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Ordförande har ordet 
 

Nu är den här – den av mig alltid så efterlängtade försommaren. För varje år uppskattar jag mer och 

mer maj och junis skira grönska och de allt ljusare kvällarna. Snart kan man med gott samvete 

stänga ned Disgen, Arkiv Digital och SVAR för att i stället ge sig ut i vår fantastiska skärgård. Om 

jag känner mig själv rätt kommer datorn förmodligen att åka fram ibland ändå. Om inte annat så un-

der några regniga sommardagar.  

 

Innan vi avslutar vårens verksamhet skall vi emellertid bege oss på våravslutning till Ljusterö den 

30 maj. Mer information om detta hittar ni på sidan 3 i denna tidning samt på vår hemsida.  

 

28-30 augusti är det dags för årets släktforskardagar. I år beger vi oss till Nyköping. Tore Österman 

valdes av vårmötet till vårt stämmoombud och själv skall jag gå på ordförandekonferensen. Vi hop-

pas naturligtvis på att komma hem med lite nyheter som vi kan ha användning för i föreningens 

verksamhet. 

 

Under hösten planerar vi att göra ett studiebesök på Genealogiska Föreningen i Huvudsta. Mera in-

formation om detta kommer senare. 

 

Sist med inte minst 

 

En riktigt trevlig sommar 

 

 

Anita Järvenpää 
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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 

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 Christer Lind 08-541 310 75 
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Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 
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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 070-722 14 12 

 

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 2015 

Manusstopp den 1 juli 2015 

  

Redaktionen har ordet 
 

Nu närmar sig sommaren med stormsteg. Vi 

går en fantastiskt fin tid till mötes.  

 

Forskandet kanske får läggas på hyllan ett tag 

men samtidigt kan det vara svårt när man hit-

tat ett spännande spår att följa. 

 

I detta nummer finner du bl. a. inbjudan till 

våravslutningen på Ljusterö. Tore kommer 

att guida oss runt. Se inbjudan i tidningen. 

 

Våra trogna skribenter Anita och Leif har 

också några intressant artiklar med. 

 

Vi i redaktionen hoppas ni får en riktigt trev-

lig sommar. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Riksarkivet i Marieberg och i Arninge bygger om. 
 

Riksarkivet i Marieberg i Stockholm stänger den 1 september 2015 för ombyggnad. Renove-

ringen beräknas vara klar 1 oktober 2016. Enligt informationen ska samlingar och arkiv hål-

las tillgängliga, men hur detta kommer att ske är ännu inte klart. 

 

Riksarkivet i Arninge kommer under hösten att byggas om för att kunna ta emot Krigsarki-

vet, som flyttar från sina lokaler på Banérgatan. Hur detta kommer att påverka oss forskare, 

vet jag för närvarande inte. Jag vet inte heller exakt när flytten till Arninge kommer att äga 

rum, men det blir troligen i årsskiftet 2016/2017. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Våravslutning Östra Lagnö 
 

Temat är livet på en gård och en ö i Stockholms skärgård idag och några hundra år bakåt i 

tiden. 

 

Vi träffas klockan 11.00 den 30 maj vid Tore Östermans gård Lagnövägen 192 på Ljusterö 

för er som har GPS.  

Parkering vid en lada med en lång svart planka på väggen. 

 

Färjan från Östanå till Ljusterö går 10.30 (tänk på att det är många som åker ut i skärgården 

denna tid på året). 

  

Några ämnen:  

Rester från ryssarnas bränningar 1719. 

Hur släktforskningen för min del startade. 

Personer som levt och verkat på gården och ön.  

Exempelvis; den siste som avrättades i Sverige (med giljotin.)  

Statminister Per Albin Hanssons sommarställe,  

Säpochefen på 1940-talet. 

Han som uppfann bedövningsmedlet Xylocain.  

Konstnärskolonin 1894 med Albert Engström, Bruno Liljefors, JAG Acke m.fl. 

 

I byn har vi en gammal skola som bl.a. Ander har gått i, jag visar också den äldsta kåken på 

ön som byggdes upp efter ryssarnas bränningar, en kanonkula från den tiden kan också vara 

intressant att se. 

 

Vi avslutar vid vår by och åker vidare till Skärgårdsstiftelsens naturreservat som finns i när-

heten av öns konstnärskoloni som fanns här under slutet av 1890 talet med kända namn.  

Där intar vi den medhavda picknickkorgen/fikat med vy över Husaröleden och Svartlöga-

fjärden. 
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Anmälan sker enligt följande: 

Ni som bor i Vaxholm anmäler er till Anita Järvenpää senast den 27 maj via mail  

anita.jarvenpaa@lo.se. 

Ni som bor i Åkersberga anmäler er till Susanne Fagerqvist senast den 27 maj via mail  

sysslingen@hotmail.com  

 

Meddela om ni kör bil och om ni har plats för fler eller om ni behöver skjuts. Detta för att vi 

ska kunna planera samåkning. 

 

Den färja vi har tänkt oss att åka med avgår 10.30 från Östanå. Vi bör därför åka från Vax-

holm ca 09.30 och från Åkersberga ca 10.00 

 

OBS! Anmälan är bindande. 

 

Har vi tur får vi kanske se dessa vackra blommor. 

 

 
 

Ta med fotriktiga skor, picknickkorgen och kaffe. 

 

Välkomna 

 

  

mailto:anita.jarvenpaa@lo.se
mailto:sysslingen@hotmail.com
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Södra Roslagens CD och dess installation 
 

Min trotjänare till PC slutade fungera för några veckor sedan. Livet fungerar inte utan PC, så 

har det blivit! Så det blev att köpa en ny. Att gå från Vista till Windows 8.1 är en upplevelse, 

som man naturligtvis helst vill slippa, om man skall känna sig produktiv. Det blev en resa på 

två veckor innan det mesta var på plats och jag hjälpligt klarade av den nya miljön. Det är 

inte så lätt efter närmare 10 år i en datormiljö där man behärskar det mesta som användare. 

Nya funktioner och omarbetade menyer för de gamla funktionerna. Program heter inte pro-

gram längre, nu heter det app. Eller applikation om man tar hela ordet. 

 

När vår förenings skiva skulle installeras trodde jag att jag förstod vad som gällde. Men det 

blev inte så. Installationen gick bra. Jag fick en fråga om programmet skulle installeras i ett 

visst bibliotek. Det fanns en möjlighet att ändra på det men det verkade onödigt tyckte jag. 

Funktionerna fanns där och livet lekte! Tills jag startade om datorn! 

 

W 8.1 ville ändra på programbiblioteket för namnet var så lika ett bibliotek som redan fanns. 

Naiv och lydig som man är så ändrar man i god tro. Det var föreningsskivans programin-

stallation jag påverkade. Jag anade det eftersom det var det senast installerade programmet. 

Och mycket riktigt. När jag provkörde så fungerade ingenting mer än att en variant av start-

sidan kom upp. 

 

Då tog jag bort installationen och gjorde en ominstallation. Ändrade biblioteksnamnet till ett 

som redan fanns. Då skulle jag få samtliga program samlade på ett ställe. Jo pyttsan, det 

sprack. Installationsprogrammet tog mitt namn och 

skapade ett nytt bibliotek, med samma namn som re-

dan fanns. Jag som trodde att installationsprogrammet 

genomsökte biblioteket för att kontrollera om namnet 

redan fanns. Nej, nu har jag två underkataloger som 

heter ”Program”, se bild 1. Hur W 8 klarar detta vet 

jag inte men det fungerar, än så länge? 

 

Av naturliga skäl vågar jag inte flytta underkatalogen 

utan det får vara som det är. 

 

Vill med denna berättelse säga två saker. Dels till dig 

som skall installera programmet, rör ingenting i in-

stallationsprocessen. Använd de namn som föreslås 

och håll tummarna att det fungerar i slutet. 

 

Till programmakarna vill jag framföra en begäran. 

Lägg in en sökfunktion så att dubbla biblioteksnamn 

undviks i samband med installationen vid skapandet av 

nya installationer. Som framgår av bild 2 så finns 

många bibliotek med liknande namn. Dess värre finns 

många amatörer som utger sig för att vara experter och 

tycker att så här får det inte vara och meckar om. Vi 

har ju själva nått en ålder där det finns både barn och 

barnbarn som vet mest om det här med datorer. Ibland 

är dessa ”experter” det största hotet! Men en stabil in-

stallation hotar inte våra produkter på samma sätt. 

 

Leif Gannert 

  

 
Bild 1 

 
Bild 2 
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Räkna ut skillnader i datum i EXCEL 
 

Nu skall vi ha nytta av det jag beskrivit i de två senaste artiklarna. Vi skall hantera datumen. 

 

Det här med att räkna ut hur gammal en person är då den gifter sig, då den får barn eller av-

lider har sina problem i EXCEL. Så länge datumen är inom 1900-talet är det jätteenkelt. 

Men före 1900 då blir det att ta till knep. Dessvärre har jag inte lyckats komma till rätta med 

det exakta antalet dagar. Men accepterar du att få en avvikelse på minus 2 till plus en dag, så 

håll tillgodo. 

 

Lite matematiska kunskaper måste jag dock, för säkerhets skull, sprida först. För att förenkla 

kommandosekvenserna använder jag mig av några kommandon som gör att man kan gena i 

svängarna. I detta fall använder jag uttrycken KVOT() och REST(). 

 

Funktionen KVOT(täljare;nämnare) utför divisionen och lämnar heltalsdelen. Alltså 5/2 ger 

ju 2,5 men denna funktion levererar bara 2, eftersom 2*2 + 1 =5. 

 

Funktionen REST(täljare;nämnare) utför divisionen och lämnar ”det som blir över”. Alltså 

14/5 ger oss 4, eftersom 2*5 + 4 = 14. 

 

Med hjälp av dessa funktioner rätt hanterade så kommer jag ”nästan i mål”! Jag måste dock 

använda en funktion till och det är OM(). Då vi har ett värde där första termen i subtrakt-

ionen är större än andra termen så blir det ju ett negativt resultat. I vårt fall är det när vi skall 

hantera månaderna. Studerar man kommandot OM() så skall det användas så här 

OM(logisk_test ; värde_om_sant ; värde_om_falskt). Se exemplet nedan, tror det är enklare 

att förstå då, se kolumn K. 

 

Som avslutning skall ju resultatet presenteras på ett vettigt sätt. I mina exempel finns dessa i 

kolumnen L. I M-kolumnen har jag lagt in för att visa hur enkelt det kan vara om man håller 

sig efter 1899-12-31 med båda datumen. Som en passus kan jag säga att min mors datum 
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står på första raden. Resterande har jag hämtat från personer på föreningens CD med efter-

namnet Andersson samt några från senaste dödskivan. 

 

Jag tänker inte förklara varenda formel, då blir jag aldrig färdig. Vill du jobba med dem så 

skriv av och kör! Troligen använder du andra kolumner än vad jag gjort, men det är bara att 

anpassa sig. I bilden ser du vad respektive kolumn innehåller för formel. Formeln börjar i 

”sin” kolumn och samtliga kommandon är från rad tre. Har du frågor så svarar jag gärna på 

dem. Kolumnen L tänker jag dock förklara. 

 

Att addera tal till varandra gör vi med ett plustecken (+). Men att addera text till varandra 

görs på ett annat sätt. Det är ju inte vanlig addition vid texthantering utan man förlänger en 

text med mer text. Till det används ”&”. Se bilden ovan. Tänk på att även mellanslagen 

måste dit. Kan naturligtvis bytas mot minustecken. Tecknen måste finnas inom citattecknen. 

Det är väl bäst att jag även förklarar kolumn M. Normalt får man fram årtalet med fyra siff-

ror. Men genom att formatera cellen för att endast visa de två sista årtalssiffrorna så blir det 

som i mina exempel. 

 

Som jag sade ovan. Det här med att få antalet dagar exakt rätt har jag inte lyckats med. Det 

kan skilja från minus 2 till plus en dag. Men jag har inte funnit någon lösning på det. Har du 

det? Skriv och förklara i så fall hur man gör. Felet uppstår när månadsskiftena är i februari 

eller månaden är 31 dagar. Jag tror du klarar den felmarginalen! Varför raderna 3, 10 och 14 

skiljer sig från min matematik i kolumn M vet jag inte. Jag har inte hittat något fel i form-

lerna. Vet du? 

 

1753 fick vi i Sverige den gregorianska kalendern. Då hade övriga katolska länder i Europa 

använt den sedan 1582. Enligt Wikipedia firar man jul i Ryssland fortfarande enligt juli-

anska kalendern. Det skiljer 13 dagar mellan kalendrarna och de firar jul 7:e januari. Vid 

övergången i Sverige till den gregorianska lät man februari vara 17 dagar. Därefter hade vi 

infört den gregorianska kalendern. Inte heller det tar mina formler hänsyn till! 

 

Leif Gannert 

 

 

 
 

 

Peter Wallenberg 
 

Måndagen den 19 januari 2015 avled Peter ”Pirre” Wallenberg lugnt och stilla på sin gård 

Brevik på Värmdö, 88 år gammal. 

 

Peter var son till finansmannen Marcus Wallenberg och skotska Dorothy MacKay. Han 

växte upp i Parkvillan på Djurgården tillsammans med storebror Marc och lillasyster Anne-

Marie. När Peter var knappt nio år gammal skildes föräldrarna. Mamma Dorothy fick ta med 

sig Anne-Marie, när hon flyttade till England, men Marcus krävde att pojkarna skulle bli 

kvar hos honom. Pojkarnas skickades till Sigtunastiftelsens internatskola. Peter saknade sin 

mamma mycket. På grund av kriget kom det att dröja över sex år innan han fick träffa henne 

igen.  

 

När Peter avslutat sin skolgång vägrade han att börja arbeta på banken och började i stället 

plugga juridik. Den redan tidigare ansträngda situationen mellan honom och pappan blev nu 

ännu sämre. Peter började arbeta åt Atlas Copco. Han avancerade och flyttade till USA där 
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han arbetade med att sälja kompressorer. Med i bagaget hade han hustrun Suzanne Grevil-

lius och den nyfödde sonen Jacob. Paret fick senare två barn till: Andrea och Peter Jr. När 

Peter flyttade till Atlas Copcos företag i Syd-Rhodesia började äktenskapet knaka i fogarna 

och skilsmässan blev snart ett faktum. Peter skulle gifta om sig två gånger till; med engelska 

Margarets Pearce och domaren Anna Maria Eek. Även dessa äktenskap slutade i skilsmässa. 

Det är inte lätt att hålla ihop ett äktenskap när man också är gift med sitt arbete. Efter åren i 

Afrika hamnade Peter på Atlas Copcos kontor i London.  

 

Efter tretton år i utlandet var Peter tillbaka i Stockholm, men pappa Marcus hade inte förlåtit 

Peters ”svek” när han vägrade gå in vid banken. Även pressen på Marc var mycket stor. Så 

stor att Marc den 18 november 1971 tog sitt liv. Nu skulle väl Peter äntligen få sin chans?  

Det blev inte så. Pappa Marcus var fortfarande sur och talade om för alla att Peter var odug-

lig. Han vände sig i stället till Pehr Gyllenhammar och började skola upp honom för att han 

skulle ta över familjeimperiet. Marcus hade dessutom sålt en stor del av Wallenbergimperi-

ets aktier till Volvo. 1982 avled Marcus och nu ville Peter visa vem som bestämde. Aktierna 

köptes tillbaka och Peter tog över. Ett uppdrag som han skötte alldeles utmärkt tills dess han 

1997 beslutade sig för att dra sig tillbaka till den 1988 inköpta och nyrenoverade gården 

Brevik på Värmdö. Sonen Jakob och brorsonen Marcus tog över. På senare år har även Pe-

ters son Peter Jr tagit plats i familjens företag. 

 

Jag hade förmånen att träffa Peter några gånger och upplevde honom både intelligent, påläst, 

med glimten i ögat och med ett bullrande skratt. Den 16 januari efterträdde Peter Jr (”Po-

ker”) sin far som ordförande i Knut och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Peter sade i ett 

uttalande att han var tacksam att en femte generation tog över det arbete som förfäderna 

grundlagt. När Peter avled, bara tre dagar senare, hade han sju barnbarn. Så det lär räcka till 

den sjätte generation Wallenbergare också. 

 

Anita Järvenpää  

 

Litteraturtips: 

Gunnar Wettergren: Wallenberg – Ett familjeimperium 

Göran B Nilsson: Grundaren – Andre Oscar Wallenberg 

Ulf Nilsson: Finansfursten K A Wallenberg 1853-1938 

Torsten Gårdlund: Marcus Walleberg 1864-1943 -Hans liv och 

gärning. 

Håkan Lindgren: Jacob Wallenberg 1892-1980 

Ulf Olsson: Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899-1982 
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Ansedel för Peter Wallenberg 
 

 

Marcus* Laurentius Wallenberg 

F 1864-03-05 Klara, Stockholm 

D 1943-07-22 Oscar, Stockholm 

Häradshövding, Bankdirektör 

André Oscar Wallenberg 

F 1816-11-19 Linköpings domkyrko-

församling   

D 1886-01-12 Jakob, Stockholm 

Bankdirektör 

MarcusWallenberg 

F 1774-06-24 Linköping domkyrkoförsamling 

D 1833-09-22 Linköpings domkyrkoförsamling 

Biskop 

 

 

 

 
Anna Laurentia Barfordt 

F 1783-12-3 Lund 

D 1862-03-16 Linköpings domkyrkoförsamling 

 

 

 

 

Anna* Eleonora Charlotta von Sydow 

F 1838-08-26 Skeppsholm, Stockholm 

D 1910-02-23 Jakob, Stockholm 

Johan Gustav von Sydow 

F 1784-11-14 Högsby 

D 1850-02-14 Skeppsholm, Stockholm 

Kyrkoherde 

 

Marcus Wallenberg 

F 1899-10-15 Skeppsholm, Stock-

holm 

D 1982-09-13 Jakob, Stockholm 

Bankdirektör 

 

 

 
Eleonora Julia Wiggman 

F 1801-05-14 Kalmar Stadsförsamling 

D 1868-05-10 Skeppsholm, Stockholm 

 

 

 

 

Carl Emil Hagdahl 

F 1809-02-06 Linköping 

D 1897-11-29 Klara, Stockholm 

Med. Dr. 

Johan Hagdahl 

F 1750 Roglösa 

D1814-09-26 Linköpings domkyrkoförsamling 

Lanträntmästare 

 

 

Amalia Hagdahl 

F 1864-05-29 Jakob, Stockholm 

D 1959-09-27 Skeppsholm, Stock-

holm 

 

 
Henriette Christine Wendtlandt 

F 1772-06-03 Maria Magdalena, Stockholm 

D 1814-10-25 Linköpings domkyrkoförsamling 

 

 

 

 

Lena Gertrud Jacobina Larsson Öd-

man 

F 1834-02-24 När, Gotland 

D 1907-01-13 Maria Magdalena, 

Stockholm 

Jakob Larsson Timans 

F 1798-06-25 Löjstad 

D 1853-07-29 Maria Magdalena, Stockholm 

Tunnbindare 

 

 

 

Peter Wallenberg 

F 1926-05-29, Gustav Vasa, Stockholm 

D 2015-01-19 Värmdö 

Jur. Dr, Finansman 

Magdalena Ödman 

F 1815-07-17 Hamra 

D 1854-06-02 Hedvig Eleonora 

Joseph George* MacKay of Glencrit-

ten 

F 1813-07-07Kincardin, Ross, Skott-

land 

D 1899-06-05 Nova Scotia, Canada 

William Mac Kay of Glencritten 

F 1783 Skottland 

D 1864-04-30 Nova Scotia, Canada 

 

 

Alexander MacKay of Glencruitten 

F 1856-01-08 Dunkeld, Perthshire, 

Skottland 

D 1936-05-24 Glencruitten, Oban, 

Skottland, 

Affärsman 

Isabella Murray 

F 1780 Robart, Sutherland,Skottland 

D 1862  Nova Scotia, Canada 

 

 

 

 

 

Margret Roy 

F 1832-12-15 Devenick, Kincarde, 

Skottland 

 

William Roy 

F 1805-04-12 Aberdeen, Skottland 

D 1891-06-20 Aberdeen, Skottland 

 

 

 

 
Christain Murray 

F 1809-10-22 Aberdeen, Skottland 

 

 

Dorothy* Helen MacKay 

F 1900-04-06    Skottland 

D 1984-12-07 London, England 

 

 

 

Robert* Ferrier Burns 

F 1827-02-04 Paisley, Skottland 

D 1896-04-05 Dundee, Skottland 

Pastor 

Robert Burns 

F 1789-02-13 West Lothian, Skottland 

D 1869-08-19 Paisley, Skottland 

 

 

 

 
Janet Orr 

F 1790-01-29, Paisley, Skottland 

D 1841 Paisley, Skottland 

 

 

Burns Edith*  Helen 

F 1861 Saint Catherine´s, Ontario, 

Canada 

D 1946-03-18 Argyll, Skottland 

 

 

Elisabeth* Helen Holden 

F Ca 1835 Coburg, Ontario, Canada 

D 1914-06-27 Dundee, Skottland 

Rufus Holden 

F 1809-01-16 Augusta, Ontario, Canada 

D 1876-03-30 Belleville, Ontario, Canada 

 

 

 

 
Elisabet Clement 

F 1806-02-11 New Hampshire, USA 

D 1869-05-02 Belleville, Ontario, Canada 
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Vårmötet 
 

Den 3 mars hade vi vårt vårmöte i Vita huset, Åkersberga.  

 

Själva vårmötet gick som vanligt fort. Alla punkter var som vanligt väl förberedda. Det som 

ställde till det lite var det planerade föredraget. Vår föredragshållare ringde på morgonen och 

var sjuk. Ett mail skickades snabbt ut och tack vare våra fantastiska medlemmar löste det sig 

på bästa sätt.  

 

Vi fick bl a lyssna till Torbjörn Claar som visade ett bildspel om en tågolycka i Getå. 

 

Arne Sundberg tog dessa bilder vid mötet. 

 

  
 

I väntan på presentationen om Getåolyckan 

 

Lite försnack 

 

  
 

Nästan fullt 

 

Torbjörn visar bildspel 
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Tillfällighet eller …. 
 

Kan det vara en tillfällighet att man återvänder till de platser där ens förfäder har vuxit upp 

eller? 

 

Min mormor föddes i Årstadal 1920. Dom bodde på den plats där Vin och Sprit har sina lo-

kaler idag. 

 

Hon har berättat att när hon var liten simmade alla grannbarnen ut till Årsta holmar. Hon 

bodde där med sina tre syskon varav en fortfarande finns i livet. 

 

Familjen flyttade efter en tid till Midsommarkransen som då var ganska nybyggt. När hon 

gifte sig och fick barn bodde även de i Midsommarkransen. Jag hittade en bok om Midsom-

markransen för ett tag sedan och såg där en bild på traktens barn. Mitt i den bildens syns min 

mamma. 

 

När min mamma var 11 år skilde sig mormor och morfar. Då gick flyttlasset till Fruängen. 

Mormor gifte om sig med Emil som jag alltid kallade morfar (inte illa att ha haft två morfä-

der). Morfar Harry fanns också alltid med i familjen. 

 

I slutet av 60-talet bestämde sig mormor och morfar sig för att skaffa sig ett landställe. Valet 

blev ett litet torp, Skogshyddan, i närheten av Sparreholm. Det var jag som fick betala tor-

pet. Minns att jag lämnade över handpenningen på 10.000 kronor i stora sedlar. Själva områ-

det ligger vid gamla vägen mot Nyköping och heter Johanneslund. Inte långt därifrån ligger 

Helgesta (ca 2 km). 

 

Damen som ägde torpet hade bott där sedan hon var liten. Hon var konstnär och hade målat 

av varenda blomma och växt i trädgården. Dessa fina teckningar har jag fortfarande kvar. 

 

När jag började forska på min mormors sida visade det sig att hennes ättlingar höll sig i detta 

område och att Olof Olsson 1778-1849 var född i just Helgesta. Olof är min mormors mor-

fars farfar. Kan det varit så att de kände en speciell dragning till denna plats, man kan undra. 

 

Mormors lillasyster och hennes man hade även de ett torp i närheten. Närmare Malmköping 

till. Det visade det sig att Olof Olssons son Jan Eric Olsson var född i Lilla Malma d.v.s. 

Malmköping. 

 

Till saken hör att när jag berättade att jag hade tänkt att börja släktforska sa min mormor att 

”fy, tänkt om du kommer hitta någon mördare eller så”. Hon var själv aldrig speciellt intres-

serad av forskningen. Efter hennes död hittade jag en massa gamla fina foton som jag nu inte 

har en aning om vilka de föreställer. Mitt hopp står till mormors syster. 

 

Nu kan man ju vrida och vända hur mycket som helst på det här om man känner en dragning 

till ett visst ställe eller ej men tanken är svindlande. 

 

Susanne Fagerqvist 
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Sysslingens datum för 2015 
 

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 
 

Anette Lannermo Skogsdalsvägen 6 184 97 Ljusterö 

Gaby Sohlberg Mariebergsvägen 11 184 91 Åkersberga 

Louise Klersell Dansbanevägen 5 184 39 Åkersberga 

Birgitta Olsson Soldatgatan 21 185 34 Vaxholm 

Bengt Kärngard Kapellgatan 8 185 31 Vaxholm 

Eva Wärme Kvarngärdesvägen 19 184 62 Åkersberga 

Anders Henriksson Tranviksvägen 130 184 97 Ljusterö 

Karin Henriksson Tranviksvägen 130 184 97 Ljusterö 

Jan Henriksson Strandvägen 2B 184 51 Österskär 

Britt-Marie Jakobsson Svenonius väg 20 185 94 Vaxholm 

 

 

 

 

Trevlig sommar 

önskar redaktionen 

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 

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Tore Liljegren 08-540 626 81 
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