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Ordföranden har ordet 
 

Nu när vintern rasat ut och blåsippan i backarna står, kanske det äntligen blir tid till att göra lite an-

nat än att gå på möten och sitta framför datorn och släktforska. 

 

Själv har jag laddat upp med en rejäl trave böcker, mest biografier, men även lite Stockholmiana 

och några deckare. När vädret tillåter kommer jag att rymma från städning, tvättstuga och alla andra 

”måste-göra-saker” och ge mig ut i vår fantastiska skärgård, sätta mig på en klippa och läsa. 

 

Regniga dagar kommer jag troligen att fortsätta att arbeta med dödskivan, får väl abstinensbesvär 

annars. 

 

Men sommaren är, som ni vet, kort och snart är hösten här igen och då är det dags för nya intres-

santa medlemsmöten och föreläsningar. 

 

Trevlig sommar – vi möts igen i höst! 

 

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 augusti 2014 

Manusstopp den 1 juli 2014 

  

Redaktionen har ordet 
 

Sommaren närmar sig med stormsteg. 

Hoppas att denna sommar kommer att visa 

sig från sin bästa sida med härliga och soliga 

dagar. 

Släktforskningen kan gott läggas undan ett 

tag men kanske plockas fram de dagar som 

inte är så fina. 

Först ska vi hinna med våravslutningen 

som i år görs tillsammans med hembyggds-

föreningen i Österåker. Läs mer i detta num-

mer. 

Måste sedan även påminna om årets släkt-

forskardagar som i år är i Karlstad. Mer info i 

tidningen. 

Vi i redaktionen önskar alla en riktigt 

skön sommar. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Biografier är lika spännande som deckare. 
 

Jag brukar ofta säga att det är lika spännande att läsa biografier, som att läsa deckare.  

Igår kväll fick jag verkligen belägg för detta. När jag låg och läste Per Wästbergs bok 

”Slutna rum” kom jag till ett kapitel som heter ”Farfar”. I första stycket berättar Per Wäst-

berg om Per Persson i Roteberg. Nu börjar det ringa små klockor i huvudet på mig. I nästa 

stycke berättar han om Per Olofsson Rask. Nu hade jag ett helt klockspel i huvudet! Jag ru-

sade in i arbetsrummet och satte på datorn. Mycket riktigt! Per Wästbergs farfarsfarfarsfar-

farsfar var min mormormormorsfarfar.  

 

Så kan det gå när man läser biografier. 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Våravslutning lördagen den 24 maj 
 

Årets våravslutning blir deltagande i den torpvandring som Österåkers hembygdsförenings 

torpgrupp anordnar lördagen den 24 maj klockan 13.30. Starten sker vid Alceahuset som är 

Österåkers kommunalhus och väl skyltat när man kommer till Åkersberga. Gratis parkering i 

3 timmar med p-skiva. Du kan även stå obegränsad tid, lördagar och söndagar, på Hacksta-

vägens norra sida.  

 

Vandringen är cirka tre kilometer med en kaffepaus mitt på. Ha grova skor och ta med eget 

fika. 

 

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

Betalas vid vandringen. 

 

 
 

Släktforskardagarna i Karlstad  
 

Den 29-31 augusti är det dags för släktforskardagar i Karlstad. Fredagen brukar vara vikt åt 

olika sammanträden och möten. Själva mässan öppnar på lördagen. 

 

Temat är "Migration - dåtid nutid framtid" 

 

 
 

Mer information finns att läsa på hemsidan http://www.sfd2014.se/. Här hittar ni informat-

ion om föreläsare och även om boende i Karlstad. 

  

http://www.sfd2014.se/
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Ludvig Lindströms levnadshistoria 
(avskrift av handskrivet dokument) 

 

Till min käre son Bengt på begäran 

 

Den 1te december 1848 föddes undertecknad i Forsa socken af Willättinge härad och Sö-

dermanlands län. Min första förnimmelse af tillvaron torde ha inträffat vid circa 6 års ålder, 

ty från den tiden minns jag ännu mina lekkamrater. Jag var mycket klen och sjuklig i upp-

växtåren, hvarför ingen då trodde att jag skulle blifva gammal och likväl har jag, genom 

Guds synnerliga nåd, nyligen upplefvat min 70de födelsedag då jag fick röna mycken vänlig 

uppmärksamhet af fordna sockenbor och vänner som uppvaktade med både telegram och 

dyrbara presenter, däribland en tjock guldkedja. 

 

Min fader var skomakaremästare, s.k. gårdsskomakare vid ett friherrligt gods, de stora adliga 

godsen höllo sig den tiden med gårdshandtverkare af alla slag, som mot fritt husrum och di-

verse andra förmåner, skulle stå gården och dess herrskap till tjenst i första rummet. Han 

hade en stor verkstad och många arbetare och skulle nog blifvit kallad fabrikör om han bott i 

en stad, gjorde Stockholmsresor, som på den tiden voro riktiga Romresor, och hemförde 

stora förråd af allehanda materialer samt upptog äfven beställningar under vägen, exempel-

vis i Södertelje, som jag särskildt mins. Äfven mins jag ännu hur han en gång fick tillbaka 

som present, en hel klädkorg full af utdansade balskor, af hvitt siden, som han tillverkat på 

sin verkstad åt de friherrliga fröknarna. Mina föräldrar voro väl ansedda hos den friherrliga 

familjen, hvilket torde framgå däraf att en af de nya baronerna stått fadder åt en af mina brö-

der och en af fröknarna, nämmeligen fröken Jeanett Adelsvärd, stått fadder åt mig och efter 

henne har jag mitt ena förnamn – ”Johan”.  

 

Då jag var mycket liten var min mor på besök hos herrskapet och hade mig med sig, men jag 

sjuknade där och för att komma hem igen befalde Baronen sin kusk att ställa för ”den 

vänstra stångmärren” och skjutsa oss hem, ty hon var icke rädd ifall jag skulle börja föra 

oljud på vägen. Wid ungefär 7 års ålder började jag gå i folkskolan och fortsatte därmed i 

2 år, vägen var besvärlig ty vi, alla barnen från den trakten, måste passera öfver en sjö som 

ibland kunde vara besvärligt nog, i synnerhet när det blåste hårdt, då två karlar hade jemt 

göra att ro oss öfver och sedan var det väl minst två kilometer att gå. Detta är all min skol-

gång, ty när föräldrarna sedan flyttade till en annan socken hade vi 1½ mil till närmaste 

skola och då var det ju otänkbart att skicka ungarna så lång väg. Men mina föräldrar voro i 

besittning af icke så liten bildning för sin tid, så vi fingo läsa i hemmet ungefär lika bra som 

i den tidens skolor, framför allt Gudsfruktan ock redbarhet och detta var en god grund att 

bygga på då vi sedermera kommo ut i verlden för att skaffa oss kunskaper på egen hand. 

Min fader och min morfader hade tillsammans bygdt upp en liten treflig stuga och därom-

kring uppodlat en trädgårdstäppa som morfar höll särdeles putsad och fin så länge han lefde. 

Morfar var en gammal pensionerad underofficer och hade gjort sju års fälttåg, två särskilta 

gånger i Tyskland där han deltog i slagen vid Grossbehren, Güterbogte, Dennevitz och Leip-

zig, var med vid öfvergången af Ålandshaf 1809 samt deltog i fälttåget mot Norge 1814. 

Han hade mycket att berätta om allt detta, hvilket slog särskildt an på oss pojkar som höllo 

gubben i stor vördnad, men han var icke att leka med för hvarken stora eller små, ty han 

kunde säga ifrån med både hand och mun när det så kom ifråga. Han dog vid några och åttio 

års ålder och följdes till grafven af en hedersvakt soldater på 25-30 man som skyllade gevär 

då kistan nedsattes i grafven och efter aktens slut aflossade sina gevär i grafven samt skjöto 

en salfva öfver kyrktaket. Ingen hade i mannaminne sett en sådan begrafning på den kyrko-

gården och tusentals personer åsågo densamma. Min farfader hade också varit militär men 

som han ej deltagit i något krig så hade han, för oss pojkar icke samma värde. – Wi voro tre 

bröder, en 8 år äldre och en 3 år yngre än jag hvaraf den första nämnda ännu lefver i 

skrifvande stund men den yngre är död. Min fader dog då jag var omkring 13 år gammal och 

min äldsta bror, som då var i Stockholm för att utbilda sig i sitt yrke, måste då komma hem 
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för att hjelpa vår mor, ock så gingo ett par år framåt i tiden. Då hände en dag, kort före jul, 

att en herre steg in i vår stuga, presenterade sig som handlande i orten och sade sig hafva 

lagt märke till oss pojkar såsom välartade barn samt frågade om en utaf oss ville komma och 

hjelpa till i butiken under julbrådskan och eftersom det var jag som innehade den mäst lämp-

liga åldern så gällde anbudet egentligen mig och antogs med nöje. Där kom jag sedan att 

stanna 13 år i följd, blef sedermera i sinom tid, kompanjon och svåger med min principal 

men innhade en annan plats i Östergötland, under mellantiden i 3 år. Efter 8 års äktenskap 

afled min hustru efter en kort sjukdom i lunginflammation – offer för den första influensae-

pedimien som då gemenligen kallades Ryska snufvan – efterlemnande 2 barn, en gosse och 

flicka respektive 5 och 6 år gamla. 

 

 

Ludvig Lindström Ingeborg Lindström Sigrid och Bengt Lindström

 född Bergman 

 

Otänkbart att fostra upp barn och hålla en affär i gång utan stödet af en hustru i ett ordnat 

hem, hvarför jag måste se mig om efter en sådan och hade lyckan finna hvad jag sökte i en 

syster till en af mina gamla kamrater. Kvinnan ifråga kände jag knappast men jag kände väl 

till familjen i sin helhet och tog steget fullt ut utan minsta betänklighet, hvilket också visade 

sig vara på allt sätt lyckligt, ty sällan hafva väl två personer kommit så väl öfverens, några 

barn har emellertid detta äktenskap icke medfört.  

 

   
 

Ludvig Lindström och Anna Lindström, född Campbell 
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Ock nu några ord om min egentliga lifsgerning: - I fyratio år idkade jag köpenskap såsom 

landthandlande i en ock samma socken, de första 16 åren i förhyrd lokal men sedan bygde 

jag egen lokal i närheten och var där de senaste 24 åren, jag hade en tid 2 filialer hvaraf den 

ena i 13 år, den andra endast 1 år. 

 

 
Råby Handel 1932 målad av sonen Bengt 

 

 
”Råby Handel” 2005 (ingen handelsbod längre, busshållplatsen heter dock fortfarande Råby 

Handel). 

 

Wid min ankomst till socknen fans där naturligtvis hvarken ordnad postgång ej häller tele-

fon, båda dessa nödvändigheter anskaffade jag med både kostnad ock besvär emedan jag 

måste åtaga mig att emottaga ock förestå både poststationen och telefonstationen för mycket 

ringa betalning, sedermera äfven skjutsstation. Poststationen skötte jag i 36 år, telefonen i 25 

år, skjutsstationen 23 år. Såsom varande stor fosterlandsvän ifrade jag mycket för det frivil-

liga skytteväsendet, beroende kanske äfven däraf att jag har så tjockt krigarblod i mina åd-

ror, alltnog, i samråd med Grefve Arvid Wachtmeister bildade jag ett skyttegille i socknen 

hvars ordförande han blef och jag den verkställande ”direktör” eller med andra ord dess sek-

reterare och kassaförvaltare och för öfrigt allt i allo. Sålunda anordnades bazarer två sär-

skilda gånger för att anskaffa penningar och anlades skyttegraf med måltaflor, bygdes skjut-

paviljong, anskaffades flagga ock flaggstång, fälttelefon, 5 st Mausergevär, Remmintonge-

vär och karbiner lånades af Staten, en mängd andra tillbehör måste och anskaffas. Detta allt 

skötte jag i tio år då jag öfverlemnade skyttegillet med alla dess tillbehör, såsom skjutlag till 

Nyköpings skyttegille. Såsom kassör i Landtmännens Lokalförening för socknen, 

tjenstgjorde jag i 14 år och fick vid mitt frånträdande af nämnda befattning såsom min-

nesgåfva emottaga en vacker käpp af ebenholts med silfverkrycka och inskription hvilket 

mycket gladde mig, äfven postverket visade sig erkänsamt för mitt 36-åriga arbete i dess 
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tjenst ty de ha beviljat mig en årlig pension af 300 kronor att utgå så länge jag är i lifvet. 

Kyrkans ock skolans kassor ock räkenskaper skötte jag i tio år, var ledamot af Kyrkväthalrå-

det samt dess vise ordförande, äfven vice ordförande i kommunalstämman. – När verldskri-

get bröt ut, jag var då 69 år gammal, började det blifva tråkigt ock besvärligt att drifva han-

del, alla varor stego oerhört i pris ock jag hade ej hjerta att plåga min gamla kunder med 

oupphörligt stegrade priser på allting. Både min hustru ock jag började bli gamla och trött-

körda, tjänstfolket började också bliva svårhandterliga på sista tiden hvarför vi beslöto att 

sälja bort affären och draga oss tillbaka och inköpte därför en liten willa på Nyköpings stads 

östra område och flyttade in där den 6 oktober 1917. 

Wid denna tiden började uppföras ett slakthus invid Nyköping ock där fick jag genast an-

ställning som kassör hvilken befattning jag innehade i två år ock nu börjar min saga snart att 

vara all. 

 

Nyköping den 3 maj 1919 

Johan Ludvig Lindström 

 

Anna-Karin Rehnfelt 

 

 
 

Naturrösten har tystnat 
 

Den 11 februari 2014 avled Alice Babs 90 år gammal, efter flera års sjukdom. 

 

Alice Babs föddes den 26 januari 1924 i Kalmar. Hon var dotter till biografpianisten Jean 

Nilson och hans hustru Hildur f Liljegren. När Alice 1937 var på en båtresa från Stockholm 

till Västervik hörde sångpedagogen Lina Boldemann henne joddla och sjunga. Hon blev så 

imponerad att hon erbjöd familjen bostad i Stockholm så att Alice skulle kunna ta sång-

lektioner där. 

 

Sitt stora genombrott fick Alice, som nu skaffat sig artistnamnet Babs, i filmen Swing it, 

magistern år 1940. Jazzen betraktades då inte som riktigt rumsren och det var väl då ingen 

som kunde ana att Alice skulle bli hovsångerska och ge kyrkokonserter. På 1950-talet bil-

dade hon tillsammans med Svend Asmussen och Ulrik Neumann gruppen Swe-Danes. De 

blev otroligt populära och turnerade bl a i USA. 1963 började Alice samarbeta med Duke El-

lington. De spelade bl.a in albumet Serenade to Sweden (1966) och Ellingtons körkomposit-

ioner Sacred Concerts var uppbyggda kring hennes röst. 

 

Alice hade under många år samarbete med Charlie Norman och Povel Ramel. 1972 utnämn-

des hon till hovsångerska och 1974 blev hon ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 

Hon medverkade i mer än 20 långfilmer och hennes diskografi omfattar över 800 inspel-

ningar. 
 

Lästips: 

Alice Babs: Född till musik: memoarer 

(Norstedt 1989) 

Hedmark, Frank- Liljedahl, Karleric  och 

Zackrisson, Lars: Alice Babs ( Nationalfono-

tekets diskografier 1973) 

Hedmark, Frank: Alice Babs: Berättelsen om 

artisten Alice ”Babs” Nilson Sjöblom. 

/Raben & Sjögren 1975) 

Dokumentärfilmer 

Alice Babs, Naturröstens hemlighet (2008 

Regi: Lars Zackrisson) 

Alice Babs förlorade rättigheter  (2013 

Regi: Anna-Lena Lodenius och Lotta Hell-

man) 

 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla för Alice Babs 
 
 

Karl Gustaf Nilson 

F 1862-04-11 Hannäs 

D 1932-12-23 Gustav Vasa, Stock-

holm 

 

Guldsmed 

Gustaf Nilson 

F 1832-06-12 Hannäs 

D 1902-04-14 Vadstena Hopitalsför-

samling 

Metallarbetare 

Nils Carlsson 

F 1791-04-04 Tryserum 

D 1873-12-20 Hannäs 

Torpare 

 

 

 

 
Stina Andersdotter 

F 1792-10-06 Ed 

D 1859-03-10 Hannäs 

 

 

 

 

Anna Vilhelmina Fast 

F 1832-04-06 Gärdserum 

D 1893-01-06 Norrköpings Matteus 

Anders Fast 

F 1805-07-27 Östra Ryd, Östergötlands län 

D 1837-01-22 Gärdeseum 

Livgrenadjär 

 

Jean Edvin Kassimir Nilson 

F 1895-04-27 Adolf Fredrik, 

Stockholm 

D 1958-01-11 Farsta 

Pianist, ingenjör 

 

 

 

 Katarina Charlotta Sundström 

F 1803-04-24 Björsäter 

D 1835-08-08 Gärdserum 

 

 

 

 

 

Pehr Andersson 

F 1832-12-22 Södra Åkarp 

D 1888-07-19 Malmö, Caroli 

Smedmästare 

 

 

Anders Andersson 

F 1803-05-29 Fuglie 

D 1866-04-15Västra Ingelstad 

Husman 

 

 

Olina Torentia Andersson 

F 1864-11-15, Malmö Caroli 

D 1943-01-21 Kungsholm, Stockholm 

 

 

 
Elna Jönsdotter 

F 1798-03-20 Västra Grevie 

D 1843-07-27 Södra Åkarp 

 

 

 

 

Hanna Olsdotter 

F 1832-01-25 Hyby 

D 1897-12-08 Adolf Fredrik, Stock-

holm 

  

Ola Persson 

F 1794-11-12 Hyby 

D 1837-04-23 Hyby 

Husman 

 

 

 

Hildur Alice ”Babs” Nilson 

F 1924-01-26 Kalmar 

D 2014-02-11 Stockholm 

Hanna Jöndotter 

F 1800-11-07 Hyby 

D 1869-03-03 Hyby 

 

OKÄND 

 

 

 

John Harald Liljegren 

F 1866-11-05 Sölvesborg 

D 1923-01-25Rödeby 

 

Flaggstyrman 

 
 

 

 

 

Christina Maria Liljegren 

F 1836-12-12 Karlskrona amiralitets-

församling 

D 1926-12-02 Karlskrona amiralitets-

församling 

Johan Peter Liljegren 

F 1809-11-26 Karlskrona stadsförsamling 

D 1901-01-29 Helleberga 

Underskeppare 

 

 

 

 
Carolina Palm 

F 1805-09-01 Karlskrona amiralitetsförsamling 

D 1885-12-15 Karlskrona amiralitetsförsamling 

 

Hildur Matilda Viktoria Liljegren 

F 1894-07-12 Karlskrona amirali-

tetsförsamling 

D 1984-02-13 Stocksund 

 

 

 

Sven Jönsson 

F 1826-12-03 Bräkne Hoby 

D 1909-04-15 Karlskrona stadsför-

samling 

Timmerman 

Jöns Ingemansson 

F 1787-11-02 Åryd 

D 1849-08-23 Bräkne-Hoby 

Torpare 

 

 

 

 
Sissa Åkesdotter 

F 1794-11-16 Åryd 

D 1848-09-07 Bräkne-Hoby 

 

 

Matilda Jönsson 

F 1864-12-25 Nättraby 

D 1905-10-07 Karlskrona amiralitets-

församling 

 

 

Christina Blomgren 

F 1831-04-20 Nättraby 

D 1870-11-07 Karlskrona stadsför-

samlin 

Hans Peter Blomgren 

F 1796-04-14 Ronneby 

D 1861-04-05 Nättraby 

Mjölnare 

 

 

 

 
Elin Hemmingsdotter 

F 1787-11-11 Algotsboda 

D 1864-02-29 Nättraby 
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Föreningens 25-års jubileum 
 

Tisdagen den 18 mars firade vår förening sitt 25-årsjubiléum i Vita huset i Åkersberga. 

 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar höll Carl-Göran Backgård ett mycket intressant anfö-

rande om föreningens historia. Anförandet finns, liksom foton från jubiléet, utlagt på vår 

hemsida. 

 

Därefter bjöds på trevlig samvaro och en fantastisk buffé, som Ingalill, Dick och Susanne 

dukat upp. Alla gick mätta och belåtna därifrån. 

 

  
 

I väntan på vårmöte, föredrag och mat. 

 

En nuvarande och två gamla ordföranden: 

Anita Järvenpää, Eddy Widborg och Tyko 

Hanell. 

 

     
 

Maten framdukad. 

 

 

Snillen spekulerar.  

 

Carl-Göran tackas med vin och 

blommor för ett mycket trevligt 

anförande om föreningens histo-

ria. 

Foton från Lena Sundberg och Susanne Fagerqvist. 

 

 

  



10 

 

 

 

EXCEL som registerprogram 5 
 

Jag har ju lovat att det här med etiketter kan användas vid utskrifter av släktforskningsresul-

tat. Har jag DISGEN eller annat lämpligt program så blir det nog en omväg att få till utskrif-

terna. Men har jag det inte så finns det lite smarta alternativ. Innan jag beskriver hur man 

kan göra så vill jag visa på i vilka sammanhang det kan underlätta. 

 

När jag som nybörjare skall registrera mina data så kan EXCEL vara bra att starta med. Det 

finns ju tabellfunktioner även i Word, men de är inte lika enkla att jobba med. Att använda 

EXCEL som ett registerprogram är mycket smartare. Nu kör vi! 

 

Vi lägger upp ett register med Förnamn, Efternamn, Födelsedatum samt ort, Giftemål samt 

ort och Död samt ort. Jag använder mina egna anor som exempel och plockar in tre generat-

ioner före mig själv. För att hålla koll på var orterna ligger så har jag kompletterat med läns-

bokstaven i egna kolumner. 

 

Innan jag går in på själva utskriften så lite resonemang kring vilka möjligheter man har och 

vilken nytta det kan ge. Går du in på webbsidan http://shop.genealogi.se/shop/ så finns där 

tre olika antavlor. Dessutom har man en som ser ut att vara i jätteformat med ett träd i botten 

och sex generationer. Skriver du direkt på dessa så får du köpa nytt varje gång du vill uppda-

tera. Är du med? Med en etikett så är de ju enkelt att byta en som är fel eller kompletterad. 

Vill du dessutom ha en stor antavla så blir det ju att skaffa en skrivare därefter. Nej, köp en 

stor antavla och sätt upp etiketter! 

 

Nu måste man ju inte ha etiketter i skrivaren för att skriva ut i etikettformat. Det går alldeles 

utmärkt att skriva ut på vanligt papper och sedan klippa ut det man vill ha uppklistrat. Jag 

ser själv i andan om hur min jättetavla på väggen fylls på vartefter jag finner mina anor och 

deras information. 

 

Nu till själva utskriften. Det är ju samma princip som med adressetiketter men med annan 

information. Förs en titt på EXCEL-arket och dess innehåll: 

 

Vi har det vi behöver. Rubrikrad och För- samt Efter-namnen uppdelade i var sin kolumn. 

Resten anser jag som självklara. 

 

Hur mycket information jag vill ha på min etikett avgör storleken på etiketten. Jag kan ju na-

turligtvis krympa textstorleken, men det finns en begränsning även där för hur liten texten 

bör vara, för att vara en njutning för läsaren. Ett tips är att kolla hur stora etiketterna är i de 

olika varianterna som finns vid din planering.  Två kolumner per ark ger 105 mm breda eti-

http://shop.genealogi.se/shop/
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ketter och tre kolumner ger 70 mm. Ett tips får du i denna länk: 

https://secure.print.avery.com/dpo7/app/EU_sv/dpo.jsp. 

 

Nu till själva jobbet. Börja med tom sida i Word. Du vet var EXCEL-arket finns och fliken 

”Utskick” är aktiverad. Då kör vi! 

 

För att få lite utrymme så satsar jag på den som heter 3423 och finns under rubriken ”Etiket-

ter för multianvändning” enligt web-sidan ovan. Då får vi tre kolumner med åtta etiketter i 

varje kolumn. Jag kopplar ihop mig med EXCEL-arket som innehåller mina uppgifter via 

”Välj Mottagare” och letar upp arket. Klickar på ”Infoga kopplingsinstruktion” och lägger ut 

mina kolumner jag vill ha med. Jag lade ut samtliga. Sedan fick jag lägga in radbyte och 

mellanslag så jag får det som jag vill. Hamnar översta raden precis under etikettlinjen sänker 

jag den genom att markera första raden. Högerklicka och sedan leta upp ordet ”Stycke” i po-

pup-menyn. I den kan jag välja hur många punkter ner jag vill ha texten. Valde själv 12. Här 

finns ju plats. Vill jag ha alla rader åtskilda med samma avstånd markerar jag alla raderna 

och gör om proceduren. Du får prova dig fram om du är osäker på hur resultatet blir. Lägg ut 

samtliga fält på alla etiketter på sidan genom att klicka på ”Uppdatera etiketter”. 

 

Tryck på ”Förhandsgranska resultat” och sidan fylls på med uppgifterna. 

 

I mitt exempel har jag lagt ut symboler för födelse, giftemål och död. Innan du klickar på 

”Uppdatera etikett” redigerar du den första etiketten. Då följer layouterna med vid uppdate-

ringen. Det där med stjärnan ställde till det. Men gör två mellanslag före fältnamnet. Ställ 

markören först på raden och ange stjärnan. Hur de andra symbolerna kom på plats tänkte jag 

försöka förklara i nästa nummer av detta medlemsblad. 

Som avslutning visar jag mitt resultat. Sedan är det bara att klistra upp etiketterna på min an-

tavla, eller först klippa ur dem om jag använt vanligt papper. 

 

 
 

Leif Gannert 

  

https://secure.print.avery.com/dpo7/app/EU_sv/dpo.jsp
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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/maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 
 

Nya medlemmar 
 

 

Lena Karlsson Ängsviks Torpväg 9 184 95 Ljusterö 

Gunnar Blomquist Länsmansvägen 17 184 32 Åkersberga 

Bengt Pharmanson Vitfåravägen 49 184 61 Åkersberga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i redaktionen vill 

önska alla medlemmar 

och läsare en riktigt skön 

sommar. 
 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
Ordinarie Len Blomgren 08-540 603 24 Susanne Fagerqvist Olle Keijser 
  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Arne Sundberg Leif Gannert 

    Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 
      

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

