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Statusrapport – Forskning efter Andreas Murrays förfäder
Detta är en sammanställning av de mest grundläggande faktauppgifterna i forskningen efter Andreas Murrays
(1695 – 1771) anor som nu föreligger och grunden för dessa uppgifter.
Upplands Väsby den 13 december 2003
Thomas U. Murray
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1 Nyheter
1.1

Nyheter i denna utgåva
*
*
*

”Alexander Murray” begravs 14/12 1665 (JM IIs födelseår!) i St Nicholas, Aberdeen.
Kapitel 2.4 infört
Referens Y införd.

*
*
*

Vi har nu fått CDn i kapitel 4.1.
Kartan i kapitel 5 har begränsats till att omfatta aktuella områden i Europa.
Släktträdet infört i kapitel 6.

1.2

Under 2003 framkomna uppgifter och belägg för tidigare kända uppgifter
*
*
*

Identiteten Johannsburg – Schoden – Skuodas och bakgrunden till namnet Johannsburg är nu belagd. Se
kapitel 3.
En hittills obekräftad uppgift om att Johann Murray kan ha kommit från ”Schottland” eller England i
referens H.

De flesta skottar i Danzig-området bodde i en by med namnet ”Schottland” straxt utanför Danzigs
stadstorn, referens S.
* Betydligt utförligare uppgifter om Thomas Murrays bakgrund i Aberdeen, Kungariket Skottland, har
kommit fram, se 2.3.3:
- Att han hade en bror Alexander
- Plats och datum för föräldrarnas vigsel samt hans eget, broderns och faderns dop
- Namnet på hans farfar, Thomas Murray
Dessutom har vi numera egna exemplar eller kopior av väsentlig referenslitteratur. Se kapitel 4.

PM
Thomas U. Murray
2003-12-13

2(9)

2 Identiteter hos och släktrelationer mellan personer
Se även släktträdet i kapitel 6.
2.1

Murrayarna i Memel (nuvarande Klaipeda, Litauen)

I denna rapport förekommer framför allt tre namn flitigt, Andreas, Johann och Anna (med varierande stavning).
För att i görligaste mån hålla reda på identiteterna tillämpas, där så är tillämpligt, samma romerska siffror som i
den genealogiska utredningen ”Murrayarna i Tyskland”, referens B.
Andreas Murray III (AM III)

Andreas Murray, 1665 – 1771, som 1735 flyttade till Stockholm och startade
den svenska släktgrenen.

Andreas Murray I (AM I)

JM II:s svärfar enligt referens F och därmed AM III:s morfar

JM II

Föddes den 9 aug. 1665. Se referens Y och sidan 15 i ref. D.

Johann Murray II (JM II)

AM III:s far, gift med Anna Murray, dotter till AM I. (Referens F)

”Johann Murray aus Johannsburg (Schoden)”

Blev enligt referens C medlem i Memels Köpmannagille (Kaufmannzunft in
Memel) år 1693.
Med till visshet gränsande sannolikhet identisk med JM II eftersom AM I i
referens F slår fast att dottern gifte sig 1694 med en Johann Murray som var
borgare och medlem i köpmannagillet.

Anna Murray

Begrovs den 10 mars 1718 ”vor der Tür“ i den litauiska kyrkan. Sid. 22 i
referens D.

JM II

Begrovs den 21 april 1722 ”vor der Tür“ i den litauiska kyrkan. Sid. 22 i
referens D.

2.2

Vem var Andreas’ farfar?

Nyckelfrågan i sökandet efter AM IIIs anor är vem hans farfar var. Det är märkligt att Andreas uppenbarligen väl
kände sin släkting på manssidan, ”agnatus” Thomas Murray, som han till och med säger sig ha logerat hos, men
inte någonstans talar om vad hans egen farfar hette.

2.3

Thomas Murray

2.3.1 Relation till AM III
“agnatus” Thomas Murray
(”agnatus” TM)

Andreas Murray dedicerade sin avhandling ”Commentatio de Kinaesis” till
bl.a. fadern Johann Murray samt ”agnatus” Thomas Murray. Se referens L.
Agnatus = släkting på manssidan.
Jfr Nationalencyklopediens Ordbok: ”Agnat: släkting på manssidan”

Thom. Murray in Danzig

Enligt referens E troligen identisk med „agnatus“ Thomas Murray.

Veterligen är detta de enda dokumenterade relationerna mellan å ena sidan Thomas Murray i Danzig och
å andra sidan JM I och AM III och ordet ”agnatus” i dedikationen i Andreas´ avhandling det enda
tecknet på släktskap. Uppgifterna får dock bedömas som mycket trovärdiga.

2.3.2 Thomas Murray i Danzig
Med stor sannolikhet rör samtliga dessa uppgifter ”agnatus” Thomas Murray.
En ”Thos. Murray” blev 1682
borgare i Danzig

Referens Q och sidan 23 i D.
Troligen identisk med ”Thom. Murray in Danzig” och ”agnatus” Thomas
Murray. Årtalet är rimligt och det finns inga andra Murray med förväxlingsbara förnamn i förteckningen över borgare i ref. Q.

Ths. Murray, son of Al.
Murray, late merchant in
Aberdeen, and of Cath. Cullen

Referens P och G.
Det är med till visshet gränsande sannolikhet fastställt, att den “Ths. Murray”
som år 1681 skaffar sig sådana bördsbrev året därpå blir borgare i Danzig.

Thos. Murray and family, Buried in St Peter and Paul’s
Church 1690

Referens R samt D sid 23.
Enligt ref. D sid 23 anskaffades familjegraven 1690 medan Thomas M
begrovs där först 1717.
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2.3.3 Thomas Murrays släkt i Aberdeen, Konungariket Skottland
Några sökningar med utgångspunkt i Thomas’ i bördsbrevet uppgivna föräldrar Alexander Murray och Catharina
Cullen den 5 dec 2003 på
* The official government source of genealogical data for Scotland ”ScotlandPeople”
www.scotlandspeople.gov.uk, och
* FamilySearch Internet Genealogy Service, ”FamilySearch” (mormonerna): www.familysearch.org
* Ancestry.com - Genealogy and Family History Records: www.ancestry.com
gav följande resultat:
Fakta

Relation till
”Agnatus” TM

Källa

Alexander Murray döps 12/5 1605 i St Nicholas, Aberdeen. Fader:
Thomas Murray

Far och
farfar

FamilySearch

”Alexr Murray” och ”Cathateren Cullen” gifter sig den 12 februari 1632
i St Nicholas, Aberdeen
”Alexander Murray” och ”Kaithrene Cullen” gifter sig den 12 februari
1632 i St Nicholas, Aberdeen

Föräldrar

FamilySearch

Föräldrar

ScotlandPeople

”Thomas Murray” döps 9/8 1634 i St Nicholas, Aberdeen. Föräldrar:
”ALEXANDER MURRAY” och”CATHREIN CULLEN”

Han själv

FamilySearch

”Alexander Murray” döps 21/5 1640 i St Nicholas, Aberdeen.
Föräldrar: ”Alexander Murray” och Kaithrene Cullen”

Bror

ScotlandPeople

”Alexander Murray” begravs 14/12 1665 (JM IIs födelseår!) i St
Nicholas, Aberdeen

Ej bekräftad.

Ancestry

Noteringen lyder:
Aberdeenshire: Aberdeen - Register of Burials, St. Nicholas
Churchyard, 1647-1670
Baptisms and Burials, 1769-1799.
Kirklands.
Y. Register of Burials.
County: Aberdeenshire
Country: Scotland
14 Dec 1665 Murray, Alexander, one child
Det förefaller rimligt att denne Alexander är identisk med Thomas bror,
men det finns inget dokument som styrker att så är fallet. Betydelsen av
”one child” har förf. inte sett förklarad, men det är rimligt att det kan
åsyfta att Alexander hade ett barn – varför inte Johann?
Det faktum att begravningen skedde straxt efter Andreas fars död kan
förklara att Andreas inte kände till något om honom, om han nu var
Andreas farfar.
Ancestry hade en mycket stor mängd Alexander Murray, men ingen
annan som kunde knytas till agnatus Thomas Murray
Namnuppgifterna på Thomas M:s förä ldrar bekräftar att den avser samme Thomas Murray som år 1681 fick
bördebrev i Danzig för att 1682 blev borgare i där. Se 2.3.2.
Thomas Murrays broder Alexander passar onekligen in som pappa till Johann Murray i Memel, vilken föddes
1665, dvs. när Alexander var 25 år. Det finns alla anledning att söka fler uppgifter om denne Alexander!!!
(Han kan av åldersskäl dock ej vara den Alexander M som 1654 enligt referens C blev upptagen som medlem i
Memels Köpmannagille.)
En sökning företogs i både ”ScotlandPeople” och”FamilySearch” för åren 1640 – 1700 efter ”Alexander
Murray”. Han fanns ej i vare sig ”Marriages-” eller ”Deaths/Burials -” registren. I Ancestry hittades tre
”Alexander Murray” som begrovs i samma kyrka år 1655, 1657 respektive 1665, vilket tyder på att namnet inte
var helt ovanligt i församlingen. Den sistnämnde redovisas ovan.
Thomas Murrays ålder (född 1634) passar väl med vad vi vet sedan tidigare. Han var sex år äldre än sin bror
Alexander, 31 år när Johann II föddes 1665 och 61 år när Andreas III föddes 1695. Den sistnämnde kunde
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mycket väl ha logerat hos honom vid unga år för att sedan minnas honom som ”ein alter Mann”. Se ”Thom.
Murray in Danzig” i kapitel 2.2.
Ovannämnda personer knyts samtliga till Aberdeen, vilket stämmer med ”agnatus” Thomas Murray’s bördsbrev
i Danzig.
Förutom av personnamnen styrks ovan beskrivna släktrelationer till ”agnatus” Thomas av att tidpunkterna
stämmer väl inbördes och att samtliga redovisade familjehögtider hölls i samma kyrka.

2.4

Säkra och osäkra släktrelationer

Vi har dokumenterade belägg för
*
*
*

namn på föräldrar och farfar till den Thomas Murray som skaffade ett bördsbrev i Danzig
att denne Thomas Murray hade sina rötter i St Nicholas församling i Aberdeen
att samme Thomas Murray hade en bror Alexander, döpt 1640

*

att Andreas Murray III (som flyttade till Sverige) hade en släkting på faderssidan (”agnatus”) med
namnet Thomas Murray.
Starka indicier talar för
*
*

att den Thomas Murray som blev borgare i Danzig var identisk med den som skaffade bördsbrevet och
därmed identisk med den som kom från Aberdeen
att han även var identisk med ”agnatus” Thomas Murray

*

att Thomas’ bror Alexander var farfar till Andreas III

Att observera:
”Alexander Murray” tycks ha varit ett tämligen vanligt namn i St Nicholas församling i
Aberdeen, varför man får se upp med risken för förväxling.

3 Mer eller mindre säkra fakta och källor till dessa
Fakta (antaganden)
Nuvarande Skuodas i Litauen ligger 2 km söder om Litauens gräns mot Lettland och har tillika
det tyska namnet Schoden.
Skuodas fick stadsrättigheter 1572 av stadens härskare John Chodkiewicz som samtidigt gav den
namnet Johannesburg efter sig själv. Detta namn slog dock inte igenom.

Ref.
I
J, K

En fundering av förf. angående uttrycket ”aus Johannsburg (Schoden)”:
Uttrycket förekommer i köpmannagillets medlemsförteckning (C) om fem personer mellan åren
1646 och 1694. Namnet Schoden förekommer endast i dessa fem fall. ”aus Johannsburg” utan
”Schoden” förekommer först 1805.
”Johannsburg” förekom – med varierande stavning - som namn på ett antal andra orter i Ostpreussen, bl.a. ”Kreis Johannisburg” med en betydande huvudort med samma namn i nuvarande
Polen vid gränsen mot Ryska enklaven.
Troligen var ”Johannsburg” det allmänt förekommande namnet på staden lokalt under en begränsad tid. För att undvika förväxling med något annat ”Johannsburg” lade man till då ”(Schoden)”.
Johann Murray II gifte sig den 13 juli 1694 med Anna Murray, dotter till AM I.

F

Denne Johann Murray var borgare och dessutom medlem i Memels Köpmannagille.

F

Viss tvekan framhålls beträffande om Johann Murray II är identisk med den ”Johann Murray aus
Johannsburg (Schoden)” som 1693 blev medlem i Memels Köpmannagille.
Följande fakta styrker dock identiteten:

D sid 21

* AM I skriver att svärsonen var medlem av köpmannagillet
* Bröllopet stod 1694, dvs. ett år efter inträdet i gillet.
* Det finns endast en Johann Murray upptagen i gillets medlemsförteckning

F
C

Det finns en notering som antyder att samme Johann Murray var född i ”Schottland”

H
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4 Referenser
A. Slägten Murray – Bilder och data; 1665 - 1931
Prof. Robert Murray, 1931
B. GENEALOGISK UTREDNING rörande MURRAYARNA I TYSKLAND
Malcolm och Uno Murray 1974. Finns i nyutgåva 2003 av Thomas U. Murray.
C. Die Selbstverwaltung der Kaufmannschaft in Memel
Memel 1929
Förf. har fått en kopia från Universitetet i Klaipeda (f.d. Memel) och har av denna framställt en utgåva i
både Word- och PDF-format vilket kan skrivas ut i A4.
D. Andreas Murray 1695 – 1771; En personhistorisk studie
Domprost Robert Murray, 1980
E.

På sidan 23 i referens D återges följande citat ur ett brev 1759 från AM III till sonen Johann Filip:
In Danzig war ein Thom. Murray, der ein alter Mann war und bei dem ich logiert habe. Det hatte zwei Söhne,
Alexander und Thomas. Der Alexander ist in Königsberg als ein Kaufmann gestorben. Ob der Thomas, der schlechte
Oeconomie geführet, noch am Leben sei, habe ich nicht erfahren können. Sonsten findet man von dem Nahmen in
Nisbeths Lyst of Heraldry. Die eigentliche Genealogie weiss ich nicht. Genug, dass wir auf der Welt was Gutes thun,
und dass wir Gott bekandt sein.“

Den i brevet omtalade Thomas Murray d.ä. är sannolikt identisk med den Thomas Murray till vilken
Andreas 1718 dedicerade sin nedan omtalade avhandling Commentatio de Kinaesis och som han där
betecknade som sin ”agnatus”, dvs. frände på faderns sida.
F.

Angående avhandlingen, se referens L.
Tidig avskrift av släktanteckning i en Bibel tillhörig AM I. Avskriften återges på sidorna 19 – 20 i D.
Det är ej känt om denna avskrift finns kvar och i så fall var den finns. Den lyder i sin helhet:
Anno 1694 d. 20ten Januarij Mittwoch umb 5 Uhr Nachmittage, hat der höchste Gott meinen Schwiegern Sohn
Christoph Heinsch 3 Meilen von Königsberg in Sarkauschen Kruge durch einen unverhoffnen Todt von dieser
mühseeligen Welt abgefordert und der Seelen nach in sein Reich versetzet. Gott verleihe ihm eine fröhliche
Auferstehung am jüngsten Tage. Seines Alters 39 Jahr 4 Monath u. 2 Tagen.
Anno 1694 den 13ten Julij hat meine Tochter Anna ihren hochzeitlichen Ehren Tag gehalten mit dem ehrenwerten
Johan Murray, bürger, kauf und handels Mann alhie. Gott gebe sie Glück und Seegen. Amen.
Anno 1695 den 17ten Januarij hat meine Tochter Maria abermahl ihren hochzeitlichen Ehren Tag gehalten mit dem
ehrenwerten ... Gottfried Öhm, bürger, kauf und handels Mann allhie. Gott gebe ihnen viel Glück, Freud und Seegen.
Amen.
Anno 1695 den 15ten Maij umb 6 Uhr Nachmittage, Sontags, hat der höchste Gott meinen Sohn Wilhelm Murreij
beij Lucknuk an Belarorskop in Litthauen durch einen schnellen Todt von dieser Eitelkeit und mühsamen Leben
abgefordert. Gott gebe ihm eine fröhliche Auferstehung am jüngsten Tage, seines Alters 20 Jahr 16 Tage.
Anno 1705 den 10ten Maij ist unser seel. Vater Andres Murreij von dieser jammer vollen Welt abgefordert und der
Seelen nach in sein ewig freijden reich versetzet. Gott verleihe seinem verblichenen Körper in der Erde eine sanfte Ruhe
und am jüngsten Tage eine fröhliche Vereinigung mit der Seelen zum ewigen Leben. Nachdem er in dieser Welt
gewaltet 71 Jahr 4 Monath und 5 Tage.

I ref D kan vi vidare läsa: ”Av de fem notiser beträffande Anna Murrays närmaste, som återfinns i detta
märkliga dokument, är de fyra första tydligen från början nedtecknade av Andreas d ä själv.”
G. På sidan 23 i referens D finns följande information om Thomas Murrays bördsbrev i Danzig:
Thomas’ härkomst är dokumenterad. Enligt ett par den 7 maj 1681 utfärdade bördsbrev intygade Robert
Chapman och Jacob Liddel med uppsträckta fingrar och ed till Gud, att han var äkta son till avlidne köpmannen och borgaren Alexander Murray i Aberdeen och hans lika ledes avlidna hustru Catharina Kullen.
Enligt vad intygsgivarna uppgav, hade de känt föräldrarna och umgåtts i deras hus. Året efter intygets
utfärdande upptogs Thomas Murray “von Abredin aussm Königsreich Schottlandt” som borgare i
Danzig. Den 22 februari 1668 gifte han sig med jungfru Elisabeth Burnet, dotter till avlidne Jacob
Burnet från Aberdeen, vars föräldrar enligt ett bördsbrev av 1652 var Thomas Burnet, “dominus a
Campbell”, och Margareth Keith.
Jämför även med Referens P.
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H. Ahnentafel ARCO-Zinneberg
”(en känd släkt i Niederbayern - Bayerska vapnet och flaggan har hittills de bayerska Rauten ifrån
denna släkt)” Boken finns i Euler Institut, Bensheim (ca 20 km NNO Mannheim)
Gustaf Eichbaum i Fuldabrücke intill Kassel, ordförande i ” Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V.”, GFKW, fann följande intressanta notering vid ett besök våren 2003 i institutet
och vidarebefordrade den vänligen med e-post:
”120
Murray, John (Johann), * 6.8.1665 Schottland, + 1721
Kaufmann in Memel, "aus England" läßt sich in den adeligen Geschlechtern Englands nicht
einwandfrei nachweisen, lebt noch 1710 in Memel als angesehener Kaufmann und ist schon
1693 dort nachweisbar
oo (1691) noch in England (?? Schottland) 1693 wird er in die Kaufmannschaft aufgenommen
aus Johannesborg / Schonen / Skåne
121
Murray, Anne, * (1670) Memel,”

I.

J.

Kommentar: Vad betyder: ” oo (1691) noch in England (?? Schottland)“?
http://www.jewishgen.org/Litvak/Shtetls/Lithuania.htm finns följande text (2003-12):
Skuodas, Telsiai uezd, Kaunas gubernia, Latitude: 56º16' Longitude: 21º32', now in Lithuania
Also known as Chkoudou, Schoden, Shkod, and Shkud
På http://www.ngw.nl/int/lit/skuodas.htm ”International Civic Heraldry” finns följande text (2003-12):
SKUODAS
Origin/Meaning:
Skuodas received city rights on May 17 1572 from Joannes Chodkiewics, who at the time ruled the city, and was renames
Johanesberg after himself. The old name was still used, however. The use of the head of St. John Baptist on a platter probably dates
from 1572, but was first mentioned in 1645. St. John is the patron saint of the city as well as from Joannes Chodkiewics.
On the 18th century seal of the city the head appeared in a city gate, making the composition canting, as Berg could also have the
meaning of fortress. These arms were used until the 19th century.

(”Johannesberg” markerat med fetstil av förf.)
K. På http://mpkelias.mch.mii.lt/VIETOVES/Skuodas1.en.htm finns följande text (2003-12):
SKUODAS
-------------------------------------------------------------------------------Antanas Kucas
Skuodas, town in northern Lithuania, 2 km south of the Latvian border, situated at the confluence of the Bartuva and Luoba rivers and
along the Kretinga-Priekule (Latvia) railroad. In 1970 the town had a population of 4684 (3624 in 1923, ca 4000 in 1939, 3139 in
1929). Since world War II, during which the town suffered extensive destruction, hundreds of new buildings have gone up and water
supply and sewerage systems have been installed. There is a rope factory, dairy, mill, 165-bed hospital, secondary and music schools.
In 1950 the town was made the centre of soviet administrative district numbering 32000 inhabitants.
The earliest mention of Skuodas occurs in the Livonian Chronicle, according to which it was the site of a battle between the
Samogitians and the Knights of the Sword in 1259. This battle ended with defeat for the latter, of whom 33 knights and an
undisclosed number of ordinary soldiers were killed. In the late 16th century Skuodas belonged to the Chodkiewicz (Katkevicius,
Katkus) magnate family. John Chodkiewicz, elder of Samogitia, aimed to make Skuodas a major economic centre, inviting craftsmen
and merchants and securing rights of self-government for the town. A new name, Johannesburg, did not catch on.
In 1625 the estate and town passed to the Sapieha magnate family, which owned it until the insurrection of 1831. Upon confiscating
the estate, the Russians converted the mansion into an army barracks. In 1833 the town had 1387 inhabitants; in 1849, 1099; and in
1897, 3814. From the second half of the 19th century onward it was a township seat, with a distillery, a tannery, plants producing
buttons and matches, and more than 20 stores. During the period of national independence, a shoe factory, wool-carding plant, dairy,
public library, and secondary school were established. The first Holy Trinity church was built around 1566; the present-day brick
church dates from 1847. The old parish school had 60 pupils in 1853. An Evangelical-Lutheran church has survived from the 16th
century; it was built by the Chodkiewicz family.
-------------------------------------------------------------------------------© Samogitian Cultural Association Editorial Board, 1998.

(”Johannesburg” markerat med fetstil av förf.)
L. Commentatio de Kinaesis. AM III, Hamburg 1718. Se referens B sid 29.
Avhandlingen återfinns inte i Libris sökregister på Internet (www.kb.se – LIBRIS).
Däremot hittar man ett antal andra skrifter av AM III.
M. Papers Relating to the Scots in Poland (1576 - 1798)
Edited with an introduction by A Francis Steuart, Advocate, Edingburgh 1915
Förf. har hämtat verket på http://www.electricscotland.com/history/poland/scotsndx.htm
och redigerat det till ett Word-dokument i A4.
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N. The Scots in Germany
Being a contribution towards the history of the Scot abroad
Th A Fischer (first published in 1902)
Förf. har hämtat verket på www.electricscotland.com/history/germany/scotsndx.htm
och redigerat det till ett Word-dokument i A4.
O. Scots in Eastern and Western Prussia
1903 edition by Otto Schulze & Co., Edinburgh
Dedicated to the Senatus Academicus Of Aberdeen
Förf. har hämtat verket på http://www.electricscotland.com/history/prussia/index.htm
och redigerat det till ett Word-dokument i A4.
P. Avsnittet “Birth-briefs and Legitimations” i referens O
inleds med följande beskrivning av bördsbrev och behovet av ett sådant:
There were two ways for the Scottish settler to prove his identity and his legitimacy One was the birthbrief which was issued in the town of his birth, signed by one or more of the magistrates and duly sealed,
another was the oral declaration of legitimate birth. It was accepted instead of a birth-brief. Two friends of
the person concerned had to declare on oath before the magistrates of the German town, here Danzig, that
they knew him (or her) to be the legitimate son (or daughter) of so-and-so, and his wife in Scotland.
I den därpå följande förteckningen över bördsbrev finns följande notering:
“Ths. Murray, son of Al. Murray, late merchant in Aberdeen, and of Cath. Cullen. Witnesses: Robt.
Chapman and J. Liddel. 1681.”
Jämför även med referens G.
Q. Avsnittet ”List of Scotsmen who became burgesses of Danzig” i O.
Följande Murrayare finns upptagna:
1581 Alex. Mirhi (Murray) from Banff
1682. Thos. Murray
R. Avsnittet “The Church Records of St Peter, and Paul, and of St Elisabeth at Danzig” i O.
S. Kapitel „Schottland“ på sidorna 157 – 161 ur „Geschichte der Dörfer der Danziger Höhe“
John Muhl, Westpreussische Geschichtsverein, 1938
Förf. har fotograferat dessa sidor med sin digitalkamera hos Jürgen Weigle i Spånga i november 2003.
T. Das Buch von Memelland
Heinrich A. Kurschat; Oldenburg 1990.
Universitetet i Klaipeda har för förf. räkning inhandlat ett exemplar av boken.
U. Geschichte der Könichlich Preussichen See- und Handelsstadt Memel
Memel 1926, Johannes Sembrit zki.
I ”Murrayarna i Tyskland”, ref B, hänvisas till denna bok med kommentaren om Johannes Sembritzki:
”apotekare i Memel, med vilken professor Robert Murray korresponderade”
Se kapitel 4.1.
V. Geschichte des Kreises Memel
Memel 1918, Johannes Sembrit zki. Se kapitel 4.1.
W. Handlingar i Murrayska Släktarkivet,
t.ex ”Memeliana I – IV” av Malcolm Murray, Nummer 271 – 274 enligt Robert Murrays förteckning.
X. Nisbeths Lyst of Heraldry
Omnämns av AM III i referens E: ” Sonsten findet man von dem Nahmen in Nisbeths Lyst of Heraldry”.

Y. Geschichte jetztlebender Gelehrten II, Zelle 1746, se sidan 15 i referens D..

4.1

Adressbuch-CD Memel

Via diskussionslistan ”Memelland-Liste” har förf. kommit i kontakt med Peter Bork i Karlsruhe. Han har i
december 2003 sammanställt version 2 av en CD som bl.a. innehåller:
10 adressböcker för staden Memel avseende tiden 1858 – 1942
Geschichte der Könichlich Preussichen See- und Handelsstadt Memel (Ref U)
-

Geschichte des Kreises Memel (Ref. V)
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8(9)

Förf. har per e-post sänt över ”Die Selbstverwaltung der Kaufmannschaft in Memel”, ref. C, att införas på CD:n
och har i utbyte fått ett exemplar av CD:n. Denna har med Peter Borks tillåtelse kopierats till Murrayska
Släktföreningen och Genealogiska Föreningen.

5 Karta
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6 Släktträd
Thomas Murray I

Familjerna är ej fullständigt redovisade

?

Dokumenterad släktrelation
Alexander Murray I

Thomas Murray II

Alexander Murray III

Cath Cullen

Elisabeth Burnet

Thomas Murray III

Ej dokumenterad släktrelation

Alexander Murray II

?

Johann Murray II

Andreas Murray III

Andreas Murray I

?

Anna Murray

Anna Murray
g.m. G A Nicolai

Cath Elisabeth
g 1. m J Wilcke
g 2. m J G Jordahn

Johann III
1709 - 1718

Att hitta i dokumentet.
I verktygsfältet ovanför texten hittar du bl.a. dessa knappar. Pröva dem gärna och se hur de
fungerar i praktiken! :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Skriv ut.
Om du bara vill skriva ut rapporten (utan denna sida) skriver du in ”1-9” bredvid
”Sidor:”

2

Växla mellan två lägen:
* Dölj fältet till vänster med bokmärken för att få större text att läsa
* Ta fram texten igen för att kunna navigera i dokumentet

3

Hoppa till första sidan

4

Hoppa en sida bakåt

5

Hoppa en sida framåt

6

Hoppa till denna sida

7

Föregående vy

8

Nästa vy

9

Verklig storlek

10

Anpassa till sida

11

Sidbredd

