
 

 

SYSSLINGEN 
Medlemsblad 1, 2014   Årgång 21 

  
   
 

 

Kallelse 
 

till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 18 mars 2014 

kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården i Ekbacken) 

 

Förslag till dagordning: 

  

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av rösträknare tillika justeringsmän 

4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 

5. Godkännande av dagordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ombud till riksstämman 

11. Val av valberedning 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

Hjärtligt välkomna!  

Ta med det här numret av Sysslingen till mötet!  

Efter mötet inbjuds alla medlemmar till föreningens 25-års jubileum. Se sidan 4 
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Föreningens adress: 

Guckuskovägen 12,  

184 35 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@roslagen.be 

Sekreterare Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 e-post: cg@roslagen.be 

Kassör Ingalill Hallberg 08-540 233 83 

 e-post: ingalillhallberg@roslagen.be 
Ledamot Torbjörn Claar 08-541 377 38 

 e-post: claar@roslagen.be 

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

Ledamot Lars Enulf 08-768 13 27 

 e-post enulfpost@gmail.com 

Ledamot Olle Keijser 08-540 693 07 

 e-post okeijser@roslagen.be 

 
 

 

 
 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel 08-540 653 26 

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  www.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Olle Keijser 

   

För signerade bidrag ansvarar författaren. 

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

 
Medlemsavgift 
Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor 

för medlem under 25 år. Betalas till föreningens  

plusgirokonto: 448 57 91-0   

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 
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Nästa nummer av Sysslingen  

kommer i april 2014  

Manusstopp den 15 mars 2014 

Redaktionen har ordet 
 

Nytt år och nya möjligheter att äntligen 

komma igång med eller kanske dyka djupare 

ner i din forskning.  

Till detta nummer hade vi mer material än 

vad som fick plats så om du inte hittar den 

text du har skickat in så kommer den med i 

senare nummer. 

Detta nummer innehåller information in-

för vårmötet i Vita Huset i Åkersberga. Vid 

detta tillfälle kommer vi även att fira före-

ningens 25-års jubileum. Mer om det i tid-

ningen. 

Vi vill även påminna om att det är hög tid 

att betala in föreningsavgiften. 

Vi i redaktionen hoppas att ni kommer 

finna detta nummer läsvärt. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

Minnesruna 
Föreningens revisor, Ulla-Lena Lindström, 

avled den 13 december 2013 efter en tids 

sjukdom. Ulla-Lena var en mycket aktiv för-

eningsmänniska. Förutom sitt revisorsupp-

drag i vår förening var hon bl.a. kassör i 

Vaxholms Hembygdsförening och aktiv i 

Moderaterna i Vaxholm 

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

När jag för några dagar sedan hoppade av 44:ans buss för att ta bussen hem till Vax-

holm fungerade inte trafikljuset. Eftersom det inte fanns någon buss inne vid hållplatsen 

gjorde jag mig ingen brådska utan väntade snällt på att bilarna skulle passera. Det skulle 

jag tydligen inte ha gjort! Plötsligt tar en ung kvinna mig under armen och leder mig 

över gatan i tron om att jag inte klarade av att gå över själv. Jag hade inte hjärta att tala 

om för henne att jag just avslutat en drygt två timmar lång promenad på Djurgården, 

utan lät henne tro att hon gjort dagens goda gärning, men jag kände mig 20 år äldre. 

 

Äntligen har snön kommit och när jag får lite tid över gör jag långpromenader på Djur-

gården. Tyvärr har det inte blivit så ofta den här vintern, dels har vädret inte varit sär-

skilt promenadvänligt, dels har jag tillbringat mycket av min tid med att arbeta med 

Sveriges Dödbok, som skall komma ut i augusti. 

 

I år blir det lite extra festligt i vår förening. Vi firar nämligen 25-års jubileum. Mer om 

detta kan ni läsa på sidan 1. 

 

Trevlig fortsättning på det nya släktforskaråret! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Nya öppettider på Stockholms stadsarkiv 
 

Måndag till onsdag 10.00-18.00 

Torsdag  10.00-20.00 

Fredag  10.00-15.00 

 

Dessutom har man öppet en lördag i månaden klockan 10.00-15.00. 

 

Mera information finns på www.ssa.stockholm.se. 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Medlemsavgiften 2014 
 

Vi vill påminna om att det är hög tid att betala medlemsavgiften för 2014. Avgiften är 

125 kronor per medlem.  

 

Medlemmar under 25 år betalar 25 kronor. Medlemsavgiften sätts in på föreningens  

plusgirokonto: 448 57 91-0. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell 

e-postadress. 

  

http://www.ssa.stockholm.se/
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Inbjudan till 
 

Södra Roslagens  

släktforskarförenings 

 

25-års jubileum  

25-års jubileum 
 

Efter vårmötet, tisdagen den 18 mars, inbjuds alla medlemmar till en buffé (kallskuret) 

och dryck 

 

Kostnad: 150:-/person, sättes in på föreningens 

plusgirokonto: 448 57 91-0 

 

Plats: Vita huset, Ekbacken, Åkersberga 

Tid: 19.00 (efter vårmötet) 

 

Anmälan meddelas till Ingalill Hallberg tel: 070-954 62 33 eller  

e-post: ingalillhallberg@roslagen.be senast den 9 mars. 

 

Carl-Göran Backgård har lovat att hålla ett föredrag om  

föreningens historia. 

 

Hjärtligt välkomna 

 

 
 

 

Våravslutning lördagen den 24 maj 
 

Årets våravslutning blir deltagande i den torpvandring som Österåkers hembygdsför-

enings torpgrupp anordnar lördagen den 24 maj klockan 13.30. Starten sker vid Alcea-

huset som är Österåkers kommunalhus och väl skyltat när man kommer till Åkersberga. 

Gratis parkering. Vandringen är cirka tre kilometer med en kaffepaus mitt på. Ha grova 

skor och ta med eget fika. Anmälningar senast den 19 maj till Anita Järvenpää, 

anita.jarvenpaa@lo.se eller tel 08-541 338 19 

 

Torpvandringen sker tillsammans med hembygdsföreningen, avgift 20:-/deltagare.  

Betalas vid vandringen. 

  

mailto:ingalillhallberg@roslagen.be
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Verksamhetsberättelse för 2013 
 

Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare varit medlem i Sveriges Släkt-

forskarförbund, Riksarkivets Vänner och Föreningsarkiven i Stockholms län.  

Styrelsen har bestått av Anita Järvenpää, ordförande, Olle Keijser, vice ordförande, 

Carl-Göran Backgård, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Torbjörn 

Claar, Lars Enulf, Christer Lind och Susanne Fagerqvist (adjungerad). Den har haft fem 

protokollförda möten.  

 

Kommentarer till den på höstmötet 2012 beslutade planen: 

1. Medlemsantalet har under året sjunkit och var vid årets slut 226. 

2. Som tidigare har månadsmöten för medlemmarna hållits hela året utom i juni-

augusti, både i Åkersberga och Vaxholm. Ibland har något särskilt ämne förberetts 

och avhandlats och ibland har deltagarnas spontana frågor tagits upp till diskussion. 

Datastugor, med frågor om datorer, program och dataregister, har också hållits i 

Åkersberga och Vaxholm samma månader, i regel två veckor efter månadsträffen. 

Månadsmötena och datastugorna har varit välbesökta, ofta runt 20 deltagare. 

3. Önskemål om studiebesök har förts fram i slutet av året och styrelsen planerar för ett 

eller två sådana under 2014.  

4. Föreningen har hela året utom juni-augusti ställt upp med någon eller några med-

lemmar som Jourhavande släktforskare på lördagar i Vaxholms och Åkersberga 

bibliotek. Programmet har även 2013 gett flera nya medlemmar som resultat.  

5. Vårmötet hölls i Vita huset, Åkersberga, den 12 mars, då Tore Österman berättade 

om Från mördare till nobelpristagare – släktforskning på Ljusterö. Höstmötet hölls 

på Vaxholms bibliotek den 22 november, då Tomas Risbecker höll en föreläsning 

under titeln Framgångsrika oäkta barn och en Vaxholmsadress. 

6. Våravslutningen hölls den 1 juni på Bogesunds slott. Den blev lyckad med bra 

guidning och fint väder.  

7. Carl-Göran Backgård höll i Studieförbundet Vuxenskolans regi en introduktionskurs 

i släktforskning på våren. Andra nybörjare har tagits om hand av Jourhavande släkt-

forskare, se punkt 4. 

8. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist som sammankallande har som tidi-

gare år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 

9. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post har stigit och ligger vid årets slut 

på 66 %. 

10. Försäljningen av Vaxholm-Österåker-CD:n har låg fart. Fem exemplar såldes under 

2013 och totalt sedan den blev klar har vi sålt 263 skivor.  

11. Föreningens dator i Vaxholm har ersatts av en ny. Abonnemangen på SVAR och 

AD OnLine på våra datorer har förlängts.  

12. Dick Fagerqvist deltog som vårt ombud på riksstämman i Köping. I informations-

mötet som ersatt ordförande- och redaktörskonferensen deltog Anita Järvenpää och 

Susanne Fagerqvist. Släktforskningens dag genomfördes både i Vaxholm och 

Åkersberga. Något regionalt samarbete har inte ägt rum. 

13. Föreningens 25-årsjubileum har förberetts och firas tillsammans med vårmötet 

2014. 

 

Övrig verksamhet:  

 Vi har i början av året lämnat Föreningarnas lokal på Pilgatan i Vaxholm och i stäl-

let fått tillgång till en lokal av staden. 

 Som tidigare år har vi haft särskilda aktiviteter på Släktforskningens dag i mars och 

medverkat på Skärgårdsmarknaden i Vaxholm i augusti.  
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 Vi har under 2013 också medverkat i Kulturnatten på Vaxholms bibliotek i oktober 

och på Arkivens dag i Arninge i november. 

 

Vi framför vårt tack till biblioteken i Åkersberga och Vaxholm samt hembygds-

föreningarna i Vaxholm och Österåker för ett gott samarbete i vår verksamhet. Bland 

annat har vi därigenom disponerat lokaler utan kostnad. Sist men inte minst vill vi tacka 

alla aktiva medlemmar i föreningen för gott samarbete och goda insatser under året. 

 

Åkersberga den 8 februari 2014. 

 

Anita Järvenpää Olle Keijser Carl-Göran Backgård  

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

Ingalill Hallberg Torbjörn Claar Lars Enulf 

kassör 

 Christer Lind  

 

 
 

Revisionsberättelse  
 

Undertecknade revisorer, valda att granska Södra Roslagens släktforskarförenings rä-

kenskaper och förvaltning för år 2013, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berät-

telse. 

 

Vi har kontrollerat föreningens tillgångar och konstaterat att samtliga i räkenskaperna 

upptagna intäkts- och kostnadsposter vederbörligen verifierats, samt i övrigt de gransk-

ningsåtgärder vi ansett vara erforderliga. 

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av den till styrelsens årsberättelse bifogade 

balans- och resultaträkningen per den 31 december 2013. 

 

Vår revision har ej givit anledning till någon anmärkning varför vi tillstyrker 

 

att årsmötet fastställer den framlagda balans- och resultaträkningen per  

den 31 december 2013. 

 

att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

Åkersberga i februari 2014 

 

 

 

Len Blomgren    Birgit Lindkvist 

av årsmötet valda revisorer 
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Resultat- och balansräkning 
 

 
 

 
 

Valberedningens förslag vid vårmötet 2014 
 

Ordförande vid vårmötet Anita Järvenpää 

Sekreterare vid vårmötet Carl-Göran Backgård 

Justerare tillika rösträknare  

Valberedningen, sammankallande  

Valberedningen  

Valberedningen  

 

 
 

Medicinska Vägvisare 
 

Den sista boken i serien vi fått låna av Ingeborg Lindqvist heter Medicinska Vägvisare. 

Detta är vad jag kallar en bok! De flesta av de övriga böckerna har jag läst, men denna 

mäktade jag inte med. Valda delar där nyfikenheten drev mig till vissa sidor är vad jag 

avverkat i textväg. 

 

Åtta kapitel med följande namn: Populär Hälsovårdslära av A. M. Selling, Lungsot, 

dess förebyggande och botande av Karl Werner, Om Heshet, dess orsaker, betydelse 

och botemedel av Maximilian Bresgen, Nervsvaghet (Neurastheni), dess orsaker och 

behandling av Paul Berger, Hypokondri och inbillade sjukdomar av Richard Weber, 

Huru skyddar man sig för infektionssjukdomar? av Fritz Messner, Själsarbetets hygien 

av Otto Dornblüth samt Om blodbrist, en vägvisare för blodfattige av Paul Berger. 

 

Resultaträkning Balansräkning
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Intäkter kronor kronor Omsättningstillgångar kronor kronor

Medlemsavgifter 28350 28475 Postgiro 2871 1913

Försäljn CD 810 960 Bank sparkonto 23297 18374

Övr int. Ränta 1981 1101 26168 20287

S:intäkter 31141 30536 Inventarier 729 3654

Summa tillgångar 26897 23941

Kostnader

Administration -692 -5041

Dator, prog, hemsida -10834 -7504 Skulder

Avgift till förbundet not1 -2724 -2868 Förbetalda medl. avg -1900 -2000

Stämmoombud -2996 -4836 Summa skulder -1900 -2000

Medlemskap i fören. -350 -350

Sysslingen -6515 -5976 Eget kapital

Styrelsen -1050 -1470 Balanserat resultat -21942 -24980

Avskrivning -2925 -5530 Redovisat resultat -3055 3039

S:a kostnader -28086 -33575 Summa eget kapital -24997 -21941

Årets överskott 3055 Summa skulder -26897 -23941

Årets underskott -3039 och eget kapital

not1 avgift till förbundet 12kr/medlem  
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Varje kapitel är som en egen bok. Totalt finns 725 numrerade sidor. Det första kapitlet 

utgörs av en föreläsningsserie som författaren gjort i sina hemtrakter kring Jämshög och 

sedan tyckt att fler borde ta del av kunskapen. Övriga kapitel är översättningar från tys-

kan. 

 

Första kapitlet är egentligen en lärobok i hygien. Vad finns i luften, på marken och i 

vattnet som jag bör undvika om jag vill hålla mig frisk. Föreläsningarna hölls företrä-

desvis i skolor där både elever och lärare deltog. Eftersom boken är tryckt kring 1890 

får man beakta att synen på renlighet var en bra bit från dagens. 

 

Boken saknar helt bilder. Vissa pedagogiska ansatser gör att samma sak upprepas tre á 

fyra gånger men med olika infallsvinklar. Det gör den tung att läsa i sådana passager. 

Däremot kan man väl få en bild på hur man under 1890-talet uppfattade vissa sjukdo-

mar. Att infektionssjukdomar var av bacill- eller virustyp vet man inte. I alla fall inte 

dessa författare. Nervsvaghet betraktas på något sätt som en kroppssjukdom, som vilket 

lyte som helst. Freud hade väl inte nått ut med sina teorier ännu? Även hypokondri upp-

fattas på liknande sätt i delar av texten. 

 

Leif Gannert 

 

 
 

EXCEL som registerprogram, del 4 
 

I förra numret av Sysslingen lovade jag att visa hur man skapar etiketter från data i 

EXCEL. Jag skall hålla mitt löfte. I nästa nummer tänkte jag gå ett steg vidare och be-

rätta om hur man kan ha nytta av detta i släktforskningen. 

 

Först måste vi bestämma hur många etiketter per sida vi skall ha. För att få dig att förstå 

hur många olika typer det finns så föreslår jag att du går in på en web-sida med adres-

sen: 

 
http://www.avery.se/avery/en_se/Templates-%26-Software/Software/Avery-Design--Print-Online.htm 

 

Strax under mitten på sidan till höger finns en blåtonad knapp med ”Start here”. Klickar 

du på den hamnar man i ett designläge och ställs inför nya val. Leta upp ”För brev och 

kuvert” samt klicka där. Den nya sidan har menyraderna till vänster, klicka på ”Etiketter 

för multianvändning” och du har massor av varianter att välja på. Allt detta för att du 

skall få reda på hur många varianter av etikettark som finns och vilken storlek etiketter-

na har. Jag köper mina etikettark på Office Depot i Arninge. De har inte alla varianter, 

men när du skall skriva ut på etiketter så leta reda på vilka typer som finns. Det finns 

andra affärer som har andra typer. Själv använder jag oftast det Avery benämner 3421. 

Tre kolumner med elva etiketter per kolumn, inalles 33 etiketter. Jag kommer här att 

jobba med just 3421, principen är ju densamma oavsett typ. Etiketten är 70 mm bred 

och 25,4 mm hög. Är de måtten för små finns andra att välja på. Man måste inte ha eti-

ketter i skrivare för att skriva ut. Det går bra på ett vanligt papper också. 

 

Nu till hur vi skapar utskrifter på dessa etiketter. Det gäller att hålla två begrepp i huvu-

det. Designen av innehållet samt varifrån vi hämtar våra data. För vår del blir det enkelt. 

Designen sker i Word och data hämtar vi från EXCEL. 

 

  

http://www.avery.se/avery/en_se/Templates-%26-Software/Software/Avery-Design--Print-Online.htm
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Vi har vårt medlemsregister. Vi ska göra ett urval och bara skriva ut styrelsen. 

 

 
 

Vi vet villkoren: filen heter Datahörnan, vi har kolumrubriker, filtreringen sker i ko-

lumn H, benämnd Kod där styrelsen har markerats med siffran ett. Då är det bara att 

köra igång. 

 

Vi måste alltså ha en tom sida aktiv i 

Word. Fliken Utskick i Word ger oss 

följande alternativ till vänster. Här 

klickar du på ”Starta koppling av do-

kument”, välj ”Etiketter” i undermenyn. 

 

Då dyker en ruta upp där du väljer typ 

av etiketter. Klicka i rutan Etikett, se 

bilden till vänster. Välj den typ av eti-

ketter du har. Fler fabrikat och de flesta 

typer finns redan att välja på. Saknas 

något så har du nog inte uppdaterat 

Word, gör det i så fall. Klicka på ”Nytt 

dokument” för att komma vidare.  

 

Då får man en sida där etikettramarna 

framträder på det tomma arket. Nu skall 

vi leta upp våra styrelsemedlemmar. 

Klicka på ”Välj mottagare” (se bild 

ovan) och leta upp EXCEL-filen samt 

klicka på den. Har du flera flikar så 

klicka på aktuellt fliknamn i rutan som 

kommer upp. Nu vet Word var den skall 

hämta data och då aktiveras ”Redigera 

mottagarlista” till höger om ”Välj mot-

tagare”.  

 

Nu skall vi välja sortering och filtrering. 

Alltså i vilken ordning skall posterna 

skrivas ut och vilka poster. Jag sorterade 

materialet efter E-namn och filtrerade på 

att kolumnen ”Kod” innehåller siffran 1. 

Av figuren till vänster ser du att E-namn är i bokstavsordning. Nedan ser du hur valet att 

endast skriva ut rader med ”Kod” = 1 ser ut. Med lite egen tankeinsats skall jag inte be-

höva förklara varenda detalj. Prova dig fram om du är osäker.   
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Nu skall vi plocka ut posterna på etiketterna. Det 

gör ikonen ”Infoga kopplingsinstruktion”. Klicka 

på ikonen och lägg ut kolumnrubrikerna E-namn, 

F-namn, Gata, P-nr och P-adress. Nu snyggar vi till 

innehållet. Lägg ett mellanslag mellan E- och F-

namnen. Radbyte efter F-namn, Radbyte efter Gata 

samt mellanslag efter P-nr. Se bilden till vänster. 

Tycker du att texten kommer att hamna för nära över- eller underkant så är det enkelt 

åtgärdat. Markera samtliga koder, högerklicka och sök upp ”Stycke” i pop-up-menyn. 

Lägg på några punkter ovan eller under stycket. 

För att nu alla etiketter skall bli fyllda så klickar man på ikonen ”Uppdatera etiketter” 

till höger om ”Infoga kopplingsinstruktion”. Då lägger Word ut alla fält i första etiket-

ten på samtliga etiketter i arket. De föregås från etikett två av «Nästa post». 

Därefter klickar du på ”Förhandsgranska resultat”. Nu framträder de 33 första posterna 

och vi är nästan i mål. Det du ser är en mall för att skapa en fil. För vår del sju poster, 

styrelsen. Har du sorterat efter efternamnet så blir det enligt bilden nedan. 

 

 
 

Nu skall vi slutföra detta och skapa en fil. Det går 

att skriva ut direkt men vi vill spara resultatet så 

då klickar vi på ”Slutför och koppla” till höger i 

menyraden. Välj ”Redigera enskilda doku-

ment…” Word frågar efter om du skall skapa alla 

poster eller ett visst antal. För vår del gäller alla. 

Här kan du gena och skriva ut direkt, ditt val! 

 

Sparar du nu filen så hanteras den i Word som 

vanligt. Du kan redigera enskilda poster eller ta bort dem. Du kan lägga till information 

om något missades i EXCEL-arket. Vad jag inte kommit underfund med är om jag bara 

vill skriva ut första sidan. Så går inte det. Ibland kan etikettarken strula i skrivaren, då 

kan jag bara skriva ut alla sidor. En brist man får lära sig hantera med lite trix, det går 

men kan kosta papper. När du sparat filen med etiketterna och skall ta bort det doku-

ment vi började med, så frågar Word om mallen skall sparas. Skall du ofta skriva ut 

denna typ av innehåll kan det vara bra att ha den sparad. Ange i så fall ordet ”mall” i 

filnamnet, så hittar du den lättare. Tar du fram den filen igen så kopplar den sig automa-

tiskt till EXCEL-arket. Men genom att välja ”Välj mottagare”, som nämndes i början av 

artikeln, kan vilken fil som helst kopplas till mallen. Dock måste fältindelningen se lika 

ut, annars fallerar det på etiketterna. 

 

  



 

  11 

 

 

Det blev en lång berättelse, men jag vet inte hur den kan förkortas, ty då hade jag gjort 

det. Ändå har jag hoppat över vissa steg som du får fylla i själv. Som jag sagt så många 

gånger tidigare, öva, öva och åter öva! Fortsättning följer i nästa artikel. Då skall jag 

tipsa hur man på ett rationellt sätt kan använda etikettutskrifter i släktforskningen. 

 

Leif Gannert 

 

 
 

Läsövning 
 

 
 

 
 

Nya medlemmar 
 

Ulla Janson Bergsätravägen 55 184 61 Åkersberga 

Thomas Vikberg Blynäsvägen 29 185 34 Vaxholm 

Ylva Ekborg Bastugärdesvägen 3 184 62 Åkersberga 

Sonja Almsätter Hackstavägen 12C 184 31 Åkersberga 

Berit Segerlund Skeppsdalsvägen 23 184 91 Åkersberga 

Maj Säfmark Thureson Hildestrandsvägen 35 184 33 Åkersberga 

Anders Thureson Hildestrandsvägen 35 184 33 Åkersberga 
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Sysslingens datum för 2014 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas 

via e-post eller vanligt brev till: 
 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivningsdag. Se sid 2 i tidningen. 
 

Utgivningsdagar 
 

Nr 1 februari  Nr 2 april 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Lösning läsövning 
 

Nr Nr Död Begr Namn Ort År m d Orsak Föräldrar och berättelse 

  

16 

 

22/7 

 

28/7 

Enkan 

Ingrid 

Månsdotter 

Inhyses 

uti 

Morli- 

dan 

 

 

77 

 

 

7 

 

 

10 

Moder- 

passion 

ålder- 

dom 

Måns Larsson och 

Hustr. Sara Hägren 

i Hiertsöla af Brin- 

getofta Socken. 

Hos dem till 16 års  

ålder. Gift med dr 

Peter Larsson i Sjö- 

      ewika af Bringetofta S:n. De bodde 

    då der 1½ år egde bruket der och å Hylletofta Skatte- 

gård der de sedan bodde 35. år. 7. barn. 1. Son 2. döttrar döda 

1. Son 3. döttrar lefwa. Denne man dog Mars 1816 - bodde qwar. 

Gift hösten 1818. med Enkman Gudmund Thomaeson i 

Hemmingsmålen. der i 4. år. Egde 1 del i Morlidan 14. år och 

bodde der från 1822. Inga barn. Han dog 24/10 1837. 

Mäst bodt å Morlidan. Något i Hemmingsmålen 

nu sedan i wåras. Rask. Ålderdomsbräcklig- 

het något. Sjuknade d. 12/7 44 - dog hos  

måg och dotter. 
8 8    

 

Dödnotisen är från 1844 i Svenarums socken, Jönköpings län, signum C:3 s 280. Den är 

ett exempel på att prästen skrivit in en berättelse om den döda. Inte särskilt vanligt, men 

förekommer här och där. Nummertalet i de två vänstra kolumnerna sattes i första ko-

lumnen för en man och i andra för en kvinna, som här. Man ser längst ner att det dittills 

under året dött åtta män och åtta kvinnor. 
 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
Ordinarie Len Blomgren 08-540 603 24 Susanne Fagerqvist Inger Rydholm 
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    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 
    Olle Keijser  

Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Tore Liljegren 08-540 626 81 

mailto:Sysslingen@hotmail.com
mailto:Info@roslagen.be

