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Höstprogrammet 2007 

 
Torsdag 27/9 
18.00-ca 20.00 
Föranmälan 
(Preliminärt) 

Studiebesök – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
Arkivet dokumenterar den svenska arbetarrörelsens historia. Det äldsta arkivet är 
Bokbindaregesällsällskapets arkiv med dokument från 1600-talet. Det finns även 
stora samlingar av fotografier, affischer och filmer. 

Torsdag 11/10 
16.00-19.30 
Avgift: 40:-
Föranmälan 

Forskarkväll – Riksarkivets depå, Mätslingan 17, Arninge 
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. Vi disponerar alla de 60 
forskarplatserna med läsapparater. 

Söndag 14/10 
13.00-15.00 

Studiebesök – Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5 A-B, Nacka 
Den fasta utställningen har namnet Ett annat liv och berättar om tio människoöden 
i Stockholmstrakten under tio tusen år. Studiebesöket görs i samverkan med 
Österåkers hembygds- och fornminnesförening 

Torsdag 18/10 
13.00 
Föranmälan 

Studiebesök – Svenska Aero-Bilder AB, Gesällgatan 2, Enköping  
Företaget startade 1965 och har hela tiden fotograferat från luften. Flera 
föregångares bildarkiv har inköpts vilket innebär att företaget nu äger över 5 
miljoner bilder från 1940-talet och framåt. Högst tio deltagare. Vid behov försöker 
vi arrangera flera besök. Samåkning i två bilar från Vaxholm/Åkersberga. 

Måndag 12/11 
19.00-ca 21.00 
 

SRS höstmöte – Åkersberga bibliotek 
Mötet tar ställning till verksamhetsplan och budget för 2008 och väljer styrelse och 
revisorer. Kallelse kommer senare. Som avslutning på mötet lyssnar vi till ett 
föredrag av Michael Lundholm om kvalitet i släktforskningen. Kaffe serveras. 

Måndag 26/11 
18.00-ca 20.00 
Avgift: 40:-
Föranmälan 
 

Studiebesök – Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan, Stockholm 
Arkivet är inte bara stadsarkiv, namnet till trots, utan också landsarkiv för 
Stockholms län och har därför alla sorters arkivalier som ett sådant ska ha. 

  

Torsdag 13/12 
19.00-21.00 
(Preliminärt) 

Höstavslutning med Lucia – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga 
Vi återkommer med ytterligare information 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  

Information om jourhavande släktforskare och månadsträffar finns på sidan 3. 
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Södra Roslagens släktforskarförening 
Föreningens adress: 
Guckuskovägen 12, 184 35 Åkersberga 
 
Styrelse: 
Ordförande Eddy Widborg 08-540 209 79 
 e-post: eddy.widborg@telia.com  
Vice ordf Marianne Fröblom 08-540 673 64 
 e-post: marianne.froblom@swipnet.se 

Sekreterare Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 e-post: cg@milstolpen.org 

Kassör Ingalill Hallberg 08-540 233 83 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 e-post: gunnarsjoberg@bredband.net  
Ledamot Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

Ledamot Heléne Stuborn 08-540 246 18 
 e-post ingbrittsdotter@hotmail.com 
Revisorer: 
Ordinarie Björn Olander 08-540 230 65 
 Lars Lindblad 08-540 659 76 
Suppleant Len Blomgren 08-540 603 24 
Valberedning: 
 Bengt-Göran Littorin 08-540 222 52 
 Hans Vikblom 08-540 619 24 
 Curt Juréus 08-540 200 68 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
 Susanne Fagerqvist 08-540 653 26 
Redaktionskommitté: 
  Margareta Hultman 08-540 636 75 
  Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
  Jessica Sjölund 08-540 212 78 
  Hans Vikblom 08-540 619 24 
  Nils Lindgren 08-541 366 46 
Programkommitté: 
 Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 Eddy Widborg 08-540 209 79 
 Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 Jessica Sjölund 08-540 212 78 
Festkommitté: 
 Janet Witoslaw 08-540 622 08 
 Marianne Fröblom 08-540 673 64 
 Märta Vikblom 08-540 619 24 
Arningekommitté: 
 Mai-Britt Andersson 08-540 216 42 
 Carl Göran Backgård 08-540 611 36 
 Inga-Karin Gillberg 08-540 678 08 
Vaxholmskommitté: 
 Gunnar Sjöberg 08-541 320 78 
 Anita Järvenpää 08-541 338 19 
 Inger Rydholm  08-541 320 78 
Läsapparaterna (bokning och utlåning): 
 Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
Avgifter: 
Medlemsavgift 100 kronor 
Ungdomsmedlem  25 kronor (under 25 år) 
Hyra av läsapparat 25 kronor/vecka 

Plusgirokonto: 448 57 91-0 
Nya medlemmar: 
Sätt in avgiften på vårt plusgirokonto! 
Glöm inte ange namn och adress!  
 
Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 
Bidrag kan sändas till redaktören Susanne Fagerqvist, 
Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga. 
e-post: sysslingen@hotmail.com 
 
För signerade bidrag ansvarar författaren. 
Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

Redaktionen har ordet 
 
Här kommer nu den tredje tidningen för året.  
Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och 
att ni har laddat batterierna inför höstens 
forskande i diverse arkiv. 
 
Vi skulle vilja tacka för de bidrag som vi har 
fått in från er läsare. Om ni inte hittar era 
artiklar i detta nummer så lovar vi att de 
kommer vartefter. 
 
Har ni några åsikter eller förslag på informa-
tion som ni vill ska ingå i tidningen läs då mer 
under rubriken ”Redaktionen behöver fler 
medlemmar”. Hör av er på vår adress: 
 

     sysslingen@hotmail.com 
 

 

Innehåll: 
Redaktionen har ordet ......................................2 
Brevet till läsarna .............................................3 
Jourhavande släktforskare och månadsträffar ...3 
Uppmaning ......................................................3 
Redaktionen söker fler medlemmar ..................4 
Nybörjarkurs i släktforskning ...........................4 
Riksarkivet hemsida har bytt adress..................4 
Släktforskardagarna i Halmstad........................4 
Medlemstidningar ............................................5 
Vårutflykt till Skokloster..................................5 
Släktforskningens dag i Vaxholm.....................6 
Märkvärdig händelse noterad i Ramsbergs kb ..6 
En krigsveteran, den enda i mina anor ..............7 
Beskrivning av CD-skivor................................8 
Hemsidan.........................................................9 
Så här gör jag ...................................................9 
Läsövning ......................................................11 
Mormonerna skannar åt Riksarkivet ...............12 
Klurighet........................................................13 
Nya medlemmar.............................................13 
Lösning läsövning..........................................14 
 

Nästa nummer av Sysslingen  
kommer i oktober 
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Brevet till läsarna 
 
Texten kommer senast på söndag. 
 
Eddy WidborgEddy WidborgEddy WidborgEddy Widborg 
ordförande 
 

 
 
 
 

Jourhavande släktforskare och månadsträffar 
 
Lördagar  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. Start i Vaxholm 1/9 och i Åkersberga 29/9. 
 

Första 
tisdagen i 
månaden från 
den 4/9 
19.00-21.00 
 

Månadsträff – Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga 
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.  

Första 
onsdagen i 
månaden från 
den 5/9 
19.00-21.00 

Månadsträff – Föreningarnas lokal, Pilgatan 6, Vaxholm 
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. 

 
Vill du ställa upp som jourhavande släktforkare i Vaxholm eller Åkersberga? Meddela i så fall detta 
till Marianne Fröblom, marianne.froblom@swipnet.se 

 

 
 

Uppmaning 
 
Då vi helst skickar vår medlemstidning via e-post ber vi er som ännu inte meddelat er e-postadress 
att göra detta. Skicka ett meddelande till Carl-Göran Backgård, e-postadress: cg@milstolpen.org 
Om ni ändå vill ha tidningen i pappersformat men har en e-postadress ber vi er ändå meddela detta.  
 
StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen 
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Redaktionen söker fler medlemmar 
 
Om du någon gång tänkt att ”varför tar dom inte upp just det som jag är intresserad av”, eller känner 
att du har information att lämna, är du hjärligt välkommen att ingå i vår redaktionskommitté. Vi 
skulle gärna se att vi blev några fler. Arbetet består i att komma med idéer och tips tillsammans med 
oss andra i redaktionen. Själva sammanställandet, som sker i ordbehandlingsprogrammet Word 
ordnar jag till. Är du intresserad så kontakta oss i redaktionen på adress: sysslingen@hotmail.com 
 
Susanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne Fagerqvist 
redaktör 
 

 
 

Nybörjarkurs i släktforskning 
  
Det blir en nybörjarkurs i släktforskning i Arninge i höst. 
 
Kursen kommer att starta i början av oktober. Det blir tio lektioner varav nio måndagar kl 17.00-
19.00 och en torsdag kl 17.00-19.00 
 
Man kommer att gå ut med annons på Riksarkivets och Rötters hemsidor i början av september. 
 
Med tanke på att vårens kurs blev fulltecknad redan efter två dagar kan det vara bra att hålla utkik 
efter annonserna.  
 
SSSStyrelsentyrelsentyrelsentyrelsen    
 

 
 

Riksarkivet hemsida har bytt adress 
 
Den 15 juni bytte Riksarkivet hemsida adress. Den nya webadressen är  www.statensarkiv.se 
 

 
 

Släktforskardagarna i Halmstad 
 
Släktforskardagarna i Halmstad närmar sig med stormsteg. Hallands genealogiska förening vill 
gärna att vi sprider informationen om dessa dagar. 
  
Annons kan hämtas på adressen: 
http://www.genealogi.se/halland/halmstad2007/halmstad2007_press_digital.html  
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Medlemstidningar 
 
Vi kommer från och med detta nummer av Sysslingen presentera medlemstidningar som vi får från 
andra föreningar 
 
Tidningarna kommer till Marianne Fröblom som tar med dessa till medlemsmöten och öppet hus. 
Annars finns dessa arkiverade i studiecellen på Åkersberga bibliotek. 
  
Anbladet Norrtälje Släktforskarförening den utkommer med 3 nr/år  
hemsideadress:  www.algonet.se/~nsff/sida1.html 
 
Anbudet Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening den utkommer med 4 nr/år  
hemsideadress:  /web.telia.com/~u16120885/  
 
An-tecknat Föreningen Släktforskare Sollentuna den utkommer med 4 nr/år 
Den har ingen hemsida men mail till ordförande Kerstin Myrehed kerstin.myrehed@swipnet.se  
 
Sukutieto Finsk tidning utkommer med 4 nr/år  
Hemsidesadress: /www.genealogia.fi/st/  Mailadress: sukutieto@genealogia.fi En del text är på 
svenska. 
  
Marianne FröblomMarianne FröblomMarianne FröblomMarianne Fröblom    
 

 
 

Vårutflykt till Skokloster 
 
En gråkall lördagmorgon var vi ett 30-tal personer som i abonnerad buss begav oss till Skokloster. 
 
Det började lite snöpligt eftersom ingen guide var där och mötte oss. Det visade sig senare att vår 
guide av misstag gått iväg med en annan grupp besökare. Vi kompenserades rikligt för förseningen 
genom att samtliga i gruppen gratis fick ett fint häfte om Skokloster. 
 

 

 
Vi guidades runt i 7-8 av slottets många salar av en mycket kunnig och trevlig finländare som 
berättade ingående om slottets historia och de klenoder som 
finns där. 
 
Därefter fick vi en god lunch i slottskaféet. Efter lunchen 
delade gruppen på sig. Några valde att stanna kvar på 
Skokloster och besöka bilmuséet medan resten av gruppen åkte 
till Lasse Åbergs museum i Bro. 
 
I Bro möttes vi av en entusiastisk ung man, själv serietecknare, 
som guidade oss genom Lasse Åbergs imponerande samling av serietidningar, leksaker med 
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serieanknytning och konstverk. Lasse Åberg stod själv bakom disken där han sålde och signerade 
böcker. 
 
Ett stort tack till er som arrangerade denna fina dag! 
 
Anita JärvenpääAnita JärvenpääAnita JärvenpääAnita Järvenpää    
(bilder hämtade från Skoklosters hemsida www.lsh.se/skokloster) 
 

 
 

Släktforskningens dag i Vaxholm  
 
Den 17 mars 2007, en dag då alla arkiv och många föreningar hade ”Öppet hus”över hela landet. 
Vår förening hade ”Öppet hus”, inte bara i Skutan Åkersberga, utan även i Biblioteket i Vaxholm. 
Efter all ettrig annonsering på stans mer än fyrtio anslagstavlor var vi nyfikna att se om det kom 
några intresserade.  
 
”Vaxholmsgruppen”, det är en inre kärna av idérika och energiska medlemmar som alltid försöker 
komma till onsdagsträffarna, och som villigt jourar på lördagarna, mm den var där manngrant. Den 
består av Nils Lindgren, Leif och Vivvi Gannert, Arne Sundberg, Margareta Eriksson, Ulla 
Sellbom, Olle Kungberg, Inger Rydholm samt Anita Järvenpää.  
 
De hade flera bärbara datorer med sig. Datorerna plus Bibliotekets släktforskarböcker spreds över 
det stora konferensbordet, och snart fick Vaxholmsgruppen, så som vi hade hoppats, fullt jobb att 
serva både gamla och kanske blivande medlemmar. Tre stycken av de personer som jag servade, sa 
att de skulle bli medlemmar nu. Jag hälsade dem välkomna i föreningen. Vi är alltid glada att 
medlemsantalet ökar och vi tar gärna emot flera i ”Vaxholmsgruppen,” den blir aldrig för stor.  
 
Vaxholmskommittén 
Gunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar Sjöberg    
 

 
 

Märkvärdig händelse noterad i Ramsbergs kb 
(var det första mun mot mun metoden?) 

 
Node: Observeras 

Torparen Per Nilssons och hustru Anna Johans:drs lilla dotter Anna, född d.16.December. 1744 här 
i Ramsbergs församling vid Södra Kloten, hvilken har 5:te Dag Pingest, som var d.26 Maji A:o 
1748, på 4:de året gammal, klockan vid pass 5 efter middagen luppit, dock allena, efter sin Moder 
til badstugan, då hon fallit ned i en källa utom torpet, samt blifvit der öfver en half tima liggande 
stel och likasom död, tils hennes äldre syster Catharina, född år 1742, af en slump fant henne, med 
utsträckta armar och hinna öfver ögonen, flytande ofvan på vatnet, då hon med anskri och rop gaf 
föräldrarna sådant tilkänna; Modren hant dit förr än fadren, hvilken var begripen i en ny 
stugubyggnings uptimbrande, tog den döda och med vatu upfylda flickan up ur källan, hölt henne i 
Solskienet på sina af alteration skakande knän, då en myckenhet med grön galla beblandat vatu af 
sig sielft rann henne utur munnen, hvarpå begynte märkas et sträckande i hennes kropp, då Modren 
med sin mun sugde vatnet ur hennes öron och näseborar, samt tog annat på elden upvärmt vatu, i 
hvilket hon, uti et lakan insvept, lögade, då hon märkte thet hon begynte litet röra ögnalocken och 
allenast et finger, samt upkasta en stor myckenhet af thet i källan insupna vatnet; Herpå insvepte 
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Modren henne i ett tort lakan samt en upvärmd skinnfäll och lade henne på en bänk ,under hvilken 
tid vatnets upkastande uphörde tils närmare aftonen; Klockan vid pass 10 om qvällen begynte hon 
röra hela kroppen, häftigt  vomera och tydeligen tala, då hon äfven erhindrade sig, thet hon fallit 
ned i källan. 
Samma flicka lefver än i dag, på 12:te året gammal, har et godt förstånd, god helsa, och giör 
berömlig redo för sina Christendoms-stycker af Caitechis; Intygar efter egen undersökning, 
föräldrarnas berättelse och kyrkioböckernas innehåll i Ramsberg.d.7. januar.1756 

Wigelius 
Gunnar SjGunnar SjGunnar SjGunnar Sjöbergöbergöbergöberg    
 

 
 

En krigsveteran, den enda i mina anor 
 
Då jag forskat reda på att jag på mammas sida härstammade från soldaten, korpral Fredrik 
Bengtsson Wik, född 1783-02-17 och död i Nybygget Wiltofta Norregård i Vederslöv, Kronoberg,  
1859-11-16. Jag tog kontakt med soldatregistret för att få reda på mera om denne soldat. Inge 
Sandal som då hade ansvaret för detta register gav mig mig följande uppgifter:  
 
Fredrik Bengtsson Wik antogs för rote nr 13, Vederslöv, Kinnevalds kompani, Kronobergs 
regemente 1803-02-16. Han anges i rullan vara 173 cm lång.  
 
Wik  deltog i det pommerska kriget 1805-1807. Han har också deltagit i landstigningarna vid 
Lokalaks och Helsinge 1808 och lyckats överleva fältsjukan på Åland, där 1/3 av personalstyrkan 
dog. 
 
I rullorna 1809 och 1812 kan man läsa att han ”blef blesserad i vänstra armen vid Sävar  
d 19 aug 1809”.  
 
Inge Sandals kommentar: Sävar syftar på träffningen i anslutning till den misslyckade land-
stigningen vid Ratan (Umeå) i augusti 1809.  
 
Han återkom från krigstjänst i Pommern, Stralsund 1809 enligt husförhör A1:1 1806-1814 till 
Vederslöv i Kronoberg, 
 
Wik gifte sig 1809-12-02  med Christina Månsdotter, född 1782-01-30 Vederslövs socken i 
Kronoberg, 
 
De fick fem barn.  
Maria 1811-08-06 
Marta 1813-11-18 
Sophia 1817-08-13 
Johan Magnus 1820-08-11 
Anna Catharina 1826-06-08 
 
Fredrik Bengtsson Wik deltog också i kriget mot Napoleon och Danmark 1813-1814, samt i 
fälttåget mot Norge 1814. Här hemma har han deltagit i de olika garnisons- och arbetskommen-
deringarna och sannolikt också varit med vid Göta kanals byggande. 
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Enligt läkarbetyg 1833 ”oförmögen till vidare krigstjenst. Bliven döf. Tjent utmärkt väl. Gjort alla 
fälttåg och kommenderingar med regementet.” Han begär avsked med anmälan till underhåll efter 
30 års tjänst 1833-06-22, på grund av ålderdomssvaghet. 
 
I samband med att jag fick dessa uppgifter av Inge Sandal, så gav han mig också adressen till en 
kvinna i Lund, Ingegerd Wikström, vars make också härstammade ifrån Fredrik Wik. Jag tog 
kontakt med henne, och sommaren 2004 reste jag och Gunnar till Lund och träffade dessa två. De 
bjöd på kaffe och var mycket trevliga och tillmötesgående. Hon berättade också att det fanns 
skrönor om denne Wik. Han verkade ha varit ett riktigt original. Jag fick ta del av hennes forskning 
och fick ett foto på Soldat Wiks dotter Anna Catharina, som var min mormors mormor. Dessutom 
fick jag kopior på Ingegerds forskning. 
 
Inger RydholmInger RydholmInger RydholmInger Rydholm    
 

 
 

Beskrivning av CD-skivor 
 
Här fortsätter vår beskrivning av de CD-skivor som föreningen förfogar över. Skivorna finns på 
biblioteket och är inlästa i föreningens dator.  
 
Arkivregister Stockholms län 
Skivan innehåller information om nästan 50.000 arkiv och arkivbildare vars material förvaras i 
Stockholms län eller som rör Stockholm och förvaras på andra platser i landet. Här finns även ett 
antal artiklar samt bilder av arkivhandlingar som illustrerar sökvägar och hur olika material hänger 
samman. 
 
Nationell Arkiv databas 
Här finns sökingångar till drygt 165.000 arkiv samt redovisning av innehållet i arkiven. Skivan 
visar också SVAR-katalogen med register över mikrofilmade arkivalier. Här finner du också 
information om statliga och kommunala myndigheter samt arkivförvarande institutioner i Sverige. 
 
Paleografi – en studie i handskriftsläsning 
De historiska dokumenten ligger till grund för vår historieuppfattning och i ett levande kulturarv är 
det viktigt att sprida kunskap om hur man tolkar dokumenten. Med hjälp av denna skiva, utgiven av 
SVAR, hoppas man kunna bidra med ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet till det skrivna kultur-
arvet. 
 
Sveriges dödbok 1947-2006  (ver 4.00)  
 
En dödbok är benämningen på den längd som varje församling fört från 1600-talet fram till 1991 
över de som avlidit inom församlingen. Följaktligen har vi kallat denna databas för Sveriges dödbok 
eftersom alla de nästan 5,1 miljoner personer som avlidit i Sverige under den angivna tiden ingår 
med varierande grad av fakta. 
 
Ett projekt Namn åt de döda, drivet av Sveriges Släktforskarförbund med anslutna medlemsföre-
ningar, har haft som syfte att komplettera de poster med avlidna som i version 2 saknade namn, 
adress och födelseort, de som haft hålkorten som ursprunglig källa. Detta projekt har kunnat komp-
lettera 1 550 000 poster under 1950- och 1960-talet med fullständiga uppgifter. Dessutom har in-
matning skett av 209 000 avlidna från slutet av 1940-talet.  
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I databasen ingående uppgifter är: 
Personnummer inkl födelsesekel alla poster 
Namn   99,9 % av alla poster 
Adress och postadress  ca 99 % av alla poster 
Döddatum   alla poster 
Dödförsamling/-land  alla poster 
Födelseförsamling/-land  ca 96 % av alla poster 
Civilstånd   alla poster 
 
Vi har tidigare redovisat skivorna 
Sveriges dödbok 1947-2003 
Klara-skivan 
Sveriges befolkning 1890 

 
nummer 2, 2006 

  
Kungsholmenskivan 
Sveriges befolkning 1980 
Söderskivan 

 
Nummer 1, 2007 

  
Gamla stan under 750 år 
Begravda i Stockholm 

 

Nummer 2, 2007 

 

 
 

Hemsidan 
 
Ni glömmer väl inte att titta på föreningens hemsida. Hör gärna av er om ni tycker att något saknas 
eller om ni har några andra förslag. 
 
Adressen till sidan är:   http://www.roslagen.be/ 
 

 
 

Så här gör jag 
 
När jag hittar mina anor genom Genline så vill jag gärna spara bilden ur kyrkboken både på papper 
och i datorn. Tyvärr har inte Genline någon funktion för att spara digitalt (och man tänker absolut 
inte införa någon sådan funktion). Själv har jag dessutom problemet att Genline inte vill prata med 
min skrivare (en HP Laserjet 4M). 
 
Båda dessa problem löser jag genom att använda en virtuell skrivare, dvs ett program som in-
stalleras som skrivare och som konverterar det som ska skrivas till en pdf-fil. Den filen kan sparas 
på hårddisken och skrivas ut med Adobe Reader. Jag ger den GID-numret som namn. Med denna 
metod får jag med den tilläggsinformation som Genline ger vid utskrift: GID-nummer, län, socken 
etc. Det får man inte med om man bara sparar skärmbilden genom att använda PrintScreen plus 
något bildbehandlingsprogram. För att spara dokumentet använder jag Genlines utskriftsfunktion 
och väljer den virtuella skrivaren i stället för den ordinarie hårdvaran. 
 
Det finns ett flertal virtuella skrivare att hämta gratis på webben. Två som jag provat är CutePDF 
och PDF995. Båda fungerar bra, men man får stå ut med en del reklam på skärmen. 
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För att sedan hålla ordning på de digitala dokumenten har jag skapat en Excel-fil. Den innehåller en 
kolumn för förnamn och en för efternamn, en för det nummer som anan tilldelats i Disgen (jag antar 
att andra program också numrerar anorna på något sätt) och sedan kolumner för dokumenttyp: 
Född, gift, död, några kolumner för husförhör, några för flyttningar. 
 
När jag hittar t ex en födelsenotis skriver jag dess datum i excellistan och infogar en hyperlänk till 
det lagrade dokumentet. Där lägger jag också till (inom parentes) det löpnummer som jag ger åt 
papperskopian. Tack vare hyperlänken kan jag snabbt få fram dokumentet på skärmen. 
 
På detta sätt får jag en överblick över vilka dokument som finns för de olika personerna – och vilka 
som saknas och därför bör forskas fram.  
 
Ett alternativ till Microsofts dyra Excel är programpaketet Open Office som kan hämtas gratis på 
webben. Det innehåller motsvarigheter till Word, Excel, PowerPoint och Access. 
 
Om man bara vill spara skärmbilden eller en del av den så är Screen Hunter ett utomordentligt 
hjälpmedel – också gratis på webben, förstås. 
 
Adresser: 
www.cutepdf.com 
www.pdf995.com 
www.wisdom-soft.com (för Screen Hunter) 
www.openoffice.org 
 

 
 
Ett utsnitt av excelfilen. Numren inom parentes är papperskopiornas löpnummer. 
 
Nils LindgrenNils LindgrenNils LindgrenNils Lindgren
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Läsövning 
 
Denna attest finns att läsa i Vaxholms födelsebok. Lösningen finner du på sidan 14. 
 

 
 
Gunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar SjöbergGunnar Sjöberg    
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Mormonerna skannar åt Riksarkivet 
 
Nedanstående text har vi saxat från An-tecknat, medlemsblad för Föreningen Släkt-
forskare Sollentuna nr 3 2006. 
 
Riksarkivet har inlett ett samarbete med den mormonska församlingen i Salt Lake City, USA, 
om att skanna och indexera svenskt arkivmaterial (kyrkböcker, domböcker, militära rullor 
med mera). 
 

Det aktuella materialet innehåller infor-
mation om främst familjeförhållanden och 
enskilda individer. Riksarkivets avdelning 
SVAR kommer att bistå i arbetet och får 
därigenom kopior både av de digitala 
bilderna och av de sökindex som tas fram. 

De första elva församlingarna för Örebro 
län finns idag tillgängliga på vår hemsida. 
Den 14 augusti påbörjades skanningen av 
Uppsala landsarkivs kyrkböcker. 
 

Under de första tre månaderna kommer 1,6 
miljoner digitala bilder att produceras. 
Materialet publiceras löpande på SVARS:s 
hemsida. 

SVARS:s ambition är att efter tre mån-
ader kunna presentera en tidsplan samt i 
vilken ordning länen kommer att digitali-
seras.  

- Registren omfattar mellan 15 och 20 
miljoner människor från 1600-talet fram 
till år 1860, säger Riksarkivets chef 
Thomas Lindstrand. Redan tidigare har 
kyrkböckerna, förteckningar över födslar, 
giftemål och dödsfall, varit tillgängliga för 
allmänheten och experter, men nu kommer 
de att vara sökbara på nätet. 
 

Dessutom ska databasen kopplas till andra 
digitala register, som mantalslängder, mili-
tärrullor och domböcker. Där finns upp-
gifter om vikt, längd, egendom, brott och 
militärtjänstgöring. Därmed kommer alla 
som har svenska rötter att kunna ta reda på 
exakta detaljer om sina förfäder. Därmed 
blir det enklare för forskare att identifiera 
exempelvis en person som nämns i ett 
gammalt brev och att sammanställa stati-
stiska variabler över hur folk levde. 

Avtalet innebär att mormonerna, genom 
Genealogical Society of Utah, kommer att 
skanna mikrofilmerna som de redan har i 

Granite Mount Record Vault i Salt Lake 
City. Kvalitén blir därmed den bästa som 
går att uppnå näst efter skanning av ori-
ginalböckerna som förvaras hos de svenska 
landsarkiven. 

Indexering som kommer att utföras av 
mormonernas nätverk av volontärer gör 
handlingarna sökbara ned till personnivå. 
Sökindexet kommer att göras fritt tillgäng-
ligt på Internet både av mormonerna och 
av Riksarkivet. Själva bilderna görs, mot 
en avgift, tillgängliga av Riksarkivet, 
avdelningen SVAR. 
 

- En av våra främsta uppgifter är att göra 
våra stora samlingar tillgängliga, och 
efterfrågan på just digitaliserad arkivin-
formation ökar stadigt. Samarbetet med 
mormonerna innebär en fantastisk möjlig-
het att snabbare föra över våra mikrofilmer 
till digitala databärare så att var och en på 
ett enkelt och effektivt sätt kan få tillgång 
till informationen, säger riksarkivarie 
Tomas Lidman. 

- De elva första församlingarna i Örebro 
län, började skannas i ett pilotprojekt redan 
förra veckan, säger Anders Nordström på 
Riksarkivet SVAR. Resultatet förväntas 
finnas på Internet till i vår. 
 

Samarbetet med den mormonska försam-
lingen i Salt Lake City sträcker sif tillbaka 
till 1948, då de började mikrofilma den 
svenska folkbokföringen fram till 1860. 
Samarbetet har sedan fortsatt under 1940-, 
1950- och 1960-talet. Kyrkan driver det 
största genealogiska biblioteket i världen: 
Family History Library. 
 
Källor: SVARS:s hemsida och DN 14 juli 

2006.



 

 

Då denna text är något år gammal kontaktade jag SVAR för att kontrollera hur långt man har 
kommit med inskanningen. Fick kontakt med Sune Persson som berättade att man i dagsläget 
skannar Kopparbergs och Västmanlandslän. Örebro, Uppsala, Södermanlands och Hallands län är 
skannade. Om man vill se hur resultatet kan se ut så kan man kostnadsfritt titta på Ervalla 
församling. Sune hade mycket matnyttigt att komma med som jag tänkte att få återkomma med i 
nästa nummer av Sysslingen. 
 
Det jag däremot redan nu kan berätta om är hemsidans information som 
främst vänder sig till nya forskare. Börja med att gå till SVARS 
hemsida: www.svar.ra.se 
Till vänster på sidan finns Ugglan. Här får man via guider hjälp att 
komma igång med sin släktforskning 
 

Susanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne FagerqvistSusanne Fagerqvist    
 

 
 

Klurighet 
 
Översätt dessa ”märkliga” översättningar till Svenska ortsnamn. Facit finns på sidan 14. 
 

1. Bay of eagleshield 
2. Castles of friends 
3. Castles of Three Smiles 
4. Collect 
5. Crowd 
6. Here Sneesed duck 
7. Housemill 
8. Live long time 
9. Maidens yes 

10. No Bay 
11. Nose Lake 
12. Oh Yes 
13. Penny Bridge 
14. Rivergoal 
15. Speak Against 
16. Thunder Harbour 
17. Whatstone 
18. Wring the neck of 

 

 
 
 

Nya medlemmar 
 
Kerstin och Ulf Axelsson Rindöv 54  185 41  VAXHOLM 54136490 
Siv Berglund Korsöv 9  185 33  VAXHOLM 54132421 
Marie-Louise Haegermark och 
Vidar Eriksson 

Matrosv 6  184 92  ÅKERSBERGA 54027718 

Birgitta Tufvesson Norrgårdsv 37  184 36  ÅKERSBERGA 54085840 
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Lösning läsövning 
 
År 1727 d; 16 aprill 
 
Berättas Pilte barnet Jonas 
Krock then sig nu Dalmunk  
kallar varen under ächten 
skaps löfte född på Friedricks 
borg. fadren fältväbelen 
Jonas Krock och modren 
Madam Margareta Fulda 
von Krock faddr: Herr Leutnant 
Boll murmästaren Hen 
drick Conducteur Cojjets fru 
Vachtmästar Westermans 
hustru. 
denna attest gafs af mig 
ut d 13 Febr: 1752   
 
 
Lösning till klurigheten 
 
1. Örnsköldsvik 
2. Vänersborg 
3. Trelleborg 
4. Sala 
5. Skara 
6. Härnösand 
7. Huskvarna 
8. Borlänge 
9. Möja 
10. Kivik 
11. Nässjö 
12. Hjo 
13. Örebro 
14. Åmål 
15. Motala 
16. Oskarshamn 
17. Vadstena 
18. Nacka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbytardagar i Katrineholm 
 

Tid: Lördagen den 15 september 2007 kl 10.00-15.00 
Plats: Åsa Folkhögskola, Västangården Bievägen 23 

 
Område: 

Västra och Östra Vingåker, Österåker och Julita socknar 
 

Tillgång till Genline och SVAR 
 

Kostnad: 120:-/person (betalas vid ankomsten) 
I priset ingår kaffe, kaka och ostfralla 

 
OBS! 

MAX 60 DELTAGARE 
Anmälan senast 5 september, om du vill vara med i 

deltagarförteckningen, sändes till: 
Bo Olson, Kåsta Källstugan, 643 91 Vingåker 

e-post: bo.olson@tele2.se 
 

Info: Bo Olson 0151-55 01 52, bo.olson@tele2.se 
Olof Danielsson 0150-137 42, 
daniel015013742@telia.com 


