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Kallelse 
till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening torsdag den 8 mars 2018, 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 Carl-Göran Backgård berätta om "Min företagsamme anfader i Kalmar  

1688-1712". 

 

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 070-629 25 32 

 e-post: anita.jarvenpaa@telia.com 

Vice ordförande/ 
Sekreterare, e-post Christer Lind 08-541 310 75 

  ch2.lind@roslagen.be  

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Torbjörn Claar 070-884 81 23 

 e-post: claar@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:  blogg.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Ann Lundgren, 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 maj 2018 

Manusstopp den 15 april 2018 

  

Redaktionen har ordet 
 

Välkomna till det första numret av Syss-

lingen för detta år. I år firar vår tidning 25 år, 

inte illa. 

I detta nummer finns kallelse och övrig in-

formation inför vårmötet. 

Vi har också fått in ytterligare en artikel 

från Tore Österman som plockat material 

från sin stora forskning. 

Anita har sammanställt en ansedel och in-

formation om Ian Wachtmeister. 

Vi hoppas att ni ska finna innehållet un-

derhållande och om ni själva sitter på en be-

rättelse så tveka inte att skicka den till vår 

tidning. 

 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 

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

 Jag tycker inte det var länge sedan jag satt och klagade över att dagarna blev mörkare och 

mörkare och nu har vi redan ett nytt år framför oss. 

 

Det kommer att hända mycket i år. Den 1 februari släppte Riksarkivet gratisversionen av Di-

gitala forskarsalen (SVAR). Många oroar sig för hur det kommer att gå för Arkiv Digital nu 

när SVAR blir gratis. Själv tror jag att det kommer att gå bra för AD ändå. De har mycket 

bättre kvalitet på sina bilder och har dessutom börjat lansera jättebra register. Man har redan 

utlovat flera nyheter under året. Bl.a. kommer man under hösten att släppa Sveriges befolk-

ning 1940.  

 

I vår egen förening håller vi på med planeringen inför våren. Om allt går som styrelsen tänkt 

sig kommer vi att göra ett studiebesök på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) och 

ha vår våravslutning på Medeltidsmuseet. 

 

Gott Nytt släktforskarår! 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Medlemsavgiften för 2018 
 

Många av er har redan betalat in medlemsavgiften för 2018 men för er som missat så finns 

uppgifterna här: 

 

 Vi betalar som vanligt till föreningens plusgirokonto 448 57 91-0 och avgiften är 125 kr 

medlem och 25 kr för medlem under 25 år. Glöm inte att ange ert namn när ni betalar. 

 

Denna information finns alltid med i vår tidning på sidan 2. 

 

 
 

Vårmötet 2018 
 

Ordförande vid vårmötet Anita Järvenpää 

Sekreterare vid vårmötet Christer Lind 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  

  

Förslag till valberedning 2018  

Valberedningen, sammankallande Olle Sellström 

Valberedningen  Arne Sundberg 

Valberedningen Carl-Göran Backgård 
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Verksamhetsberättelse 
 

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

karförbund, Riksarkivets vänförening Pro Memoria 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 Dick Fagerqvist, Su-

sanne Fagerqvist och Tore Österman. Styrelsen har haft två protokollförda möten.  

 

Kommentarer till den på höstmötet 2016 beslutade planen: 

 

1. Medlemsantalet har under året sjunkit och var vid årets slut 172 

 

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 Riddarhuset och Stockholms stadsarkiv. 

 

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 2017 gett flera nya medlemmar som resultat.  

 

5. Vårmötet hölls den 9 mars i Vita huset, Åkersberga. Efter mötesförhandlingarna höll 

Lennart Lenke ett föredrag om” Skandalen på Bogesund”. Höstmötet hölls på Vaxholms 

bibliotek den14 november då Arne Sundberg höll ett föredrag om en eventuell bärgning 

av Estonina efter katastrofen. 

 

6. Våravslutningen hölls den 13 maj på Sjöhistoriska museet där vi fick en guidad genom-

gång om Ostindienfararna. 

 

7.   Torbjörn Claar deltog i Släktforskardagarna som ägde rum i Halmstad 26-27 augusti. 

 

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

år producerat fyra nummer av Sysslingen med intressant innehåll. 

 

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

exemplar minskar. 

 

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

 

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

 

12. Släktforskningens dag genomfördes både i Vaxholm och i Åkersberga.  

 

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

Kulturnatten på Vaxholms bibliotek i oktober. 

 

14. Vår förening medverkade även vid Arkivens dag på Vaxholms stadsarkiv och Riksarki-

vet i Arninge den 11 november. I Vaxholm kom 82 besökare. 
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Vi framför vårt tack till biblioteken i Åkersberga, Ljusterö och Vaxholm samt hembygdsför-

eningarna 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 2018 

 

 

 

Anita Järvenpää Christer Lind Ingalill Hallberg Torbjörn Claar 

ordförande vice ordförande kassör sekreterare 

  

 

Susanne Fagerqvist Dick Fagerqvist Tore Österman  

 

 

 
 

 

Synd och skam i Vaxholm 
 

Lördagen den 11 november anordnades Arkivens dag i hela landet. I Vaxholm inbjöd stads-

arkivarien Johan Silverfred till Öppet hus. Tillsammans med Johan hade Södra Roslagens 

släktforskarförening och Vaxholms hembygdsförening gjort en utställning på årets tema 

”Synd och skam”. Vi hade fullt hus hela dagen. 

 

Carl-Uno Sjöblom fanns på plats och berättade bl a om rånmördaren Ander för intresserade 

åhörare. Arne Sundberg visade gamla skolkort. Bernt Malm och Leif Gannert svarade på 

frågor om bl.a. äldre byggnader och färgstarka personer i Vaxholm.  Kerstin Modigh ansva-

rade för försäljning av böcker om Vaxholms historia och släktforskarföreningens ”Lathund 

för släktforskare”. Själv satt jag vid en dator och visade intresserade vaxholmare hur de 

kunde hitta sina anor. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

     
Foto från Arkivens dag i Vaxholm 
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Revisionsberättelse 
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Resultat- och balansräkning 
 

Resultaträkning    Balansräkning   

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Intäkter 
 

kronor kronor   Omsättningstillgångar kronor kronor 

Medlemsavgifter  21 800         23 625    Postgiro     4 650            2 134  

Försäljn CD  1 025              710    Bank sparkonto   37 000          36 000  

Övr intäkter not 2       7 119           7 047    Summa tillgångar   41 650         38 134  

S:intäkter 

Kostnader 

    29 944         31 382  

  Skulder 

  

Admin. Bankkost  -         831  -         1 049    Förbetalda medl. avg -    5 000  -          5 750  

Program, hemsida not2 -    11 841  -       11 332    Summa skulder -    5 000  -         5 750  

Dator               -       

Avgift till förbundet not1 -      2 256  -         2 412     

Stämmoombud               -   -         3 681    Eget kapital   

Medlemskap i fören.  -         100  -            600    Balanserat resultat -  32 384  -        27 722  

Sysslingen  -      7 500  -         6 076    Redovisat resultat -    4 266  -          4 662  

Styrelsen  -      1 000  -         1 250    Summa eget kapital -  36 650  -        32 384  

Studiebesök not 2 -      2 150  -            320    Summa skulder  -  41 650  -       38 134  

S:a kostnader -   25 678  -       26 720    och eget kapital   

Årets över/under skott      4 266           4 662     

 

not1 avgift till förbundet 12kr/medlem 

not2 bidrag från Österåkers kommun bidraget har används för programinköp och studiebesök 

 

Åkersberga den 21 januari 2018 

 

Ingalill Hallberg 

 

 

 
 

 

Höstmötet den 14 november 
 

Årets höstmöte hölls, som vanlig, på Vaxholms stadsbibliotek.  Ef-

ter sedvanliga mötesförhandlingar höll Arne Sundberg, som vid ti-

den för Estoniakatastrofen var anställd vid försvaret, ett mycket in-

tressant föredrag om sin roll i arbetet med planeringen av en even-

tuell bärgning av Estonia. Som ni alla vet blev vraket av Estonia 

inte bärgat, men det var intressant att få höra vilka enorma insatser 

detta hade krävt. 

 

Anita Järvenpää 
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Axplock från 40 års släktforskning 
 

Min fars förfäder har i minst 

12 generationer varit bönder. 

Strävsamma och troligen he-

derliga, men ska man skriva 

om någon individ så är det ju 

först när personen har gjort 

något speciellt som det kan 

bli en intressant historia. 

I mitt förra axplock skrev jag 

om rånmördaren Ander som 

blev den första och sista i 

Sverige som giljotinerades. 

 

Den här gången handlar det 

om Elvira Österman, upp-

vuxen på Östra Lagnö. Hon 

var 12 år äldre än kusinen 

Alice som jag turligt nog in-

tervjuade på 1970 talet. Alice 

var en fantastisk kunskaps-

källa men lät bränna sina 

dagböcker, skrivna kontinu-

erligt sedan 7-årsålder, några 

månader innan hon dog 1993. 

”Ingen ska se alla mina tårar i 

dagböckerna” sa hon till en 

granne. Hon hade också brev-

växlat med Elvira under en 

lång tid. 

 

Elvira föddes 1892 med ”fader okänd”. Naturligtvis blev spekulationerna om denna fader ett 

samtalsämne på ön och historien berättade att han hade rest till Amerika och ända fram i vår 

tid pratades det om dessa teorier och vem det var. 

 

Elvira växte upp till en vacker kvinna som gärna reste till Stockholm: Där började hon um-

gås med skådespelare och folk i underhållnings-branschen. 

 

Hon reste med ångbåten i vardagskläder men bytte om på båten till finare kläder och i Stock-

holm kunde hon, enligt andra båtpassagerare, bli hämtad med droskbil av någon av sina upp-

vaktare. 

 

Hon blev uppskattad av det motsatta könet och en av uppvaktarna var greven Erik Gustav 

Gabriel Oxenstierna, 9 år äldre än Elvira. Greven var gift, men skilde sig i juni 1915. 

I oktober 1916 gifte han sig med Elvira och plötsligt var skärgårdsjäntan från Östra Lagnö 

grevinna. 

 

Vid bröllopsfesten fick Oxenstiernasläkten vara på ett ställe och Elviras släkt på ett annat. 

När jag träffat ättlingar till Oxenstierna har jag kunnat tolka deras kroppsspråk vad dom 

tyckte om denna äktenskapskombination. 

 

Elvira (foto från boken Östra Lagnö-en resa genom tiden)
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Som släktforskare har jag passat på att studera Oxenstierna släkten ner till släktskapet med 

Gustav Vasa och kunnat se hur man huvudsakligen har gift sig med övriga inom adelsväl-

den, så man kan förstå reaktionen med att Elvira var en katt bland hermelinerna. 

 

Grannen Sigvard berättade när jag intervjuade honom som vuxen, om hur han som 4 åring 

blev skrämd när man på gårdstunet skrek ”Greven kommer”. 

 

Sigvard sprang in i ett uthus och gömde sig. Grävling hade han hört talas om som ett otäckt 

djur, så greve lät ju farligt det också. 

 

Greven och grevinnan kom från Margretelunds slott, med släde över isen för att hälsa på El-

viras föräldrar, modern Mina och hennes man skomakaren Gustavsson. 

 

Margretelunds slott uppfördes på 1620 talet av en Oxenstierna och grevens mormor och mor 

hette båda Ebba Åkerhielm och hade bott på slottet delar av sina liv. 

 

Något gick dock snett i äktenskapet mellan greven och Elvira och den 23 maj 1918 sköt gre-

ven sin fru och sig själv i sängkammaren i hemmet på Sköldungagatan 5.  

 

Som löjtnant hade han tillgång till vapen. Hushållerskan som hörde skotten upptäckte de 

döda och kunde konstatera att Elvira hade levt längre än greven. Kontentan blev att efteråt så 

kunde Elviras mor och styvfar få ta del av arvet.  

 

Min farfar David som var den enda i regionen som hade telefon, fick gå med dödsbudet till 

Elviras mor Mina och kunde berätta hur fruktansvärd upplevelse det var. 

 

En intressant effekt för mig som har en hemsida med släktuppgifter är att jag på 90-talet fick 

kontakt med ett barnbarn till hushållerskan. Han hade sett min släktinformation och kunde 

berätta att hushållerskan hade gift sig med den utredande poliskommissarien och bildat fa-

milj, vilket ändå var en positiv del av en för övrigt sorglig historia.  

 

Det är inte utan att man drar en parallell till Elvira Madigan och löjtnanten och greven Six-

ten Sparre som 1889 i juni gjorde något liknande och skapade historia av det. 

 

Tore Österman 
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Ian Wachtmeister – greve och smokingklädd gatso-

pare 
 

Den 11 november avled Ian Wachtmeister. De flesta av oss minns säkert Ian Wachtmeister 

som en kontroversiell man som tillsammans med Bert Karlsson i Ny Demokratis valkam-

panj reste land och rike runt och sjöng partiets sång ”Drag under galoscherna” (Häng med, 

häng med) och staplade röda och gula plastbackar för att illustrera ekonomiska samband. 

 

Mitt tydligaste minne av honom är när jag en solig dag, för drygt fem år sedan, kom gående 

på Nybrogatan. Plötsligt hör jag en orkester som spelar och ser herrar utrustade med rödmå-

lade kvastar som gick och sopade. En av herrarna var Ian Wachtmeister, som iklädd vit smo-

king, frenetiskt sopade gatan. Jag blev så överraskad att jag inte kom mig för att plocka fram 

mobilen och ta en bild. Några dagar senare fick jag förklaringen då jag läste i tidningen att 

Ian Wachtmeister och några andra personer, som hade kontor och affärslokaler på Nybroga-

tan, under en längre tid klagat hos Stockholms stad över att det var dåligt städat. I protest 

hade man nu tagit saken i egna händer. 

 

Ian föddes den 24 december 1932 på Nääs säteri i Söder-

manland, som son till greve Shering Wachtmeister och 

Andrienne de Geer. Efter studentexamen vid Lundsberg 

började han studera bergsvetenskap vid KTH och avlade 

1957 bergingenjörsexamen. Han arbetade bl.a. som VD för 

Oxelösunds järnverk och Gränges Aluminium. När han 

1982 tvingades lämna sin tjänst hos Gränges Aluminium 

bildade han, av några mindre bolag, en egen koncern -”The 

Empire”, som bl.a. tillverkade hushållsapparater. 

 

1991 grundade han tillsammans med skivbolagsdirektören 

Bert Karlsson det politiska partiet ”Ny Demokrati”. Partiet kom in i riksdagen, men efter ett 

internt bråk beslöt sig Ian för att lämna partiet Efter det stödde han Alf Svensson (KD) i 

hans EU-kampanj.  Något senare meddelade han att han i fortsättningen tänkte rösta på 

Folkpartiet. Han agerade rådgivare åt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson 

samtidigt som han uppgav att han röstade på Kristdemokraterna. Ian skrev flera satiriska de-

battböcker. Ian var gift fyra gånger. Han avled efter en tids sjukdom 84 år gammal och efter-

lämnade tre barn, en dotter och två söner. 

 

Lästips: 

Wachtmeister, Ian: Ankdammen 

Wachtmeister, Ian: Elefanterna 

Wachtmeister, Ian: Krokodilerna 

Wachtmeister, Ian: Grodorna 

Wachtmeister, Ian: Rebellerna 

Wachtmeister, Ian: Sotarna 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla Ian Wachtmeister 
 

Axel Fredrik* Wachtmeister 
F 1855-02-10 Bärbo 

D 1919-09-16 Bärbo 

Greve, utrikesminister 

Claes* Adam Wachtmeister 

F 1795-03-28 Skagerhult 

D 1873-11-23 Jakob, Stockholm 

Greve Överstelöjtnant 

Gustaf Wachtmeister 

F 1757-02-25 Karlskrona 

D 1826-07-20 Bärbo 

 

 

 

 
Henrietta Elisabet af Falkenberg 

F 1769-05-07 Brokind 

F 1858-03-26 Bärbo 

 

 

 

 

Amelie* Regina Wrangel av Sauss 

F 1816-04-04   Landskrona 

D 1877-11-14, Jakob, Stockholm 

Fredrik Ulrik Wrangel av Sauss 

F 1760-11-28 Skeppsholm, Stockholm 

D1853-04-01 Landskrona 

Greve, Överste 

 

Erik Melcher Shering* Wacht-

meister 

F 1892-07-14 Bärbo 

D 1975-12-18 Bärbo 

Greve 

 

 

 
Ulrika Lovisa Ehrenborg 

F 1785-01-06  Landskrona 

D 1861-03-22 Ängelholm 

 

 

 

 

Carl Ludvig Fredrik af Ugglas 

F 1814-08-11 Forsmarks bruk 

D 1880-03-23 Forsmarks bruk 

Greve, riksdagsman 

Per Gustaf af Ugglas 

F 1784-06-27 Storkyrkoförsamlingen, Stockholm 

D 1853-02-24 Forsmarks bruk 

Greve, Överstelöjtnant 

 

 

Louise* Ulrika Sofia af Ugglas 

F 1859-07-31 Forsmark 

D 1943-07-21 Danderyd 

 

 
Sofia Teresia* von Stedingk 

F 1793-10-11 S:t Petersburg, Ryssland 

D 1836-04-29 Paris, Frankrike 

 

 

 

 

Charlotta Antoinetta von Düben 

F 1821-04-20 Funbo 

D 1881-04-18 Forsmarks bruk 

Joakim Ulrik von Düben 

F 1797-05-01 Jakob, Stockholm 

D 1843-06-30 Funbo 

Friherre 

 

 

 

Ian* Melker Shering Wachtmeister 

F 1932-12-24 Bärbo 

D 2017-11-11 Adolf Fredrik, Stockholm 

Greve, företagsledare 

Antoinetta* Eleonora Sture 

F 1798-10-08 Funbo 

D 1865-09-08 Funbo 

Carl Wilhelm Alexander Ludvig de 

Geer 

F 1836-07-15  Söderköping 

D 1909-06-28 Norrköpings St Olai 

Kapten 

Fredrik Wilhelm de Geer 

F 1796-08-20 Söderköping 

D 1850-11-14 Söderköping 

Kapten 

 

Erik Wilhelm* de Geer 

F 1871-05-06  Skönberga 

D 1958-02-01 Skönberga 

Major 

Amalia Carolina Hedenstierna 

F 1814-12-30 Jönköping 

D 1884-04-15 Söderköping 

 

 

 

 

Hedvig Hedda Vendla Mariana* Vilhel-
mina von Schwerin 

F 1845-08-04  Skönberga 

D 1927-03-10 Norrköpings Sant Olaia 

Filip Verner von Schwerin 

F 1810-04-09 Jönköping 

D 1859-07-20 Skönberga 

Överste 

 

 

 

 
Hedvig Mariana Charlotta von Schwerin 

F 1820-02-25 Borg 

D 1890-04 Hedvig Eleonora, Stockholm 

 

Adrienne* Charlotta Thomasine 

Wilhelmsdotter de Geer 

F 1908-06-07 Norrköpings,  

St Olai 

D 1996-08-15 Nyköping 

 

 

 

Thomas Alexander Funck 

F 1848-05-30 Drothem 

D 1909-08-04 Skönberga 

Friherre, Godsägare 

Fredrik Alexander Funch 

F 1816-12-20 Skönberga 

D 1874-05-28 Skönberga 

Baron, Kabinettskammarherre 

 

 

 

 
Alteha Gustava Lovisa Emilia* Funck 

F 1825-03-25 Tåby 

D 1915-11-03  Hedvig Eleonora, Stockholm 

 

 

Charlotta Sofie Thomasine* Funck 

F 1879-01-08  Skönberga 

D 1966-03-07 Engelbrekt, Stockholm 

 

 

Charlotta Laura Sofia von Möller 

F 1850-11-14 Skummeslöv 

D 1928-09-29 Skönberga 

Peter Been von Möller 

F 1809-05-20 Helsingborg 

D 1883-11-28 Jakob, Stockholm 

Ryttmästare 

 

 

 

 
Sofia Elisabeth Silverskiöld 

F 1827-07-14 Bo, Örebro län 

D 1870-03-01 Skummelöv 
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Sysslingens datum för 2018 
 

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 September Nr 4 November 
 

 

 

 

Nya medlemmar 
 

Jan Lignelius Slussbrovägen 14 184 41 ÅKERSBERGA 

Christer Jernkrok Generalsvägen 139 184 52 ÖSTERSKÄR 

 

 

 
 

 

Projektet namn åt de döda fortsätter 
 

Slutversionen av Sveriges dödbok 1860-2016 beräknas komma ut i november 2018. 

Släktforskarförbundet har beslutet att satsa på en ny utgåva av Sveriges Dödbok och ut-

sträcka tidsperioden bakåt till 1830, med sikte på att ge ut nästa version år 2021.  

Gå gärna med i projektet och hjälp till! 

 

Anita Järvenpää 

 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Susanne Fagerqvist Ulla Persson 
  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  

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Carl-Göran Backgård 076-317 01 27 
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