
 

 

 

SYSSLINGEN 
Medlemsblad 1, 2016   Årgång 23 

  
   
 

 

 

 

Kallelse 
till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening 8 mars 2016, 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 

 

Efter mötet kommer Lennart Elg att hålla ett föredrag med ämnet ”Om att forska i Amerika”. 

 

Hjärtligt välkomna!  

 

Ta med det här numret av Sysslingen till mötet! 
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2,  

184 60 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

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

Sekreterare Torbjörn Claar 08-541 377 38 

 e-post: claar@roslagen.be 
Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 

 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 
 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 

 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 
Ledamot Susanne Fagerqvist 070-722 14 12 

 e-post sysslingen@hotmail.com 

 
 

 

 
 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel 070-722 14 12 

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  www.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Olle Keijser, Ann Lundgren 

   

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 maj 2015 

Manusstopp den 1 april 2015 

  

Redaktionen har ordet 
 

Välkommen tillbaka till ett nytt år. Hop-

pas ni alla har haft en riktigt fin jul-och ny-

årshelg. En del har kanske även hunnit med 

att forska en del. 

Detta nummer av vår tidning är som van-

ligt fullt med en massa viktig information in-

för vårt vårmöte den 8 mars i Åkersberga och 

vi har också fått in några trevliga artiklar som 

vi hoppas ni kommer att gilla. 

Från och med detta nummer kommer 

Carl-Göran Backgård att skriva korta notiser 

om Disgen. Det kommer att vara diverse 

smått och gott som kan vara till nytta. Vill ni 

att han skriver om något speciellt meddela då 

redaktionen om det. 

Den 19 mars är det släktforskningens dag. 

Årets tema är DNA-forskning Mer informat-

ion om detta kommer att finnas på våra 

bibliotek och hemsidan. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

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

Äntligen går vi mot ljusare tider! 

 

När jag skrivet detta vräker snön ned utanför mina fönster. Jag har ingenting emot snön, så 

länge det inte är halt. Igår var jag på långpromenad på Djurgården. Det var strålande sol och 

10 grader kallt. Hela naturen såg ut som ett vykort. Det är sådana dagar jag längtar efter un-

der den mörka hösten. 

 

Nu har vi ett nytt spännande släktforskarår framför oss. 

 

Arkiv Digital släpper i månadsskiftet februari/mars en ny version av programvara. I det nya 

programmet kommer man bl.a. att hitta Sveriges befolkning 1950. Framöver kommer även 

motsvarande uppgifter för befolkningen år 1960. Även ett fullständigt personregister till 

Sveriges husförhörslängder och församlingsböcker för år 1880-1920 (ca) är på gång. Dessu-

tom kommer Riksarkivets Digitala forskarsal, äntligen, att byta ut bildvisningsprogrammet 

DeJaVu, mot någonting som är mera användarvänligt. 

 

Vår egen förening kommer, som vanligt att genomföra både studiebesök och våravslutning. 

Mera information om detta kommer senare. 

 

Gott Nytt Släktforskarår! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Medlemsavgiften 2016 
 

Vi vill påminna om att det är hög tid att betala medlemsavgiften för 2016. Avgiften är  

125 kronor per medlem. 

 

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

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

 

 

 
 

 

Ny webbredaktör 
 

Efter att en längre tid ha letat efter en ny webbredaktör har vi nu hittat Ann Lundgren. Hon 

kommer i början jobba parallellt med Olle Keijser för att komma in i hur allt fungerar. Vi 

hoppas på att kunna presentera Anna lite bättre i nästa nummer av tidningen. 

 

Vi vill också passa på att tacka Olle för att ha utformat och tagit hand om vår hemsida på 

bästa sätt. 
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Verksamhetsberättelse 
 

Södra Roslagens släktforskarförening har som tidigare år varit medlem i Sveriges Släktfors-

karförbund, Riksarkivets Vänner och Föreningsarkiven i Stockholms län.  

 

Styrelsen har bestått av Anita Järvenpää, ordförande, Christer Lind, vice ordförande, Tor-

björn Claar, sekreterare, Ingalill Hallberg, kassör, samt ledamöterna Olle Keijser och Dick 

Fagerqvist. Susanne Fagerqvist valdes vid höstmötet in som styrelseledamot efter Olle 

Keijser. Styrelsen har haft två protokollförda möten.  

 

Kommentarer till den på höstmötet 2014 beslutade planen: 

 

1. Medlemsantalet har under året sjunkit och var vid årets slut 202. 

 

2. Som tidigare har månadsmöten för medlemmarna hållits hela året utom i maj-augusti, i 

Åkersberga och Vaxholm samt på Ljusterö. Ibland har något särskilt ämne förberetts och 

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

gor, med frågor om datorer, program och dataregister, har också varit öppna i Åkers-

berga och Vaxholm samma månader, i regel två veckor efter månadsträffen. Månadsmö-

tena och datastugorna har varit välbesökta, ofta runt 10-20 deltagare. 

 

3. Under året gjordes studiebesök på Krigsarkivet och Genealogiska Föreningen. Besöket 

på Krigsarkivet fick så många anmälningar att besöket fick delas upp på två gånger. 

 

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

som jourhavande släktforskare på lördagar på Vaxholms och Åkersbergas bibliotek. 

Denna verksamhet har även 2015 gett flera nya medlemmar som resultat.  

 

5. Vårmötet hölls i Vita huset, Åkersberga, den 3 mars, då Torbjörn Claar berättade om den 

svåra tågolyckan i Getå 1918. Höstmötet hölls på Vaxholms bibliotek den 24 november, 

då Lennart Lenke höll ett föredrag om ”Östra Ryds historia genom vykort”. 

 

6. Våravslutningen hölls den 24 maj hos Tore och Elsy Österman på Ljusterö och var 

mycket uppskattat. 

 

7. Vi har deltagit i Släktforskardagarna som ägde rum i Nyköping 28-30 augusti. Tore Ös-

terman deltog som stämmoombud och Anita Järvenpää på ordförandekonferensen. 

 

8. Nybörjare har tagits om hand av jourhavande släktforskare. (se punkt 4). 

 

9. Redaktionskommittén med Susanne Fagerqvist, som sammankallande, har som tidigare 

år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 

 

10. Andelen medlemmar som får Sysslingen via e-post har ökat och vårt behov av tryckta 

exemplar minskar. 

 

11. Försäljning av Vaxholm-Österåkers CD går mycket trögt.  

 

12. Abonnemangen på SVAR och AD OnLine på våra datorer har förlängts. 

 

13. Släktforskningens dag genomfördes både i Vaxholm och i Åkersberga.  
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14. Anita Järvenpää representerade vår förening genom att fungera som instruktör i släkt-

forskning på Krigsarkivet vid Arkiven Dag 14 november. 

 

15. Som tidigare år har vi medverkat på Skärgårdsmarknaden i Vaxholm i augusti samt vid 

Kulturnatten på Vaxholms bibliotek i oktober. 

  

Vi framför vårt tack till biblioteken i Åkersberga och Vaxholm samt hembygdsföreningarna 

i Vaxholm, Ljusterö 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. 

 

Vaxholm februari 2016. 

 

 

Anita Järvenpää Christer Lind Torbjörn Claar Ingalill Hallberg 

ordförande vice ordförande sekreterare kassör 

 

 

Susanne Fagerqvist Dick Fagerqvist Tore Österman  

 

 

 
 

 

Revisionsberättelse 
 

Undertecknade valda revisorer för Södra Roslagens släktforskarförening har granskat före-

ningens årsredovisning, räkenskaper och protokoll för perioden 1/1 – 31/12 2015. 

 

Räkenskaperna är förda med god ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under 

året, samt föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut framgår av kassörens 

rapporter. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 

Revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande förvaltningen av föreningens 

angelägenheter, varför vi tillstyrker 

 

att balans- och resultaträkningen fastställs 

att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag 

 

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försum-

melse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, varför 

vi tillstyrker 

 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

Åkersberga 2016-01-27 

 

 

..................................................... ..................................................... 

Birgit Lindkvist  Lennart Elg 
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Resultat- och balansräkning 
 

Resultaträkning   Balansräkning    

  2015-12-31 2014-12-31   2015-12-31 2014-12-31 

        

Intäkter  kronor kronor Omsättningstillgångar  kronor   kronor  

Medlemsavgifter  25 625 27 425 Postgiro  2 347 1 187 

Försäljn CD  365 200 Bank sparkonto  30 000 29 108 

Övr intäkter  2 160 1 087 Inventarier   0 0 

S:intäkter  28 150 28 712 Summa tillgångar  32 347 30 295 

        

Kostnader    Skulder    

Admin. Bankkost  -437 -2 005     

Program, hemsida  -8 339 -6 549 Förbetalda medl. avg  -4 625 -2 000 

Dator  -3 788 0 Summa skulder  -4 625 -2 000 

Avgift till förbundet not1 -2 592 -2 712     

Stämmoombud  -4 010 -4 675     

Medlemskap i fören. -350 -350 Eget kapital    

Sysslingen  -7 857 -7 044 Balanserat resultat  -28 295 -24 997 

Styrelsen  -1 350 -1 350 Redovisat resultat  573 -3 298 

Avskrivning  0 -729 Summa eget kapital  -27 722 -28 295 

S:a kostnader  -28 723 -25 414 Summa skulder   -32 347 -30 295 

Årets över/underskott -573 3 298 och eget kapital    

        

not1 avgift till förbundet 12kr/medlem        

 

Ingalill Hallberg 

 

 

 
 

 

Valberedningens förslag till vårmötet 2016 
 

Ordförande vid vårmötet Anita Järvenpää 

Sekreterare vid vårmötet Torbjörn Claar 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
V  

Valberedningen, sammankallande Olle Sellström 

Valberedningen  Arne Sundberg 

Valberedningen Tore Liljegren 
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Höstmöte i Vaxholm 
 

Höstmötet för föreningen hölls i Vaxholms bibliotek den 24 november. Som vanligt var det 

ett snabbt möte då allt i stort sett var förberett. Olle Keijser avgick ur styrelsen och ersattes 

av Susanne Fagerqvist. Ingalill Hallberg fortsätter som kassör och Christer Lind fortsätter 

som vice ordförande i styrelsen. Lennart Elg fortsätter som revisor och Leif Gannert som re-

visorssuppleant. Anita Järvenpää fick förnyat förtroende som vår ordförande. 

 

Vi fick en redogörelse för verksamheten under året och verksamhetsplanen inför kommande 

år. 

 
Lennart Lenke höll ett föredrag och berät-

tade olika historier genom vykort som var 

mycket uppskattat. 

 

 
Intresserade åhörare. 

Foto: Arne Sundberg 

 

Susanne Fagerqvist 

 

 

 
 

 

Tips i Disgen 
 

I detta nummer börjar vi en ny artikelserie där Carl-Göran kommer att skriva om smått och 

gott i DisGen. 

 

Anta att du har många personer i Svenarum. Av dessa vet du att det är en hel del som aldrig 

har fått någon källa till födelser, vigslar och dödsfall. Nu vill du hitta dessa personer för att 

komplettera dem. 

 

I förstone tycker du kanske att det inte går att göra i Disgen, men tillämpar du knepet att 

söka i två steg visar det sig att det går. 

 

Börja med att klicka på knappen ”Arrangera familjeöversikterna för flyttning/koppling” (el-

ler trycka på tangenten F12). I första steget med Familjeöversikt 1 aktiv söker du på orten 

Svenarum och notistyperna född, död och gift. Då får du en Söklista 1. Sedan gör du Famil-

jeöversikt 2 aktiv genom att klicka i den.  
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Steg två blir att söka efter ?* i fältet Källa. Med den söksträngen (som består av två joker-

tecken) skulle du hitta alla som har minst ett tecken i Källa. Genom att bocka för ”Ta med 

alla som INTE uppfyller villkoren” (finns på alla sökflikar) får du i stället alla som har fältet 

Källa tomt. Du ska också bocka för ”Sök i Söklista 1” på fliken Grundvillkor. Resultatet 

hamnar i Söklista 2. Den kan du spara och beta av efter hand. 

 

Carl-Göran Backgård 

 

 

 
 

 

Namngivning av USB-minnen! 
 

Jag antar att få av läsarna sätter namn på USB-minnena man har i sin ägo. Ofta sitter en lys-

diod i kombination med skjutknapp för att få fram kontaktdonen. Har man då satt på en eti-

kett på minnet så hamnar det nedåt. Då kan det vara knepigt att veta vilket minne som sitter 

i. Har man dessutom satt in fler minnen så kan situationen bli ännu mer komplicerad. 

 

Jag skall här försöka på ett pedagogiskt sätt visa på 

hur enkelt det är att döpa sina USB-minnen och att 

namnen syns i Filhanteraren/Utforskaren. Jag börjar 

med en bild som visar hur det ser ut då minnena är 

odöpta. Samma namn och problemen finns redan. 

 

Det är klart jag kan visa upp innehållet med mappar och filer. Men är det många rader 

kanske bildskärmen inte räcker till. Så varför inte använda den genväg som ändå finns? 

 

Jag använder själv Windows 8.1 och måste reservera mig för att andra versioner av Win-

dows kan ha andra typer av popup-menyer och/eller menyrader. Men låt oss börja med det 

artikeln skall handla om. 

 

Aktivera raden för det USB-minne som skall döpas. Hos mig blir det blått och innehållet på 

den s.k. root-nivån syns till höger. Jag visar bara enheterna, innehållet är oviktigt i mitt reso-

nemang. Då högerklickar du på musen och får 

fram en popup-meny där en av raderna heter ”Byt 

namn” som du vänsterklickar på. Då framträder 

denna bild:  

 

Skriv namnet du vill att minnet skall heta och bekräfta 

med [Enter]. 

 

Svårare än så är det inte! Jag kör nästa minne också, men tänker använda ett annat sätt. 

Samma popup-meny, men längst ner står ”Egenskaper”. Går man in där får man följande 

bild med skrivfält: 
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I det tomma rektangulära fältet skriver 

du in namnet du vill döpa minnet till. 

Därefter klickar du på ”OK” bland 

knapparna längst ner i fönstret. Se så 

prydligt det kan bli: 

 

Nu är 

det bara 

att göra 

likadant med alla andra USB-minnen 

du har i dina lådor och skåp.  

 

Max 11 tecken tar man emot för att 

döpa dessa enheter fick jag erfara. Kan 

vara bra att veta när man har långa för-

eningsnamn eller dylikt som skall an-

vändas. 

 

Måste dock lämna en reservation. 

Vissa av mina USB-minnen vill inte bli omdöpta. Jag har inte klurat ut varför. Kan möjligen 

bero på att de är av äldre typ och att jag har en modernare dator numera. De skapades i 

VISTA-miljön som kanske inte tillåter att man döper om dem i version 8. Vet du, hör gärna 

av dig med förklaringen? 

 

Leif Gannert 

 

 
 

Plötsligt händer det! 
 

För att göra en kort historia lång så tar jag 

det från början. Strax före jul visade det 

sig att jag skulle på en begravning i 

Stjärnsunds kyrka. Det var en drygt 90-

årig kusin till min mamma som skulle be-

gravas. Eftersom sysslingarna och jag hål-

ler kontakt med varandra några gånger per 

år så skulle jag ha med mig en överrask-

ning, tänkte jag. Det blev fler överrask-

ningar innan jag blev klar! 

 

Jag skapade ett släktträd i fyra generat-

ioner med deras namn nederst. Alltså 

mina sysslingar fick var sitt eget släktträd. 

Deras mor och far, deras farfar och farmor 

samt morfar och mormor och deras föräld-

rar. Deras morfar var bror till min mormor 

så därifrån var det ju enkelt. Det tog några 

timmar att få ihop det. Du som nu undrar 

hur det går till så kan jag sammanfatta det 

med följande källor: Birthday.se och Sve-

riges dödbok 1901-2013. 

 

I och med att man får födelseförsamlingen 

så kan man enkelt gå vidare i födelsebo-

ken och därifrån hämta upp föräldrarnas 

namn och födelsetid. Vid behov får man 

gå in i församlingsbok eller husförhörs-

längd för att få tag på födelseförsamlingen 

till föräldrarna. Är man sedan innehavare 

av Arkiv Digital eller SVAR så är det 

snabbt fixat. Det som drabbade mig var att 

jag hade för många namn i luften samti-

digt och blandade ihop namn och födel-

seår, vilket förlängde tiden i mitt arbete. 

Alltid lär man sig något! Det är oerhört 

enkelt så länge anorna finns i Sveriges 

dödbok 1901-2013. 

 

När jag skulle ha tag på min mormors 

brors fru (svägerska), som var noterad i 

husförhörslängden där de gifte sig och 

födde barn gjordes en delikat upptäckt. 

1920 föddes dottern Anna, som vi be-

gravde. Tre år tidigare hade morfar skaffat 

sig en dotter med en annan kvinna. Här 
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stod det klart och tydligt i husförhörsläng-

den att han ”erkänt faderskapet”. Det 

gjorde ju att dottern Anna hade en äldre 

halvsyster. Den upptäckten kom ju lite 

överraskande. Hur skulle jag hantera 

detta? Vad visste mina sysslingar om sin 

moster? 

Jag gjorde klart släktträdet och skrev ut 

kopior ur kyrkböckerna som verifierade 

födelseuppgiften på mostern. Grunnade på 

hur man framför denna upptäckt? 

 

Ju äldre person man begraver desto färre 

deltar på begravningarna är en erfarenhet 

jag skaffat mig. Undantag finns men de är 

inte så många. Så jag lade upp en plan. 

Troligen är jag den som kommit resande 

längst ifrån och har ingen brådska att åka 

hem. Om jag blir kvar bland de sista gäs-

terna kan jag få ett enskilt samtal med 

dem i ett hörn. Det lyckades! Jag frågade 

lite försynt: vet ni att ni hade en moster? 

Det hade de ingen aning om. Jag frågade 

ju om de var nyfikna kring den uppgiften. 

Lite chockade sade de unisont ja. Så då 

kunde jag lägga fram mina underlag och 

visa upp vem personen var. Eftersom 

”moster” dog 1953 och varit gift så kunde 

hon ju ha en barnaskara. I det läget hade 

jag inte gått vidare mer än att i Sveriges 

dödbok 1901-2013 fått reda på när hon 

dog och var. Lite skärrade blev de också, 

deras far hade 11 syskon så där finns mas-

sor av kusiner, att nu få en drös till var väl 

lagom upphetsande. 

 

När jag kommit hem så funderade jag på 

hur går jag vidare? Berättade min historia 

för Anita J som förklarade att man kan 

hämta hem bouppteckningar från Riksar-

kivet. Det gör man på deras hemsida. Sagt 

och gjort, två personer skrevs in i var sitt 

beställningsformulär och det enda jag ville 

ha tag på var arvingarna. För det finns en 

liten kryssruta. Normalt vill de ha betalt, 

men är det få sidor bjuder Riksarkivet på 

mailet. Det tog över jul- och nyårshel-

gerna så kom mailet. En sida, det var man-

nens bouppteckning från 1977. Då den 

gjordes återfanns aldrig hennes. En kusin 

var noterad. Hans förnamn var delvis 

kopplad till fadern, förutom efternamnet. I 

Eniro.se och Hitta.se samt Birthday.se tror 

jag mig ha spårat deras kusin. Sände ett 

mail med trolig kusin och inväntar nu ett 

svar huruvida jag gjort rätt och de funnit 

varandra. Huruvida de ”vågar” ta kontakt 

vet jag inte.  

 

Hade moster haft ett vanligt son-namn så 

har detta inte gått lika enkelt. Jag hade 

hoppats på att det i bouppteckningen stått 

ett personnummer, men det gjorde det 

inte. Möjligen att det är bättre på den 

punkten numera.

 

Leif Gannert 

 

 
 

Morsning och goodbye! 
 

Under julhelgen bjöd TV på Magnus Härenstams avskedsföreställning, som han hade döpt 

till ”Morsning och goodbye”. Mycket av föreställningen handlade om sjukdom och om att 

bli gammal. Sällan har jag skrattat så hjärtligt åt någonting så allvarligt. Bara några månader 

senare avled Magnus 73 år gammal. 

 

Han föddes i Västervik 1941. Föräldrarna var lärare, men Magnus var inte pigg på den aka-

demiska banan. Efter att ha arbetat en tid i resebranschen beslöt han sig för att satsa på 

någonting annat. 1973 fick han sitt stora genombrott när han, tillsammans med Brasse 

Brännström och Eva Reméus medverkade i barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra ele-

fanter”. Han medverkade i flera svenska långfilmer och TV-program. 1991-2005 var han 

programledare TV-frågesporten ”Jeopardy” 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla över Magnus Härenstam 
 

Johan Alfred* Härenstam 

F 1868-03-25Häreryd, Gnosjö 

D 1948-12-07 Värnamo 

Möbelhandlare 

Johan Andersson 

F 1840-05-30 Kävsjö 

D 1920-12-12 Forshed 

Möbelsnickare 

Anders Eriksson 

F 1906-01-02 Kävsjö 

D 1851-07-18 

Hemmansägare 

 

 

 

 
Ingeborg Stina Andersdotter 

F 1805-04-25 Kävsjö 

D 1887-05-30 Kävsjö 

 

 

 

 

Karolina Johannesdotter 

F 1843-05-28 Gnosjö 

D 1888-04-19 Forsheda 

Johannes Svensson 

F 1795-01-12 Gnosjö 

D 1868-02-22 Gnosjö 

Hemmansägare 

 

Kurt*Alfons Ferdinand Hären-

stam 

F 1907-07-10 Värnamo 

D 1961-04-06 Oscar, Stockholm 

Lektor 

 

 

 
Kajsa Mickelsdotter 

F 1807-03-06 Gnosjö 

D 1873-04-27 Gnosjö 

 

 

 

 

Abraham Nilsson 

F 1833-11-19 Hånger 

D 1908-06-27 Forsheda 

Godsägare 

Nils Abrahamsson 

F 1785-11-25 Hånger 

1864-04-19 Hånger 

Jordbrukare 

 

 

Hilda Kristina Nilsson 

F 1871-02-27 Hånges 

D 1963-10-02Värnamo 

 

 
Catharina Svensdotter 

F 1801-05-23 Forsheda 

D 1884-12-01 Forsheda 

 

 

 

 

Magdalena Petersdotter 

F 1843-06-20  Dannäs 

D 1903-04-12 Forsheda 

Peter Gabrielsson 

F 1803-05-01 Jönköping 

D 1895-02-24 Dannäs 

 

 

 

Magnus Härenstam 

F 1941-06-19 Västervik 

D 2015-06-13 Hedvig Eleonor, Stockholm 

Skådespelare 

Ingrid Måndotter 

F 1807-02-04 Hånger 

D 1890-03-21 Dannäs 

Johan Alfred Malmberg 

F 1835-02-21 Gamleby 

D 1916-11-12 Gamleby 

Målare 

Anders Petter Nilsson 

F 1815-03-30 Gamleby 

D 1884-03-18 Gamleby 

Arbetare 

 

Heribert* Valfrid Malmberg 

F 1864-05-05 Gamleby 

D 1941-06-23 Gamleby 

Målare, möbelhandlare 

Brita Cajsa Lidberg 

F 1813-01-05 Gamleby 

D 1862-07-21 Gamleby 

 

 

 

 

Kristina Olsdotter 

F 1836-01-28 Lofta 

D 1910-06-11 Gamleby 

Olof Andersson 

F 1794-06-10 Gamleby 

D 1837-06-21 Lofta 

Bonde 

 

 

 

 
Anna-Lena Svensdotter 

F 1800-11-01 Gamleby 

D 1858-07-10 Lofta 

 

Alida Elsa* Malmberg 

F 1907-01-26 Gamleby 

D 1999-06-03 Oscar, Stockholm 

Adjunkt 

 

 

 

Noak Andersson 

F 1851-11-01 Göteryd 

D 1893-11-02 Göteryd 

Hemmanägare 

Anders Svensson 

F 1811-05-04 Göteryd 

D 1884-06-09 Göteryd 

 

 

 

 
Anna Göransdotter 

F 1807-04-06 Traryd 

D 1887-07-17 Göteryd 

 

 

Sigrid* Matilda Andersson 

F 1878-05-21 Göteryd  

D 1953 -12-21 Gamleby 

 

 

Bengta Andersdotter 

F 1850-06-09 Göteryd 

D 1928-03-23 Göteryd 

Anders Jonsson 

F 1813-03-13 Loshult 

D 1892-12-01 Göteryd 

Hemmansägare 

 

 

 

 
Elsa Persdotter 

F 1820-05-03 Hallaryd 

D 1902-08-01 Göteryd 
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Sysslingens datum för 2016 
 

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 utgivning. Se sid 2 i tidningen. 
 

Utgivning 
 

Nr 1 februari  Nr 2 maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Lars Pettersson Hugo Alfvéns väg 3 185 41 Vaxholm 

Patrik Brander Mariehällsvägen 39 184 38 Åkersberga 

Lars Strid Skänkelvägen 2 lgh 1104 134 43 Gustavsberg 

Rigmor Asplund Slussbrovägen 4 lgh 1202 184 41 Åkersberga 

Eva Persson-Huber Slussbrovägen 4 lgh 1205 184 41 Åkersberga 

Lars-Ove Westlén Briggvägen 29 185 33 Vaxholm 

 

 
 

Viktig information 
 

Till dig som har mailadress och får Sysslingen som papperstidning 

 

Posten har höjt portot igen. Detta gör att en stor del av medlemsavgiften går till portokostna-

der för de exemplar av Sysslingen som skickas ut i pappersformat. 

 

Vi vill därför att du som idag får tidningen i brevlådan och har mailadress meddelar oss om 

du kan tänka dig att ta emot tidningen via nätet i stället.  

 

Vi vill så långt det är möjligt slippa att höja medlemsavgifterna, men då måste vi hjälpas åt 

med att hålla nere föreningens kostnader. 

 

Skicka din mailadress till: ingalillhallberg@telia.com 

Styrelsen 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Susanne Fagerqvist Olle Keijser 
  Lennart Elg 08-540 619 96 Arne Sundberg Leif Gannert 
Suppleant Leif Gannert 08-541 303 70 Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 

Valberedning:   Ann-Christin Nero Tore Österman 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 Ulla Persson 

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Tore Liljegren 08-540 626 81 
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