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Brynielssons släktträff 3-5 augusti 2001 på Borgholm, Öland, Sverige 
 
Hej släkting! 
 
Anders Brynielsson och Anna Kristina Olofsdotter levde på Norrgården i Svarteberga by, Räpplinge socken på 
Öland. Mellan 1867 och 1887 fick de 8 barn och alla fick ett förnamn som började på A. Tre barn emigrerade till 
USA och fem stannade kvar i Sverige. Idag har vi identifierat fler än 300 släktingar spridda över världen. En av 
dem är du! 
 
För tre år sedan påbörjade Joel Brynielsson (#16121) arbetet med att lägga upp en hemsida med släktinformation 
på internet. Alla släktingar sorterades in enligt ett enkelt system som utvecklats av Eric Brynielsson (#161) på 
1970-talet. Gradvis ökade kontakterna mellan olika släktingar och idag finns därför en hel del information på 
hemsidan, bl. a. bilder, gamla brev och en databas över alla släktingar med personuppgifter och foto. Hemsidan 
har adressen www.brynielsson.jole.com. För att studera informationen i detalj används användarnamn 
"********" och lösenord "********". V ill du själv uppdatera måste du be om ett personligt lösenord. 
 
Det är nu tid att ordna en stor släktträff. Denna planeras till början av augusti 2001. Vi kommer att mötas på 
Öland för att fira vårt gemensamma ursprung och lära känna varandra. Alla släktingar med familj inviteras och 
hälsas hjärtligt välkomna. 
 
Släktträffen 2001 planeras enligt följande: 
 
Datum Tid Aktivitet 
Fredag  
3 augusti 

18:30 Vi träffas i Borgholm för en välkomstbuffé. 

Lördag 
4 augusti 

10:00-12:00 Transport (buss och bil) från Borgholm till Brynielssons kvarn. Efter en kort 
promenad på 150 meter når vi Norrgården i Svarteberga by. Familjen Axelsson, som 
numera äger gården, välkomnar oss att besöka deras ägor. Vi tittar på gården i små 
grupper. 

 12:00-13:30 Ett äkta svenskt kafferep med mer än 7 sorters kakor serveras i Svarteberga på Maj-
Britt (#1141) och Bertil (#1141A) Nilssons gård strax intill Norrgården. 

 13:30-15:00 Promenad eller buss till Räpplinge Kyrka där Ingegerd Brynielsson (#148) och 
Margareta Åberg (#163) guidar oss. 

 15:00 Transport tillbaka till Borgholm. 
 19:00 Middag med tal och underhållning.   
Söndag 
5 augusti 

10:00-16:00 Glasbruken i Småland (Orrefors, Kosta, Boda) besöks med chartrad buss för de som 
är intresserade. Pris omkring 100 kr. 

 19:00- Avskedsbuffé i Borgholm. 
 
Kostnaden för släktträffen har beräknats till omkring 1000 kr per vuxen person. För att täcka kostnaderna vill vi 
att ni senast den 1:a april betalar in 400 kr till Magnus Brynielsson, personkonto 590326-2925, och talar om hur 
många som kommer. 
 
Priset inkluderar välkomstbuffé, kafferep, middag, avskedsbuffé (utan dryck till maten), busstransport och 
guidning. Den slutgiltiga kostnaden kommer att justeras under träffen. 
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Alla ombeds att själva arrangera resan till och från släktträffen samt uppehället i Borgholm. Det finns buss från 
Kalmar flygplats (via Kalmar) till Borgholm som tar 1 timme och kostar omkring 50 kr. Direktbuss (Silverpilen) 
finns också från Stockholm till Borgholm och kostar omkring 300 kr.  
 
Vi har kontaktat ett antal hotell och pensionat i Borgholm. Där det varit möjligt har vi reserverat rum fram till 
den 1:a april. Fråga efter Magnus Brynielssons reservation.  
 
Information och hjälp kan också erhållas från Öland Turist som håller öppet året runt. Telefon är 0485 - 560 600 
och deras hemsida heter www.olandsturist.se. Många alternativ finns också på hemsidan www.checkpoint-
oland.com. 
 
Några lämpliga ställen att bo på i Borgholm är: 
 
Namn Typ  Pris per natt Telefon 0485- Hemsida 
Hotell Borgholm Hotell 900 kr dubbel  77 060 www.hotellborgholm.com 
Strand Hotell Hotell 1100-1900 kr dubbel  88 888 www.strand.borgholm.se 
Kackelstugan, 12 
km syd om 
Borgholm 

Pensionat 350 kr dubbel 560236 www.kackelstugan.com 

Madelene Karström Privata 
lägenheter 

Från 400 kr dubbel 130 33  

STF Vandrarhem Från 320 kr dubbel 107 56 www.meravsverige.nu 
Olssons 
Rumsuthyrning 

Rum Från 250 kr dubbel 779 39  

Villa Ingrid Bed and 
breakfast 

Från 600 kr dubbel 109 23 www.checkpoint-
oland.com/villa-ingrid 

 
Det här brevet sänds ut på engelska och svenska till de släktingar som har en uppdaterad adress i vår databas. 
Informera oss om någon information är fel och ska korrigeras eller om något saknas och behöver uppdateras. Se 
bifogat utdrag ur databasen. 
 
Sprid gärna brevet till de släktingar som du känner som vi inte har adress till. 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi ser fram emot att träffas på Öland! 
 
Magnus Brynielsson (#1474) Domherrev. 33 magnus.brynielsson@spray.se 
 352 42 Växjö Tel. 0470 - 233 97 
 
Lars Brynielsson (#1612) Peringskiöldsv. 65 lars.brynielsson@amisab.se 
 168 56 Bromma Tel. 08 - 37 41 25 
 
Joel Brynielsson (#16121) Peringskiöldsv. 65 jb@jole.com 
 168 56 Bromma Tel. 08 - 37 13 00 
 
Lennart Brynielsson (#1622) Marknadsv. 163 lennart.brynielsson@hkv.mil.se 
 183 78 Täby Tel. 08 - 758 2469 
 
Bill Johnson (#1312) 121 50 Dolphin Lane bill3john@aol.com 
 Fl 334 71 Moore Haven, 

USA 
Tel. 001 863 675 4495 

 


