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Ordföranden har ordet 
 
När ni läser detta har jag blivit ”friherinna”, men det är ingen mening att ni letar efter mig i adelska-
lendern, för där finns jag inte. Däremot har jag, äntligen, gått i pension.  
 
De sista månaderna har den stående frågan varit ”Hur skall du få tiden att gå?” Jag har då svarat att 
jag inte bekymrar mig för hur tiden skall gå, utan för hur den skall räcka till.  
 
Listan på det jag vill göra är jättelång: släktforskning, skärgårdturer, stadspromenader, konsertbesök 
m m. För att inte tala om alla dessa böcker jag samlat på mig i väntan på pensioneringen. 
 
Vi har emellertid alla en skön tid framför oss. Både solen och vårblommorna har börjat titta fram. 
Den 12 maj har vi vår våravslutning på kastellet i Vaxholms kastell och sedan är det dags för den 
efterlängtade sommaren. 
 
Jag önskar er alla en skön vår och sommar! 
 
 
Anita Järvenpää 
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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 mitten av augusti 2012  

Manusstopp den 15 juli 2012 

Redaktionen har ordet 
 
Nu närmar sig sommaren med stormsteg. 

Nja, kanske inte nu när vinden viner och reg-
net porlar ner men snart så. 

I detta nummer av vår tidning kan ni bl.a. 
läsa om digitalfotografering på SSA samt att 
vi har slagit den kolorerade veckopressen på 
fingrarna. Inte illa Anita. 

Hoppas att innehållet i denna tidning faller 
er i smaken. Vi tar som vanligt gärna emot 
bidrag från våra medlemmar. 

 
Hälsningar från redaktionen. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Digitalfotografering på SSA 
 
Vid dina besök på Stockholms Stadsarkiv har du säkert tyckt att det varit dyrt och 
krångligt att få med sig en kopia av den eller de sidor du varit intresserad av. Nu har 
man löst det på ett bra sätt, tycker jag. Bilden visar en fotoutrustning du hanterar själv. 
Det är också gratis att använda den! 
 

 
 
Har du inte med dig ett eget USB-minne så kan man för 60:- köpa ett dylikt på plats. 
Det står på den röda skylten i mitten på bilden. 
 
Enkel att använda! Jaaa, kanonenkel. Lägg din bok på skivan under kameran. Titta på 
skärmen till höger. Där anges vilken yta som kommer att komma med vid exponering-
en. Zoomfunktion finns i objektivet och man kan även flytta kamerahuvudet upp och 
ner för att få det som man vill. Vi som använt förstoringsapparat någon gång i livet vet 
hur enkelt det är. (Det var billigare att framkalla film och förstora svartvita bilder i egen 
regi än att köpa tjänsten, när man levde på veckopeng.) 
 
När avsedd sidyta finns i exponeringsområdet är det bara att trycka av, på skärmen! 
Skärmen är tryckkänslig, därför saknas tangentbord. Vid nyår tog man även bort musen, 
så nu sköts all hantering på skärmen. Bilden är tagen i slutet av december 2011. 
Dessvärre tog man även bort möjligheten att döpa bilderna till egna namn. I samband 
med första exponeringen skapas en underkatalog på USB-minnet som heter ”Stadsarki-
vet_…”. Namnet avslutas med dagens datum. Sedan numreras bilderna med löpnum-
mer. Dock inte från 1 vid varje tillfälle. Utan det är ett evigt räkneverk som troligen bör-
jar om i samband med att utrustningen startas om eller ny dag inträder, vet inte exakt. 
Datumet filerna sattes var från år 2000, där har man slarvat i inställningarna. Först 
måste du naturligtvis ha satt in USB-minnet i den lilla lådan till vänster som syns vid 
bordskanten på bilden. Glöm inte ta USB-minnet med dig när du är klar! 
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Eftersom det är så enkelt föreslår jag att du även fotar av bokens identitet, eller skriver 
en vanlig handskriven lapp som sedan gör att du lätt kan sortera och döpa bilderna 
hemma i din dator. Är du riktigt professionell lägger du en remsa med informationen 
överst eller nederst på varje bild. 
 
Skärpan ställs in med automatik, och det ställer till lite bekymmer ibland. Det är ju så 
att för att kunna mäta avstånd behövs en referenspunkt. På skärmen finns en mindre yt-
markering i mitten som anger var skärpan mäts på bilden. Finn det då ingen text eller 
annat mönster där så får utrustningen fnatt och den gissar. För det mesta fel! Lägg då 
något annat papper med text eller bild på, i rutmarkeringen, så att skärpan kan ställas in. 
Glöm inte heller att tända lamporna som finns. Det blir lite bättre kontrast i bilderna då. 
Släck dem när du är klar, om det inte finns fler som väntar på att du blir klar. 
 
Jag frågade hur många exponeringar får man göra tills begreppet gratis upphör? Cirka 
20 fick jag till svar i expeditionen. Själv körde jag 40-50 stycken utan problem. Jag anar 
att om man belägger utrustningen en hel dag, då vill man nog ta ”hyra” för den. Jag för-
beredde fotograferandet vid ordinarie forskarbord. Lade pappersremsor i bokuppslagen 
jag skulle fotografera. När några böcker var klara gick jag dit och fixade digitalisering-
en. Nemas problemas, som man säger på svenska. 
 
Leif Gannert 
 
Anm: Leif har meddelat att det numer finns två fotoutrustningar och att dessa inte an-
vänder sig av någon mus utan alla kommandon görs via skärmen. 
 
 

 
 
 

Föreningens vårmöte i Åkersberga 
 
Torsdagen den 1 mars ägde föreningens vårmöte rum i Vita Huset i Åkersberga. Efter 
mötesförhandlingarna höll två av våra medlemmar intressanta föredrag. 
 
Rose-Marie Axelsson inledde med en intressant berättelse om hur hon forskade på sin 
far som emigrerade till Amerika. I jakten på honom hittade hon en del halvsyskon, som 
hon inte kände till tidigare.  
 
Därefter berättade Gunnar Sjöberg om några människoöden som han stött på i sin om-
fångsrika forskning. 
 
Anita Järvenpää 
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Släktforskningens dag 
 
Lördagen den 17 mars var det åter dags att fira Släktforskningens Dag i hela landet. Vår 
förening fanns, som vanligt, på plats i biblioteken i Vaxholm och Åkersberga. Vi gjorde 
reklam för föreningen, demonstrerade hur man släktforskar och lyckades troligen värva 
några nya medlemmar. 
 
Lena och Arne Sundberg hade dessutom gjort en fin utställning som satt i utställnings-
fönstret i Vaxholms stadsbibliotek. 
 
Lenas fotograferade och fotona finns både på vår egen och på förbundets hemsida. 
 
Anita Järvenpää 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
  
Bilderna tagna av Lena Sundberg 
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Våravslutning på Vaxholms kastell 
lördagen den 12 maj 2012 

 
Södra Roslagens släktforskarförening inbjuder till  

våravslutning på Vaxholms Kastell. 
 

Inbjudan gäller även för medlemmar i Vaxholms och 
Österåkers hembygdsföreningar. 
Ni får gärna ta med ”respektive”. 

 

Båt avgår från hotellhörnan kl 11.00 
Hemresa sker kl 14.00 

 

Vi avslutar med gemensam picknick i det gröna. Tag med 
egen matsäck! Vid regnigt väder har vi fått löfte om att få 

äta inomhus 
 

Kostnad 100 kronor per person. I priset ingår båtresa samt 
guidad visning av museet.  Antalet är begränsat till 35 per-

soner. Anmälan sker till Anita Järvenpää på  
mail anita.jarvenpaa@roslagen.be eller telefon  

08-541 338 19 senast den 4 maj. Anmälan är bindande. 
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Nu har vi slagit den kolorerade veckopressen ur 
brädet! 
 
Svensk Damtidning, Hänt i Veckan och alla de andra veckotidningarna svämmar just nu 
över av alla bilder och artiklar om den nyfödda prinsessan Estelle. 
 
Sysslingen har emellertid någonting som dessa tidningar saknar. Vi har en antavla för 
den lilla prinsessan.  
 
Det finns tyvärr inte så mycket skrivet om prins Daniels släkt. Om man söker på nätet 
hittar man en del information, men några böcker om släkten Westling har jag tyvärr inte 
lyckats hitta. 
 
Vad gäller prinsessans morfars släkt finns det desto mera material att tillgå. Alla har vi 
väl i skolan fått läsa om hu marskalken Jean Baptiste Bernadotte 1810 valdes till Sveri-
ges kronprins. Vi har hört talas om Oscar Is liberala reformer, Karl XVs intresse för 
kvinnor, Oscar II och unionsupplösningen, Gustav Vs borggårdstal och tennisspelande, 
Gustav VI Adolf stora intresse för arkeologi, prins Gustaf Adolfs tragiska bortgång i en 
flygolycka och Carl XVI Gustafs stora naturintresse och mycket, mycket mera. Det 
finns otroligt mycket litteratur om släkten Bernadotte. 
 
Vad gäller drottning Silvias släkt finns det inte mycket skrivet. Det finns några fina fo-
toböcker, men några riktigt bra biografier har jag inte lyckats finna. Däremot finns det 
en bra DVD-film som heter ”Drottning Silvia. Hennes egen berättelse”. Uppgifterna om 
drottningens släkt kommer från Ted Roswalls bok ”Bernadotteättlingar” 
 
Anita Järvenpää 
 
 
Tyvärr så löper detta släktträd över två sidor. Hoppas ni har överseende med det. 
 

Olle* Gunnar Westling 
F 1945-01-07 Hanebo, Gävleborgs län 

Anders Westling 
F 1900-09-08 Hanebo, 
Gävleborgs län 
D 1980-06-13 Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Anders Andersson 
F 1863-09-01 Arbrå, 
Gävleborgs län 
D 1942-11-19 Hanebo, 
Gävleborgs län 

Anders Andersson 
F 1820-06-22 Arbrå, Gävleborgs län 
D 1884-02-22 Arbrå, Gävleborgs län 

 

 Karin Hansdotter 
F 1816-06-10 Arbrå 
D 1906-12-03 Arbrå, Gävleborgs län 

 

 Brita Westling 
F 1868-01-07 Hanebo, 
Gävleborgs län 
D 1965-08-19 Hanebo, 
Gävleborgs län 

Nils Westling 
1838-11-05 Hanebo 
D 1921-11-01 Hanebo 

 

 Margta Jansdotter 
F 1837-06-20  Hanebo, Gävleborgs län 
D 1895-09-01 Hanebo, Gävleborgs län 

 

 

Frida Berta Elisabet 
Borg 
F 1913-01-09 Segersta, 
Gävleborgs län 
D 1998-06-26 
Hanebo, Gävleborgs län 

Anders Erik Borg 
F 1879-10-25 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
D 1937-01-28 Hanebo, 
Gävleborgs län 
 

Nils Borg 
F 1852-03-29 Bollnäs, Gävleborgs län  

Olof Daniel* Westling 
F 1973-09-15 Almby, Örebro län 

 Margareta Andersdotter 
F 1847-02-14 Bollnäs, Gävleborgs län 
D 1916-08-28 Bollnäs, Gävleborgs län 

 

 Anna Båth 
F 1879-03-25 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
D 1953-10-03 Kilafors, 
Gävleborgs län 

Johan Erik Båth 
F 1853-07-03 Svartsnäs, Kopparbergs 
län, D 1947-03-18  Bollnäs 

 

 Karin Nilsdotter 
F 1855-05-24 Trönö, Gävleborgs län 
D 1900-11-13 Bollnäs, Gävleborg län 

 

 
Johan Einar Westring 
F1913-02-06 Arbrå, 
Gävleborgs län 
D 2000-11-03 Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Johan Gregorius West-
ring 
F 1879-03-12 Mo, Gäv-
leborgs län 
D 1959-06-21 Arbrå, 
Gävleborgs län 

Jöns Westring  
F 1849-10-09 Åmot, Gävleborg län 
D 1894-04-14 Ljusdal, Gävleborg län 

 

 Anna Kristina Eva* Westring 
F 1944-08-29 Arbrå, Gävleborgs län 
 

Anna Håkansson Wiklund 
F 1854-09-30 Ekshärad, Värmlands län 
D 1933-11-13 Arbrå, Gävleborgs län 
 

 



 

8 
 

 

 
Anna Samuelsdotter 
F 1887-03-06 Arbrå, 
Gävleborgs län 
D 1975-05-30, Arbrå 
Gävleborgs län 

Samuel Samuelsson 
F 1858-10-15 Arbrå, Gävleborgs län 
D 1935-12-24 Arbrå. Gävleborgs län 

 

 Kerstin Mårtensdotter 
F 1862-03-30 Arbrå. Gävleborg län 
D 1941-01-06 Arbrå, Gävleborg län 

 

 

Nanny Birgitta Hugg 
F 1916-02-02 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
D 1993-03-29 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
 

Johan Teodor Hugg 
F 1884-10-27 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
D 1970-02-25 Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Johannes Hugg 
F 1855-05-13 Bollnäs, Gävleborgs län 
D 1900-09-04 Bollnäs, Gävleborg län 

 

 Brita Eriksdotter 
F 1858-11-22 Bollnäs, Gävleborg län 
D 1946-04-22 Bollnäs, Gävleborg län 

 

Estelle* Silvia Ewa Mary Bernadotte 
F 2012-02-23 Solna, Stockholms stad 

Kristina Jonsdotter 
F 1876-06-29 Bollnäs, 
Gävleborgs län 
D 1962-01-12 Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Jonas Jonsson 
F 1844-03-28 Bollnäs, Gävleborgs län 
D 1915-10-04 Bollnäs, Gävleborgs län 
Anna Eriksdotter 
F 1852-06-03 Bollnäs, Gävleborgs län 
D 1945-10-02 Bollnäs, Gävleborg län 

Gustaf Adolf Oscar 
Fredrik Artur Edmund 
Bernadotte 
F 1906-04-22 Stock-
holms stad 
D 1947-01-26 Kastrup, 
Danmark 

Gustav VI Adolf Oscar 
Fredrik Wilhelm Olaf 
Bernadotte 
F 1882-11-11 Stock-
holms stad 
D 1973-09-15 Helsing-
borg 

Gustav V Oscar Adolf Bernadotte 
F 1858-06-16 Ekerö, Stockholms län 
D 1950-10-29 Ekerö, Stockholms stad 

Victoria Sofia Maria av Baden 
F 1862-08-07 Karlsruhe, Tyskland 
D 1930-04-04 Rom, Italien 

 

Carl XVI Gustaf 
Carl-Gustaf* Folke Hubertus Berna-
dotte 
F 1946-04-30 Solna, Stockholms län 

Margareta Victoria Au-
gusta Charlotte Norah 
av Connaught 
F 1882-01-15 Surrey, 
England 
D 1920-05-01 Stock-
holms stad 

Artur William Patrick Albert av Con-
naught 
F 1850-05-01 London, England 
D 1942-10-16 Surrey, England 

 

 Louise Margaret Alexandra Victoria 
Agnes av Preussen 
F 1860-06-25 Potsdam, Tyskland 
D 1917-03-14 London, England 

 

 

Sibylla Calma Marie 
Alice Bathildis Feodora 
av Sachsen Koburg 
Gotha 
F 1908-01-18 Gotha, 
Tyskland 
D 1972-11-28  Storkyr-
koförsamlinge, Stock-
holms stad 
 

Leopold Karl Edvard 
George Albert av Sach-
sen-Coburg-Gotha 
F 1884-07-19 
Claremont House, 
Esher, Surrey, England 
D 1954-03-06 Coburg, 
Tyskland 

Leopold George Duncan Albert av 
Sachnsen-Coburg-Gotha 
F 1853, D 1884 

 

 Helene Friedericke Auguste av 
Waldeck-Pyrmont 
F 1861, D 1922 

 

 Victoria Adelheid 
Helene Luise Marie 
Friedericke av 
Schleswig-Holstein-
Sonderburg-
Glücksburg,  
F 1885-12-31 Grünholz, 
Danmark 
D 1970-10-03 Gerin, 
Österrike 

Friedrich Ferdinand Georg Christian 
Karl Wilhelm av Schlesien-Holsstein-
Sonderburg-Glücksburg 
F 1855, D 1934 

 

Victoria* Ingrid Alice Desirée 
F 1977-07-14 Solna, Stockholms 
stad 

 
Viktoria Friederike Auguste Marie 
Karolione av Schlesien-Holsten-
Sonderburg-Augustenburg 
F 1860, D 1932 

 

 

Carl August Walther* 
Sommerlath 
F 1901-01-22 Heidelberg, 
Tyskland 
D 1990-10-21 Heidelberg, 
Tyskland 

Louis Carl Moritz Som-
merlath 
F 1860-01-02 Chicago, 
Cook Co, Illinois, USA 
D 1930-03-21 Heidel-
berg, Tyskland 

Carl Louis Ernst Sommerlath 
F 1834-07-18 Hohenrode, Rinteln, Tysk-
land, D 1897-11-14 Hanover Linden, 
Tyskland 

 

 Anna Lucie Tille 
F 1830-11-14 Erder, Lippe, Tyskland 
D 1898-11-09 Hanover-Linen, Tyskland 

 

 Erna Sophie Christine 
Waldau 
F 1864-02-21 Lewe, USA 
D 1944-03-15 Leipzig, 
Tyskland 

Johann Friedrich Waldau 
F 1828-01-02 Schladen, Tyskland 
D 1896-11-09 Hanover-Linden, Tyskland 

 

 

Silvia* Renate Sommerlath 
F 1943-12-23 Heidelberg, Tyskland 

Sophie Marie Smidt 
F 1824-12-03 Weddingen, USA 
D 1911-03-15 Lewe, USA 

 

 

Alice Soares de Toledo 
F 1906-15-14 Porto Feliz, 
Brasilien 
D 1997-03-09 Ekerö, 
Stockholms län 

Arthur Floriano de To-
ledo 
F 1873- Porto Feliz, Bra-
silien 
D 1935-11-15 Porto 
Feliz, Brasilien 

Joaquim Floriano de Tolede 
F 1842-04-03 Porto Feliz, Brasilien  

 
Maria Julia de Barros 
F 1849-03-02 Sao Paulo, Brasilien 

 

 Elisa Novaes Soares 
F 1881-04-18 Porto Feliz, 
Brasilien 
D 1928-02-26 Porto 
Feliz, Brasilien 

Emiliano Baptista Soares 
F 1852-07-26 Sao Jose de Borreiro, BRa-
silien 

 

 Joaquina Noaves 
F 1856  
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Underbara syner och uppenbarelser 
 
Ännu en bok från Ingeborg Lindqvist. Denna bok avslutar rubriken med ”för trovärdiga 
personer”, inte från utan för. Vem är trovärdig, läsaren eller skrivaren? Enligt rubriken 
skall det vara läsaren. 
 
Boken är väl att ta i, häfte på 32 sidor ger en 
bättre bild av vad det handlar om. Häftet är 11 cm 
brett och 16 cm högt, så det är inget stort häfte. 
Det känns väldigt litet i mina stora händer. Inne-
hållet passar nog bättre att läsas av dem som tror 
på UFO:n och dylikt. De flesta små berättelserna 
handlar om människor som visar sig i olika sam-
manhang och sedan spårlöst försvinner. Ibland 
försöker man även att via vittnen verifiera sina 
historier. Några exakta tidsangivelser och exakta 
geografiska platser anges inte. Jag gissar därför 
att någon i sin berättariver tog i lite extra. Sedan 
har historien vandrat vidare och spetsats till ännu 
mer vid nästa berättariver. 
 
Historierna utspelar sig inom ett geografiskt be-
gränsat område i Jämtland, vilket gör att berättar-
na troligen kände varandra från början. Om en 
upplevde någonting så måste ju grannen uppleva 
något häftigare, som vi säger idag. 
 
Jag har svårt för att tro på detta. Är lite för stor materialist och realist själv. Men som 
med drömtydning, så finns säkert någon som tror på dessa historier också. Jag vill inte 
att de skall förlora sin tro. Läs själva! 
 
Leif Gannert 
 

 
 

Upprop 
 
Det börjar bli lite tunnsått med skribenter till vår tidning. Anita och Leif gör ett strå-
lande arbete men det hade varit trevligt om fler ville och kunde hjälpa till.  
 
Vi vill gärna utöka var redaktion och om du som läser detta känner för att hjälpa till så 
hör gärna av dig till mig, Susanne Fagerqvist på adressen sysslingen@hotmail.com eller 
tel: 540 653 26 eller Anita Järvenpää, anita.jarvenpaa@roslagen.be eller 541 338 19. 
 
Arbetet är inte särskilt betungande. Vi träffas en till två gånger per år och har däremel-
lan kontakt via mail. Vi skickar artiklar, korrekturläser och har trevligt tillsammans. 
 
Välkommen 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:anita.jarvenpaa@roslagen.be
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William Kopsen 
 
Vintern 2011 stannade C-U Sjöblom till utanför vår tomt när jag var ute för att skotta 
snö. Han kom då in på en bok som Ludvig Nordström skrivit, ”Lubbe” alltså! Boken he-
ter William Kopsen och beskriver ett människoöde vars huvudperson hamnar i Austra-
lien och på Fiji. Under en kortare tid av sitt liv bodde han i Vaxholm. Denna informat-
ion triggade min nyfikenhet. Jag letade upp boken på nätet och släktforskade lite kring 
denne man. Redan 1931 gjorde ”Lubbe” resan till Australien och vid hemkomsten skrev 
han en artikel i DNs julnummer om dessa fynd. 
 
Boken är från 1933 och bygger på dagboksanteckningar Nordström fick då han var på 
båtresan. Sonen till William Kopsen kontaktade Nordström för att överlämna dagböck-
erna samt lite annat material. De var ju skrivna på svenska och ingen i sonens omgiv-
ning kunde svenska. De skulle göra mer nytta hos en svensk. 

 
Wiliam Kopsen föddes 29:e december 1847 i Vax-
holm och döptes 2:a januari 1848 till Bror Gustaf 
Wilhelm Köpsén. Fadern var Sjötullvaktmästare och 
hette Erik Gustav och var född 1810-10-15 i Kung-
såra i Västmanlands län. Modern föddes 1815-12-01 
i Österåker och bar flicknamnet Öhrström. Wilhelms 
efternamn hade även hans farfar enligt födelseboken 
1810. 
 
Redan 1852 dog fadern i tyfus. Familjen bor då i Ko-
nungakvarteret i Vaxholm. 1857 flyttar Wilhelm till 
Norrbergskvarteret bland personer med Öhrström i 
efternamn. Troligen släktingar, mer har jag inte kol-
lat! Anledningen till flytten är att mamman dör i ma-
ginflammation 29:e april. 
 

21:a april 1862 flyttar han till Österåker. Ström 
(Norra) enligt husförhörslängden AI:20B i Österåker 
och sidan 206. Redan 1863-10-24 flyttar han till sid 
156 Knaborgs egor Nöden.  I Österåker får han sin 
skolning av bland annat prosten Pontén.  
1864-10-24 flyttar han till Stockholm och Hedvig 
Eleonora församling. Han hinner flytta runt en hel 
del under sin tid i huvudstaden. Till S:t Nicolai och 
S:t Clara. Han hinner även med en avstickare till 
Flen i Södermanland. Här i Stockholm blir han s.k. 
bodbiträde och lär sig till affärsman. Efter några år 
så bestämmer han sig för att emigrera till Kapstaden. 
 
1868 går båten från Göteborg till London. Till Göte-
borg tar han sig per järnväg. I Hallsberg övernattar 
man, det gick inte fort då förtiden! I Göteborg tog 
man in på hotellet Göteborg. Båten till England hette 
Mary och avgick dagen efter ankomsten till Göte-
borg. Under resan träffar han på en kamrat som se-
dan följer honom till Australien. Under resan till 
London och i London blir de avrådda från att resa till Kapstaden. Australien är mycket 
bättre, och så blir det. Om jag minns rätt så tog resan till Sidney närmare 3 månader. 



 

  11 
 
 

 
Reskamraten som varit med honom har egna planer vid framkomsten så honom ser Wil-
liam aldrig igen. Han för nu ett kringflackande liv i letande efter arbete. Det tar några år 
innan han får ett stadigt arbete som bokhållare och kan stabilisera sitt liv. De grödor 
man odlar bygger ofta på att ursprungsbefolkningen deltar i skördearbetet. En del av 
dessa stammar litar man inte på. Det sägs att de ibland är kannibaler, speciellt om mat-
förrådet behöver fyllas på. En i bekantskapskretsen försvinner på ett underligt sätt, var-
för man misstänker att han blivit ett offer. 
 
William reser ofta mellan Fiji och Sidney i af-
färer. Han får in en artikel om Fiji i ”Ny illu-
strerad Tidning” 1871. Under sin tid blir han 
även svensk vicekonsul över Fiji. 
 
För att avsluta denna artikel så kan jag meddela 
att när han dör 1930 så är han en av Australiens 
rikaste män. Det han gör sin förmögenhet på är 
åror till roddbåtar och spadskaft. Årorna görs 
av ask och blir tydligen väldigt populära. 

 
Bildmaterialet till denna 
artikel är hämtade från 
boken. Elin Andersson 
reagerade på Nordströms 
artikel i DN och hade en hel del information att fylla på med om 
Williams liv i Vaxholm. Dessutom kompletterar jag artikeln med 
kartbilder så att placeringen av Fiji blir lättare för läsaren. 
 
För den nyfikne som vill ha lite kunskap om hur man som immi-
grant överlevde i Australien är detta en intressant bok. Det lilla 
som beskrivs om Vaxholm kan också vara av intresse. Bilderna på 
personerna kan vara värdefulla för dem som är släkt med perso-
nerna. Saknar man dessutom bilder på sina släktingar, så var så 
goda här finns de! 
 
Leif Gannert 
 

 
 

 
 
 

Vi önskar alla våra  
läsaren en riktigt 
skön sommar  
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Nya medlemmar 
 
Vi har nöjet att välkomna följande nya medlemmar till vår förening: 
 
Göran Linder Bammarbodavägen 125 184 91 Åkersberga 
Helén Johansson Kullasundsvägen 29 185 37 Vaxholm 
Olle Stenlund Kullasundsvägen 29 185 37 Vaxholm 
Stig Westerblom Norra Skogsrundan 18 184 63 Åkersberga 
Ann-Christin Nero Åsättravägen 3 184 91 Åkersberga 
Ulla Jansson Repslagargatan 2 185 31 Vaxholm 
Rolf Jeppsson Västra Ekuddsgatan 11 185 31 Vaxholm 
Johan Winberg Galeasvägen 10 183 00 Vaxholm 
Lisbeth Hansson Centralvägen 70B 184 32 Åkersberga 
Brita Granat Vitfåravägen 48 184 61 Åkersberga 
Ulla Oetterli Åreparksvägen 2 184 60 Åkersberga 
Siv Martinsson Bergavägen 72 4tr 184 30 Åkersberga 
Bengt Martinsson Bergavägen 72 4tr 184 30 Åkersberga 
Lennart Dybeck Skjutsbacken 16 184 91 Åkersberga 
Leif Hellstén Kullaskogsvägen 5  185 37 Vaxholm 
Britt Kuhlau Oxenstiernas väg 105 184 32 Åkersberga 
Mona Grandin Berg Rådhusgatan 4 185 31 Vaxholm 
 
 

 
 
 

Sysslingens datum för 2012 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för när nästa års tidningar ska utkomma. Bidrag 
som ni vill ska komma med i tidningarna ska sändas via e-post till: 
Sysslingen@hotmail.com, Info@roslagen.be eller via vanligt brev till  
Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 
Bidragen vill vi ha senast 4 veckor före utgivningsdag. 
 
Utgivningsdagar 
 

Nr 1 7 februari  Nr 2 2 maj 
Nr 3 15 augusti  Nr 4 30 oktober 
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