda söndagsdräkter ägde de icke.
Då de talade med varandra och framför allt
då de ville anförtro varandra hemligheter,
vilka inga utomstående fingo höra, pratade de
lapska. Annars talade de flytande svenska.
Deras röster voro gälla och skrikande.

gungstol på vilken han hade låtit måla sitt
namn och födelseår. Den stolen var LappThomas ögonsten.
Lapparna vore snälla och beskedliga till sitt
väsen men mycket slarviga. De saknade alldeles sinne för ordning. Ved högg de således
endast för dagen, vilket vintertid förorsakade
dem mycket obehag. Något annat lyse än
kådved sågs aldrig i deras stuga och matrester och avfall buros sällan ut. Kreatur
hade de inte – de hade väl inte heller kunnat
sköta några sådana under det ideliga
rännandet socknarna runt – och varken säd
eller potatis gjorde de sig besvär att odla.
Lapp-Thomas egentliga arbete bestod
egentligen av att döda hästar och hundar.
Hästarna ledde han till något kärr, band ett
tygstycke för deras ögon, varefter han stack
dem och drog av dem skinnet. Köttet grävdes
ned. Hundarna stoppade han i en säck, vilken
han knöt kring djurens halsar, varefter han
slog ihjäl dem med en yxa. Skinnen bereddes

Lapparnas stuga var mycket anspråkslös. Den
var lång och smal och så låg i taket att den
fullvuxen karl av medellängds icke kunde stå
rak i densamma. Taket var av näver. Rummen
voro två, en större storstuga, vilken brukades
mest och en liten ynklig sovkammare. De voro
båda mycket sparsamt möblerade. I
storstugan hade Thomas en grant målad
9

denna tid ofta i hemmen eller också skickades
de ned till garverierna i Alfta och Ovanåker.

brännvin att han oftast söp upp hela förtjänsten innan han kom sig för att återvända
till Flissmyran. Också Dora var mycket förtjust i sprit, men hon skötte sig en smula
bättre. Denna varje år återkommande
söderhamnsresa var lapparnas stora och
alltid efterlängtade nöje, för vilken de svalt
och frös och arbetade hårt under större delen
av året, Många gånger hände det också att de
festade så tappert i staden att de måste tigga
sig hem, men de voro glada och tacksamma i
alla fall.

Så småningom började man emellertid att
vänja sig vid att äta hästkött. Den som i dessa
trakter först vågade trotsa den gamla fördomen var en garvare Pilgren i Alfta. Detta
hände någon gång mellan åren 1860-1870.
Bruket blev sedan alltmera spritt. Till en
början åt man köttet i smyg, men sedan dröjde
det inte länge förrän allmogen själv började
slakta sina djur och Lapp-Thomas blev mer
och mer utan arbete. Han måste då övergå till
den besvärligare och betydligt mera
arbetsamma repslagningen vilket han tidigare
blott tillfälligt sysslat med.

Förutom notrep flätade lapparna även
korgar. Särskilt Dora var händig i detta
arbete och hennes brödkorgar voro mycket
omtyckta, trots deras förhållandevis höga
pris. Ibland hämtade lapparna tallrötter på
andra håll bl a i Långhed och Röstabo i Alfta
socken.

Det var huvudsakligen notrep, förfärdigade
av tallrötter som lappen tvinnade, Frampå
sensommaren eller början av hösten axlade
lapparna sina ryggsäckar, ur vilka skaften av
korta hackor stucko upp och försvunno uppåt
Voxnahållet. Där stannade de flera månader
varefter de kommo hemsläpande med
ofantliga bördor av sega och lättarbetade,
fingertjocka rötter. Efter hemkomsten lades
rötterna att koka i tjocka kittlar – halvannan
meter i diameter men blott 12 tum djupa –
varvid de blevo mjuka. Efter denna procedur
slogs de eller ”tjåcksades” i en särskild
klämningsanordning för att barken skulle
lossna och för att vattnet skulle pressas ur. Att
tjåcksa rötter var ett tungt och tröttande
arbete till viket lapparna måste leja folk. De
vore dock hela tiden närvarande vid arbetet
och sågo nogsamt till att rötterna icke fingo
torka mellan kokningen och den efterföljande
repslagningen.

Någon lagad mat förtärdes mycket sällan i
Thomas och Doras lilla stuga. Deras livsföring var i alla avseenden mycket enkel och
långa tider levde de så gott som enbart på
kaffe. I likhet med andra lappar hade de rätt
att gå och tigga, varvid de ofta blevo bjudna
på mat. Sådana gånger vankades det ofta
någon sup och då visste deras tacksamhet
inga gränser. Thomas föll i fullkomlig extas,
hans ögon tårades av glädje och han uttryckte
sin tacksamhet i följande säkerligen mycket
nötta ord:
-Tusen tack , käre gode mäster, för Guds
goda dryck.
Dora gav också rissmörjningar åt spädbarn,
för vilket hon ansågs vara ganska duktig.
Rissmörjning ansågs vara ett säkert medel
mot det s.k. riset. Enligt tidens tro måste
smörjningen alltid bestå av en viss del
brännvin – minst två matskedar – men för att
vara på den säkra sidan offrades sällan
mindre än ett halvstop. Brännvinet drucko
lapparna själva, varför de efter varje
smörjning vore mer eller mindre onyktra.

Ej långt från sin stuga hade lapparna en i
skogen upphuggen gata där de tvinnande ihop
repen. Dessa vore i allmänhet mycket långa
och var vanligen halvannan tum tjocka. När
de så fått ett tillräckligt antal rep och föret
frampå eftervintern blev drägligt lastade de
repen på en lätt speciellt för detta ändamål
tillverkad kälke och drogo i väg till Söderhamn med ivriga steg. Lapparnas rep voro
mycket omtyckta av kustens fiskare, ty de vore
starka och smidiga och flöto utomordentligt
lätt på vattnet. Repen hade också strykande
åtgång. Vid försäljningen erhöll Thomas en
efter dåtida förhållande ganska ansenlig
summa pengar, men han var så begiven på

På bröllop och andra större festligheter voro
de båda lapparna självskrivna, där de sjöngo
sina lappkväden eller sutto och jojkade med
gungande axlar. Då vankades också god mat
och dryck och Thomas och Dora smörjde
kråset av hjärtans lust. Tack vare deras snälla
och beskedliga väsen voro de också väl sedda
10

Efter denna händelse kunde lappen åter sno
rep några år, fara till Söderhamn och rumla
om på ölstugorna eller springa på traktens
festligheter som i forna dar. Men han åldrades fort och de sista åren satt han mest
hemma och kurade framför spisen i sin stuga
och åt ”gårlamat” som Dora tiggde ihop åt
honom. Den 14 november 1892 avled han,
troligen en av Hälsinglands sista verkliga
sockenlappar. Han var då 85 år gammal.
Dora överlevde sin make i drygt 7 år, innan
hon en dag strax före jul år 1899 vandrade
över gränsen till sina fränders stora och vida
renbetesland.

vid festligheterna och deras tacksamhet var
då mycket stor. Var de än visade sig hälsade
de mycket hövligt och bådo Gud bevara
folket, bockade, neg och tackade i all
oändlighet.
När Thomas var 70 år fick han starr på båda
ögonen vilket slutligen gjorde honom blind.
Vid denna tid såg man alltid de båda åldriga
makarna tillsammans, ensam var Thomas i
det närmaste hjälplös. Att sitta hemma kunde
han dock icke förmå sig till – därtill var han
en alltför orolig själ- varför Dora fick leda
honom runt på de gamla kära vägarna.

I Flissmyran fanns tidigare ett flertal gårdar
med bofast folk, men den lilla skogsbyn har
under senare år avfolkats i så hög grad att
den numera endast gör tjänst som fäbod. Vid
sockenlapparnas död inköptes deras stuga av
en värmlänning – Nils Nilsson i Lenaberg –
som lät riva och bränna upp större delen av
stugan. Av de bäst förvarade stockarna
byggde han en liten flotte, vilken under
många år var den ende farkosten i Rötjärn, en
liten fisktjärn mellan Flissmyran och
Lenaberg. Nu torde väl också flotten vara
utnött av tidens frätande tand och därmed
hade det sista påtagliga minnet av traktens
bockande och nigande sockenlappar för alltid
sopats bort

Säkerligen var det en ganska pittoresk syn att
se de båda makarna komma stultande efter
vägen, Dora lite före och hållande i Thomas
vänstra hand, medan han själv kom fumlande
efter, stödd på sin knotiga käpp. Under denna
tid voro gårdshundarna mycket arga på
lapparna och när de skällande rusade mot
den blinde Thomas ryckte han upp sin stora
skarpslipade slaktarkniv och högg i blindo
efter sina plågoandar. Hundarna visste dock
att hålla sig på respektfullt avstånd från
lappens kniv.
I nära ett tiotal år vandrade Thomas omkring
i ett alltmera tilltagande mörker, tills plötsligt
doktor Fredlund i Alfta gjorde en djärv
operation och helt lyckades återställa hans
syn. Operationen tog lång tid och när den
äntligen var över och doktorn frågade om
Thomas kunde se doktorns skägg svarade han
glädjestrålande:
-Ja, ja jag kan se herr doktorns röda
pulsonger!

Vad lär man sig av ovanstående? Jo, ge aldrig
upp! Ni kanske hittar era anor där ni minst av
allt väntar er att finna dem – kanske till och
med på ett museum

Anita Järvenpää
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Kommentar till min mormor Milis Wästfelts antavla
”startade” kyrkböckerna. Ana 56 Olof Fredrik R var
halvbror till Thure Gustaf R:s far. Flera i antavlan är
födda utomlands (kanske måste jag akta mig för
personerna som demonstrerar vid Karl XII:s torg?)
Barnen som Erik XIV och Johan III fick med sina
älskarinnor, fick lika fin uppfostran på slottet som de
äkta, och dessa döttrar (här ana 1965 samt ana 1981)
giftes helst bort med någon aktad och ”fin” herre som
kungen ville ha på ”sin sida.” Redan långt tidigare, då
våra kungar var i behov av lojala och trogna
undersåtar, inte minst vid olika småkrig, så upptäckte
någon att det var fördelaktigt för kungen, om han på
något sätt premierade, ”förädlade” de utvalda. Att bli
adlad, bli riddare, bli greve osv, var att få en storvinst
på den tidens ”Trisslott” ty inte bara man själv utan
även ens ättlingar fick en rad förmåner i samhället. Det
fanns för all del också några skyldigheter, men
förmånerna övervägde. ”Vad säger min gunstig junker
om vi börjar med att du får ett eller flera gods, ett fint
namn, en fin titel, att dina söner får förtur till officersyrket, och givetvis så slipper du att betala skatt i
fortsättningen? Överens?” Inget att undra på, att den
utvalde blev sin kung trogen ända in i döden. Längre
fram så upphöjdes folk för sina meriter, som t.ex.
Samuel Agriconius. Allt ärvdes av barnen, även
adelstiteln. Som vi ser i denna antavla så flätades
släkterna samman genom att barnen giftes bort med
någon annan ”ståndsmässig.” Ingen adlas i Sverige
numera, men namnen finns kvar och i något enstaka
fall finns ännu någon som håller på sin titel.
Adelsprivilegierna gällde ifrån 1280 (Alsnö stadga) till
1809, (Bonniers compact lexikon) Ett undantag
gjordes 1902 ty då adlades upptäcktsresanden Sven
Hedin som siste man. De adliga och övriga rika kom
att leva i lyx, ja även prästerna hade det gott ställt. Det
blev, och det var, en avgrund mellan överklassen och
de övriga i samhället, som oavsett talang och energi,
sällan fick en chans att komma upp sig. Denna tid är
nu historia och vi släktforskare är väl de enda som i
dag har nytta av att ha adel och präster i anorna p.g.a.
att dessa var noga dokumenterade långt innan födda,
vigda och döda började skrivas i kyrkböckerna. Det lär
i dag finnas minst 200 000 svenskar som härstammar
ifrån Gustaf Vasa, (Gustav Vasa, (om nu någon inte
visste det) var far till Erik XIV och Johan III) Det bör
väl vara mångdubbelt fler än 200 000 som har en adlig
ana, eftersom adeln är en mycket större grupp än de
kungliga. Alla människor som levt i Sverige oavsett
samhällsklass, är ju faktiskt vår gemensamma historia.
Jag anser att vi släktforskare är skyldiga att berätta allt
om dessa, för att vi själva samt våra ättlingar skall få
en ärligare och intressantare helhetsbild av våra
förfäders vardag i gångna tider.

Källa: Kyrkböckerna, Svenskt biografiskt lexikon,
Anreps ättartavlor, adelskalendern, samt
Ägarlängd för Smedby, (ur ÖHF:s skriftserie) mm.
Milis var Anna Steuchs (Stöks) enda barn som
överlevde späd ålder, tyvärr så dog Anna själv
endast 7 dagar efter Milis födelse. Dramatiskt och
tragiskt men inte ovanligt förr i världen.
Jag har tidigare ej bott längre än 10 år på någon
plats i Sverige, och aldrig tidigare norr om
Stockholm men nu har jag bott i Uppland och
Vaxholm i 23 år. Är det månne så att mina gener
omedvetet hittat tillbaka till ett landskap, och en
trakt, där många av mina förfäder en gång bodde
och trivdes? Jag har i ett tidigare nummer av
Sysslingen berättat att min anfader Carl Sjöberg
var trädgårdsmästare på Rånäs i Rimbo under
1700-talet. Dessutom har jag genom min
mormor anor ifrån flera gårdar alldeles i
Vaxholms närhet t ex Rydboholm genom Brahe
och Vasa, ifrån Margretelund och Smedby, alla
tre ligger i Österåker. Smedby som bl a Kristiern
Nilsson (Gustav Vasas farfars far) ägde på tidigt
1400-tal. Mormors ana 59 Anna Christina
Åkerhielm var dotter till Samuel Åkerhielm
f 1684 vilken ägde de båda sistnämnda gårdarna
1718-1768. Margretelund gick sedan i arv till
hans ättlingar. I dag då det ena postkontoret efter
det andra lagts ned, kan det vara intressant att
veta att det var Anna Christinas farfar Samuel
Agriconius, adlad Åkerhielm 1679, som
organiserade det svenska postväsendet. Han var
född i Åkers sn, därav namnet Åkerhielm. Åker
sn (Åkers Styckebruk) ligger mellan Strängnäs
och Mariefred. Anna Christinas farfars far var
kyrkoherde i Nyköping, och hette Magn. Jonae
Agriconius. Ana 50, Carl Johan Geetes mormor
Margareta Åkerhielm, var syster till den
förstnämnde Samuel Åkerhielm, och hon var
gift med Olof Nilsson Skragge (adlad
Hermelin.) Ana 48 Jöns Steuchs far, farfar samt
farfars far var unikt nog biskopar alla tre,
nämligen Jöns Steuchius f 1676 ärkebiskop i
Uppsala, Mattias Steuchius f 1644 även han
ärkebiskop i Uppsala, slutligen Petrus Steuchius
f 1605 superintendent (biskop) i Härnösands
stift. Ana 60 Thure Gustaf Rudbeck var sonson
till Olof R.dy f 1660, som i sin tur var son till
Olof R.dä f 1630, och dennes far slutligen var
biskopen Johannes Johannis Rudbeckius i
Västerås, vilken vi släktforskare sänder en
tacksamhetens tanke, då vi med lite tur ”kommer
ner” till år 1685, det var ju då som denne

Gunnar Sjöberg
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4 Carl Magnus Wästfelt
.kammarjunkare
kommendant på Carlstens fästn.
f 1802-03-27 Sandhem R
g 2 1840-10-24 Baltak s:n P
d 1882-10-08 Kölingared

2. Carl Richard Wästfelt
kammarherre
f 1844-05-17 Kölingared
g 1880-11-30 Stockholm
d 1929-07-02 Stockholm

5.Clementine Johanna Carlén
f 1816-07-31 Baltak
d 1880-05-02 Kölingared

1.Hedvig Clementine Anna
Marie-Louise ”Milis” Wästfelt
f 1885-04-24 på Kölingsholm i
Kölingareds sn P
d 1961-04-13 i Haninge
g 1908-08-31 på Kölingsholm
med Gösta Carlström f 1880-11-06

6. Johan Elof Wilhelm Steuch
underlöjtnant
f 1818-01-31 Hammars sn
g 1853-09-15 Sollentuna
d 1885-08-11 S Vings sn P

3.Hedvig Anna
Maria Sofia Steuch
f 1857-07-27 Stockholm
d 1885-05-01 Kölingared

7.Hedv. Lovisa Julia Sofia Rudbeck
f 1833-06-19 Sollentuna
d 1888-04-17 Lönnarp, Böne sn P

8. Carl Wästfelt
stallmästare
f 1770 Sandhem
g 1798-11-06 Sibbo
d 1826

9.Maria Ulr. Tigerstedt
f 1771-01-12 Söderkulla Sibbo sn Finland
d1819-04-25 Bjurbäck

10. Carl Gabriel Carlén
assessor kronofogden i
Vartofta fögderi
f 1792-04-14 Lilla
skattegården Karleby
d 1838

11.Maria Mathesius
f 1795-01-31
St.Halvvara, Lugnås,
Björsäter sn R

12.Johan Henric Steuch
kammarherre
f 1790-08-31
Beatebergs sn
g 1814-07-16 Sthlm
d1821-01-21 Bodarne

13.Maria Lovisa Pauli
f 1793-02-21 Sthlm
d 1879-10-09 Sthlm

14
Charles Emil Rudbeck
överste
f 1793-05-22 Järlåsa
g 1828-08-05 Agnetorp
d 1865-11-01
Sollentun.

15.Anna Soph.Rudbeck
f 1806-11-15 Tidaholm
Agnetorp sn Hon ärvde
Sollentunaholm eft.mor
d1871-11-15 Uppsala

16. Erik Magnus Wästfelt
hovjunkare f 1737
g 1759-08-03 d 1800
17. Elisabet Ribbing
f 1738-07-26 Öggestorp
d1818-10-04
18. Carl Ulrik Tigerstedt
f 1747-01-25 Sibbo
g 1768-12-01 Mäntsälä
d 1807-03-12 Sibbo
19. Lovisa H Möllersvärd
f 1745-10-08 Mäntsälä
d 1822-07-17 Mäntsälä
syskonen bytte efternamn
20. Gabriel Andersson
bonde på Lilla skattegården
i Karleby rusthållare f 1731
d 1801

32. Nils Wästfelt, bergsråd
f 1698
d 1769
33. Christina Charlotta von Möller
d 1743
34. Carl Christoffer Ribbing, major
f 1710-09-09 d 1793-01-22
35. Catharina Elisab. Lillie af Aspenäs
f 1711-03-04 d 1750-02-01
36. Carl Fredrik Tigerstedt, ryttmäst.
f 1696-10-07
d 1746-10-10
37. Sofia Magdalena Eherenreuter
f 1714-05-20
d 1768-06-29
38 Carl Johan Möller kapten f 1704
d 1766 (ändr.Möllerswärd nr 645)
39. Maria Helena von Salo
40. Anders Persson bonde på Klövagården i Karleby
41

21. Maria Lisa Sandegren
f 1752-02-29 Norrgården Leaby Karleby
(tvivel om det är rätt pers)

42. Jean Fahlberg bonde på
Norrgården Leaby Karleby R

22 prosten Aron Mathesius
f 1736-11-25 Österbotten
d1808-11-29 N.Fågelås
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23 Johanna Kempe
f 1767-05-27
St.Halvvara, Lugnås

46 fänrik Gunnar Kempe

24.Jean Henrik Steuch
major
f 1753-02-06 Bondkyrka
g 3. 1785-02-13 d 1813

48. Jöns Steuch, kammarråd
f 1725-06-22
d 1769-11-07

25. Carolina Johanna Geete
f 1765-07-31
d1800-08-24 Beateberg

43. Stina Andersdotter

45

47 Helena Trana

49. Sofia Elisabet Taube
f 1726-02-19
d 1802-01-18
50. Carl Johan Geete, kaptenlöjtnant
f 1728-04-30
d 1765-07-11
51. Barbro Christina Gyllengrip
f 1733-04-18
d 1796-03-31

26. Johan Christoffer Pauli
grosshandlare
f 1743 g 1788 d 1823
27. Maria Rosina Ekerman
f 1764
d1811
28.OP Rothenburg Rudbeck
major, friherre
f 1751-01-01 g 1780
d 1799-12-19
29. Maria Charl. Lybecker
f 1759
d 1812-08-15
30.Per Alexander Rudbeck
friherre, överste
f 1762-10-11 d 1832
31.Anna Elisab v. Axelsson
f 1765
d 1830
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54. Johan Ekerman, handelsborgmäst.
f 1712
g 1763
d 1789
55. Maria Christina Groth
f 1733
d 1800
56. Olof Fredrik Rudbeck, överjägm.
f 1723-05-08
d 1800-03-01
57. Eva Barbro Ström
d 1777-07-31
58. Claes Lybecker, friherre, Hovjunk.
f 1722-09-31
d 1779-02-20
59. Anna Christina Åkerhielm af
Margretelund f 1730-11-14
60. Thure Gustaf Rudbeck, överståth.
f 1714-11-21 Rasbo d 1786-01-08
61. Margareta Magdalena von Mentzer
f 1726
d 1809
62. Axel von Axelsson underståthållare
f 1729 Hammarö S d 1790-08-19 Sth
63. Hedvig Catharina Gerdessköld
f 1742
d 1773

244 Johan von Mentzer
kapten f 1624
stupade vid Freiburg 1676
Kom genom sitt äktenskap i
besittning av säteriet Lagmanshaga i Ljungsarp P

122 Jean von Mentzer
landshövding i Jönköping
generalmajor f 1670 g 1718
en kanonkula tog has vänstra
ben 1716 i Kristiania, d 1747
Tidaholms säteri, Agnetorp sn
P

245 Sophia Lilljehöök
av Fårdala
f 1647-01-06
hennes g 1
d 1721-01-17
g 2. 1682 med
Bengt Belfrage

61.Margareta Magdalena
von Mentzer
f 1726 d 1809
g 1745 med ana 60
Thure Gustaf Rudbeck
Edsberg Sollentuna

246 Carl Falkenberg
landshövding i
Viborgs och Nylands län
f 1644-04-12 Börstorp i
Hassle sn R g 2. 1683-05-20
d 1697-02-05

.123 Catharina Charlotta
Falkenberg
f 1691-04-01
d 1760-01-07

488 Lieborius
von Mentzer
överste
f 1598 adlad 1663
d 1671 begr. i
Grönahögs k:a P

489
Printz
(förnamnet okänt)

490 Nils Lilljehöök
av Fårdala till
Gällared och
Tiraholm
d 1662

491 Virginia Hand till
Olshammar, som
hon ärvde efter
farbröderna
d 1681

492 Conrad von Falkenberg av Trystorp,
Tångeråsa sn T
f 1591-12-12 Ermes
slott och sn i Livland
g 1634-01-26
d 1654-03-24
på Börstorp
493 Catharina Bonde
till Lajhela
f 1617
d 1652-03-25
på Börstorp

494 Peder
Larsson Sparre
baron
(fransk Greve)
f 1628 d 1692

247 Ebba Jaquette Sparre
d 1715-03-07

976 Georg Mentzer
hauptman i Meissen

495 Ebba Margareta
De la Gardie

980. Knut Nilsson
på Gälared d 1626
häradshövd. i Viste P

982 Johan Hand
till Vret, S.Unnaryd F
häradshövd. d 1621
983 Agneta
Gyllenmers
(hennes g 1.)
984 Henrik von Falken
berg av Trystorp
f 1553-02-25 i Livland
g 1581-02-19 i Livland
d 1629-03-27 Trystorp
985 Elisabeth von Vietinghoff till Ridlep
f 1558-04-01
d 1620-04-21
986 Carl Bonde riksr.
f 1581-10-19 stamfad.
f Lajhelagr. g 1. 1613
d 1652-02-29 Ekeberg
987 Beata Oxenstjerna
av Eka och Lindö
f 1591 d 1621-12-20
(syster till Axel O)
988 Lars Eriksson
Sparre. landshövding
f 1590-01-01 g 1.1617
d 1644-12-18 Y-Järna
989 Märta Banér
f 1593 Djursholm
d 1638-06-16 Sthlm.
990 Jakob De la Gardie
öb fälth. samt Greve
f 1583-06-20 Reval
d 1652-08-12 Sthlm
991 Ebba Brahe
f 1596-03-16 d 1674
hade omskriv.romans
med Gustaf II Adolf
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1960. Nils Persson på Gälared i
Hillared häradshövd. i Ås. d 1579

1964 Håkan Knutsson Hand till
Ekenäs Målilla häradshövd. d 1595
1965 Virginia Eriksdotter f 1559
Erik XIV:s illegitima dotter d 1633
1966 Olof Andersson Gyllenmers till
Lagmanshaga. amiral
1967 Elin Matsdotter Drake till
Björkholmen
1968 Baltzar von Falkenberg
g 1549 d 1557 (källa Anrep)
1969 Margareta von Blanckenfelt
d 1572
1970 Conrad Arnoldsson von Vietinghoff till Ridlep
1971 Gertrud Ottosdotter von Yxkull
till Fichtel och Padenorm
1972 Philip Jönsson Bonde till
Säckestad g 1580
d 1588-03-11
1973 Carin Ulfsdotter Snakenborg
(Bååt) till Fyllingerum d 1640-04-14
1974 Gustaf Gabrielsson Oxenstjerna
riksråd
f 1551 d 1597
1975 Barbro Axelsdotter Bielke
1976 Erik Larsson Sparre f 1550-07-13
halshuggen 1600 i Linköpings blodbad
1977 Ebba Brahe f 1555-04-22 Torpa
d 1634-05-08 hos sonh.Ebba Oxenstj.
1978 Gustaf Axelss.Banér Djursholm
f 1547 halshuggen Linköpings blodb.
1979 Christina Sture Natt och Dag
f 1559 sondotter till Sten Sture dy
1980 Pontus De la Gardie f 1520 i
Languedoc Frankrike d 1585-11-05
1981 Sofia Gyllenhjelm f 1559 g1580
d 1583 illegitim dotter till Johan III
1982 Magnus Brahe riksdrots f 1564
d 1633
(Bror till ana 1977)
1983 Brita Stensdotter Lewenhaupt
d 1611

31696. Johan Kristiernsson
f 1426ca
d 1477-04-06 på Rydboholm
g 2 m Brita Tords:dr Bonde
d 1525ca

15848. Erik Johansson (Vasa)
riksråd häradshövding
ägde och bebodde Rydboholm i
Ö.Ryd sn B 1478-1520
halshuggen vid Stockholms
blodbad 1520-11-08

31697. Birgitta Gustavs:dr Sture
f 1440ca ägde Rydboholm ifrån
1460ca till sin död 1472

63392.Kristiern Nilsson
riksdrots
ägde Smedby till 1417
f 1365ca
g 1426ca
d 1442-04-29 i Viborg

63393 Margareta Eriksdotter Krummedige
d 1451-06-09

63394. Gustaf Sture
f 1410ca
äg. Rydboh. 1441till sin
död 1444-01-26 sedan
ägde barnen Birgitta,
Anund och Sten Sture
dä. Rydboholm 14441460

hon var syster till Sten Sture dä

7924. Konung Gustaf Vasa
Sveriges Konung 1523-1560
f 1496-05-12 d 1560-09-29
ägde Rydboholm 1520-1530

63395. Birgitta
Stensdotter Bielke
g 1 före 1438-08-29
d mellan 1461-01-02
och 1464-06-04,
hon var halvsyster till
konung
Karl Knutsson Bonde

126784. Nils Kettilsson

126786.
Erik Krummedige
dansk rikshovmästare

126788 Anund Sture
Reste de första timrade
bostadshusen på Rydbo
holm/1430-talet d 1434
126789. Kristina
Anunds:dr Lejonansikte
född före 1409 i Anunds andra gifte, ägde
Rydboholm 1397-1441
126790.Sten Turesson
riksråd f 1380ca Kung
Karl Knutssons styvfar
begr Vadst 1431-09-08
126791.Margareta Karls
dotter
g 1414
d 1429ca änka efter rid.
Knut Tordsson Bonde

(31696 Johan Kristiernssons moster Agneta Eriksdotter Krummedige på Örbyhus var
donator 1451 till målningarna i Vendels
k:a i Uppland (citat ur boken om Ö.Ryds
K:a))

253576. Algot Magnusson Sture d 1426

253578 Anund Jonsson
ägde Öskesta 1384-1397 som bytte namn
till Rydboholm i början på 1400-talet

253580. Ture Bengtsson Bielke (bror
till ana 63200)riksråd 1389 d 1414
253581.Margareta Arvidsdotter (sparre)
253582 Karl Ulfsson (sparre) till Tofta
riksr. Lagman i Uppl

31698. Måns Karlsson av Eka
g 1475-01-15
d senast 1487

15849.Cecilia Månsdotter
f på Lindholmen Orkesta sn
norr om Vallentuna
Cecilia
födde 8 barn, endast Margareta
och Gustaf levde till vuxen ålder

31699.Sigrid Eskilsdotter Banér
g 1 1475 med Måns¨
g 2 1487 med 15834 se antavla
1979 änka andra gången 1495 levde
sedan 20 år på Lindholmen och
senare på Vängarn C d 1527

63398.Eskil Isaksson
Banér riddare
f 1415ca
g 1 m Cecilia
d 1488

63399.
Cecilia Haraldsdotter

126796 Isak Isaksson
Banèr g senast 1398
d efter 1425
126797. Märta Siggesdotter Brun d 1452ca
på Röklinge Närdinghundra härad
126798.
Harald Stensson
riksråd
126799. Sigrid Tomasdotter von Vitzen
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253592. Isak Björnsson Banér häradsh i
Oland (adelssläkt av uppländskt urspr.)
253693.Gertrud Andersdotter, dotter
till Anders Tomasson i Lisa C
253694. Sigge Brun
253695. Birgitta Nilsdotter

Läsövning

Lösningen hittar du på sidan 18.
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Klurighet
Vi tänkte att ni skulle få en ny Sudoku att träna på. Lösningen finner ni längst bak i tidningen, men
fuska inte. Lycka till!
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Nya medlemmar
Björn Andersson
Kent Bryngelsson
Hans Fredriksson
Jonas Hök
Roy Johansson
Sievert Johansson
Ulla Magne
Yvonne Nyman
Per Persson

Karl Martins v 8, 2tr
Fredenv 2
Fredriksbergsv 1
Fredriksstrandsv 10
Ljunglöfs trappstig 3
Tallsättrav 81
Hamng 28
Svanstigen 3
Storängsv 6

185 33
184 33
185 35
185 35
185 91
164 61
185 32
185 99
184 32
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Vaxholm
Åkersberga
Vaxholm
Vaxholm
Vaxholm
Åkersberga
Vaxholm
Vaxholm
Åkersberga

803841
54022810
51178392
54130249
54063570
54133906
866868
51241072

Lösning till läsövning
No 93
Stockholms Läns Lagmans Rätts dom uti
det af Warmdö SkeppslagsTings Rätt den 23dje
September 1801. dömde
och til Lagmans Rätten wädjade mål
emellan Erik Ersson
i Jngmarsö, såsom
Förmyndare för afledne Bonden Jan
Erssons derstädes omyndige Barn å
ena, samt Bönderne Nils Andersson
i Lagnö och Jan Andersson i Skarpö, samt
Axel1 Axelsson i Ahlswik å andra sidan,
angående de förres
mot Nils och Jan Anderssöner yrkade
påstående om answar
för thet de twert2
emot ett af de omynNils Andersson m. f.

Lösning
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Ändrat från Anders, vilket borde fått stå kvar eftersom det var Anders han hette
Texten till vänster om raden anger priset på avskriften av domen: 1 riksdaler 8 skilling 9 runstycken
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