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Ordföranden har ordet 
 

Jag har just kommit hem från en av mina långa djurgårdspromenader. Backarna är fulla av vitsippor 

och blåsippor och fåglarna kvittrar. Det är en härlig tid vi går till mötes! 

 

Dis har äntligen släppts i sin nya programversion, AD har lanserat en ny onlineversion av sitt pro-

gram. I maj har vi vår våravslutning på Länsmansgården i Åkersberga. (Mera information om detta 

hittar du på ett annat ställe i tidningen samt på vår hemsida.) Efter några månaders lugn är det sedan 

dags för skärgårdsmarknad i Vaxholm den 20 augusti. Samma helg äger släktforskardagarna rum i 

Umeå.  

 

Vi har verkligen mycket att se fram emot! 

 

Själv räknar jag med att använda regniga sommardagar till att arbeta med ”Namn åt det döda”, d v s 

nya ”dödskivan”, som är planerad att komma ut under 2018. Skall man hinna få skivan klar till dess 

måste flera gå in och hjälpa till. Mera information hittar du på www.genealogi.se. Där går du in un-

der fliken ”Förbundsinfo” och vidare till ”Namn åt de döda” där man hittar all information om pro-

jektet. 

 

Nu skall jag stänga ned datorn och gå tillbaka ut i det vackra vårvädret. 

En riktigt trevlig sommar!! 

 

Anita Järvenpää 

  

http://www.genealogi.se/
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2,  

184 60 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

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

Sekreterare Torbjörn Claar 08-541 377 38 

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

 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

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

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 

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

 e-post sysslingen@hotmail.com 

 
 

 

 
 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

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

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  www.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  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 augusti 2016 

Manusstopp den 15 juli 2016 

  

Redaktionen har ordet 
Så går vi äntligen en fin sommar till mö-

tes. Släktforskningen läggs på hyllan ett tag 

men i augusti är det dags för släktforskarda-

garna i Umeå.  

Temat för årets släktforskardagar är: Fjäl-

len, skogarna, älvarna och människorna. Du 

hittar all information om dagarna på hemsi-

dan http://www.sfd2016.se/ Även om du inte 

har tänkt att besöka mässan kommer du hitta 

spännande information på hemsidan. 

Vi i redaktionen får passa på att önska alla 

medlemmar och läsare en riktigt fin sommar. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
http://www.sfd2016.se/
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Studiebesök på slottsarkivet 

 

I april genomförde vi två studiebesök på Slottsarkivet i Stockholm. Eftersom man p.g.a. den 

ökade säkerhetsrisken numera inte får gå in den vanliga vägen till arkivet var vi tvungna att 

passera in via vakten. Där blev vi vänligt mottagna av en trevlig herre som granskade våra 

legitimationer och försåg oss med namnbrickor. Slottsarkivarien Mats Hemström kom och 

hämtade oss och lotsade ned oss till arkivet där vi guidades runt under en dryg timme.  

 

I Slottsarkivet hittar man bl.a. handlingar från hovet, de kungliga slotten, Hovstallet och 

Djurgårdsförvaltningen. Det rör sig främst om räkenskaper men även en del kartor och rit-

ningar samt listor över inbjudna och bordsplaceringar vid olika evenemang. Har man en ana 

som varit anställd vid hovet kan man kanske hitta dennes autograf på någon lönelista när 

personen har kvitterat sin lön. 

 

Vad gäller kungafamiljens privata arkiv, korrespondens m.m förvaras de i Bernadottearkivet 

på Ulriksdals slott. Här finns även hovets handlingar efter Gustav V. Bernadottearkivet är ett 

privat arkiv och för att få ta del av dessa handlingar måste man, liksom med andra privata 

arkiv, be om särskilt tillstånd.  

 

Anita Järvenpää 

 

  
  

 

 

 
Foto: Lena Sundberg 
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Tips om några bra danska hjälpmedel 
 

Här kommer några bra tips från Olov Kungberg. 

 

Dödsfallannonser afdoede.dk 

Att hitta danska släktingar danishfamilysearch.dk 

Fotade gravstenar dk-gravsten.dk 

Sök gravstenar och kyrkogårdar gravstensarkivet.dk 

Sök släktingar som bott i Köpenhamn 

mellan 1890 och 1923 

politietsregisterblade.dk 

 

 

Olov Kungberg 

 

 

 
 

 

Maria Lang - en av Sveriges första kvinnliga deck-

arförfattare 
 

I tonåren hade jag en period då jag sträckläste alla deckare av Maria Lang och Stieg Trenter. 

För någon månad sedan fick jag en riktig nostalgitripp då TV sände några av Maria Langs 

deckare i repris. 

 

Maria Lang hette egentligen Dagmar Maria Lange. Hon föddes i Västerås den 31 mars 1914. 

Hon var dotter till redaktören Clas Lange och hans hustru Elsa Keijser. Fadern avled redan 

1916. Några år senare gifte modern om sig och familjen flyttade till Nora. 

 

Dagmar begav sig till Uppsala för att studera nordiska språk, men trivdes inte med den 

mansdominerade universitetsmiljön som rådde i Uppsala. 1934 flyttade hon därför över till 

Stockholms högskola. 1946 disputerade Dagmar i litteraturhistoria med en avhandling om 

författaren Pontus Wikner. 

 

Dagmar hade länge drömmar om att bli författare. 1949 debuterade hon med ”Mördaren lju-

ger inte ensam” där läsaren för första gången får möta Dagmars hjältinna Puck Ekstedt och 

kriminalkommissarie Christer Wiik. Dagmar var mycket produktiv och skrev över 40 

böcker, de flesta deckare, Hon har kallats Sveriges Deckardrottning och Sveriges Agatha 

Christie. 

 

När Dagmar inte satt vid skrivmaskinen arbetade hon som studierektor vid Nya Elementar-

skolan för flickor – Ahlströmska skolan på Östermalm i Stockholm. Efter pensioneringen 

flyttade hon tillbaka till Nora där hon avled den 9 oktober 1991. Hon är begravd på norra 

kyrkogården i Nora. 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla Dagmar Lange 
 

 

David Emil Lange 

F 1858-12-30 Haraker 

D 1930-02-12 Avesta 

Fanjunkare 

Gustav Pettersson 

F 1826-01-30 Västra Vingåker 

D 1895-05-13Västerlövsta 

Arbetare 

Per Olsson 

F 1785-10-20 Västra Vingåker 

D 1862-03-16 Västra Vingåker 

 

 

 

 
Kerstin Larsdotter 

F 1796-07-16 Västra Vingåker 

D 1875-03-11 Romfartuna 

 

 

 

 

Christina Ågren  

F 1824-09-30 Östervåla 

D 1898-04-25 Västerlövsta 

Erik Ågren 

F 1793-06-30 Östervåla 

D 1859-12-29 Östervåla 

Grenadjär 

 

Clas* Berrnhard Lange 

F 1889-04-22 Avesta 

D 1917-01-24 Lindesberg 

Redaktör 

 

 

 
Greta Rosendal 

F 1794-09-03  Nora 

D 1837-07-04 Östervåla 

 

 

 

 

Jonas Starfors 

F 1823-10-20 Hedesunda 

D 1897-06-07 Västerlövsta 

Grenadjär 

Erik Lindqvist 

F 1792-10-03 Hedesunda 

D 1856-05-16 Nora 

Arrendator 

 

 

Emma Starfors 

F 1860-02-27 

Västerlövsta 

D 1932-03-14 Avesta 

 

 
Margta Ersdotter 

F 1793-12-15  Hedesunda 

D 1876-01-13 Nora 

 

 

 

 

Stina Nilsdotter 

F 1825-08-08 Hedesunda 

D 1880-08-07 Västerlövsta 

OKÄND 

 

 

 

Dagmar Lange 

F 1914-03-31 Västerås 

D 1991-10-08 Nora 

Kerstin Olsdotter 

F 1795 

Karl Robert Keijser 

F 1828-03-20 Skultuna 

D 1885-12-02 Skultuna 

Förman Skultuna Bruk 

Peter Keijser 

F 1798-01-14 Skultuna 

D 1876-10-16 Skultuna 

Bruksarbetare 

 

Johan Robert Keijser 

F 1862-10-05 Skultuna 

D 1941-03-20 Västerås 

Fabrikör 

Ulrika Johanna Målström 

F 1806-06-25 Locknevi 

D 1893-11-10 Skultuna 

 

 

 

 

Johanna Charlotta Aspman 

F 1823-09-07 Västerfärnebo 

F 1905-10-10 Skultuna 

Daniel Aspman 

F 1793-07-25 Ramsberg 

D 1850-11-26 Gustav Adolf, Sundsvall 

Byggmästare 

 

 

 

 
Maria Ulrika Örström 

F 1796-04-18 Köping 

D ca 1851 Gustav Adolf, Sundsvall 

 

Elsa* Maria Keijser 

F 1888-06-09 Västerås 

D 1971-10-21 Nora 

 

 

 

Lars Nilsson 

F 1832-01-22  Burträsk 

D 1870-03-16 Burträsk 

Bonde 

Nils Fredrik Jonsson 

F 1802-04-25 Burträsk 

D 1880-09-01 Burträsk 

Nämndeman 

 

 

 

 
Kristina Katarina Larsdotter 

F 1801-06-24 Burträsk 

D 1888-02-26 Burträsk 

 

 

Maria Carolina Hellgren 

F 1858-03-05 Burträsk 

D 1910-10-16 Västerås 

 

 

Maria Johanna Andersdotter 

F 1825-09-18 Burtrsäk 

D 1903-05-29 Burträsk 

Anderas Thomasson 

F 1795-04-02 Burträsk 

D 1856-06-24 Burtrsk 

F Bonde 

 

 

 

 
Anna Margareta Persdotter 

F 1794-09-11 Burträsk 

D 1955-12-04  Burträsk 
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Föreningens våravslutning 
 

Lördagen den 21 maj kommer vi anordna föreningens våravslutning på Länsmansgården, 

Kantarellvägen 12 i Åkersberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att få en guidad tur där det berättas om Länsmansgården och även om den fina 

trädgården. Kostnad för guidningen blir 20 kr/person. 

 

Guidningen börjar kl 11.00 därefter kommer vi att ha en gemensam picknick. Det finns möj-

lighet att köpa picknickmat i caféet men då måste det beställas innan. 

 

Anmälan ska ske senast den 16 maj till Dick eller Susanne Fagerqvist, tel 070-722 14 12 el-

ler e-post: dick.fagerqvist@tele2.se 

 

Om ni väljer att köpa picknickmat på plats får ni ett telefonnummer vid anmälan så att ni 

själva kan ringa och välja vad ni vill ha. Detta bör göras senast den 16 maj så att Pia i caféet 

hinner förbereda inköpen. Det finns flera alternativ att välja mellan (paj, soppa, smörgåsar, 

sallad, goda bakverk, bullar) och kostnaden varierar från 60-100 kr. 

 

Passa även på efter vår visning och picknick att besöka galleriet där Lars och Inger Åberg 

har sin utställning (sista helgen). Antikhuset och Konsthantverkarnas hus är också något ni 

inte får missa. 

 

Vid dåligt väder kommer vi ha möjlighet att sitta inomhus och äta vår matsäck. 

 

Länsmansgården är handikappvänlig. 

 

Välkomna 

  

mailto:dick.fagerqvist@tele2.se
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Gmail och namnet på min adress 
 

Eftersom jag var tvungen att skapa mig en ny email-adress så föll valet på Gmail. Orsaken 

till bytet var att vi fick fiber genom stadsnät. Tidigare hade vi ADSL via Telias telefon. Men 

i och med att ADSL-abonnemanget sas upp så försvann Telias mailadress och TV via bred-

band. 

 

Jag använder punkt mellan för- och efternamn och får många propåer att inbäddat i mailet de 

tar emot från mig finns ingen punkt. 

 

Då jag skulle skapa adressen i Gmail så fick jag inte dit någon punkt. Frustrerad som jag var 

då jag ville ha ett skiljetecken mellan för- och efternamn frågade jag sonen. Det blir lite lät-

tare att läsa adressen med skiljetecknet. Han jobbar på Google och borde veta, tänkte jag. Ef-

ter några dagar fick jag en länk som förklarade läget. Jag lägger in länken här så de som vill 

kan fördjupa sig i ämnet. Även annan information kring det här med Gmail kan finnas att 

läsa. 

 
http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-enterprise/quick-tip-dots-are-meaningless-in-your-gmail-address/ 

 

Rubriken på sidan lyder: 

Quick tip: Dots are meaningless in your Gmail address 

It makes no difference how many dots you in-
clude in your Gmail address or how you capi-
talize it. 

För säkerhets skull så förklarar jag vad Google vill säga. I 

din adress före @ kan du använda hur många punkter du 

vill. Du kan blanda stora och små bokstäver också hur du 

vill. Det gör att man kan skriva LeifGannert, Leif.Gannert, 

leifgannert eller leif.gannert och det pekar på samma maila-

dress så länge det följs av @gmail.com. 

 

Du som inte tror på mig, testa om det fungerar genom att 

sända mail till dig själv om du har en Gmail-adress. Jag törs 

lova att det fungerar. Länken ovan är daterad 2012 så detta 

är ingen nyhet precis. 

 

Leif Gannert 

 

 
 

Vårmötet i Åkersberga 
 

Den 8 mars hade vi vårt vårmöte i Vita huset, Åkersberga.  

 

Själva vårmötet gick som vanligt fort. Alla punkter var som vanligt väl förberedda. Tore Ös-

terman blev utsedd till föreningens representant vid årets släktforskardagar i Umeå 

20- 21 augusti. Han kommer även att vara med på redaktörsinformationen som hålls dagen 

innan. 

 

Efter mötet höll Lennart Elg ett uppskattat föredrag med ämnet ”Om att forska i Amerika” 

 

http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-enterprise/quick-tip-dots-are-meaningless-in-your-gmail-address/
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Sysslingens datum för 2016 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via 

e-post eller vanligt brev till: 
 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivning. Se sid 2 i tidningen. 
 

Utgivning 
 

Nr 1 februari  Nr 2 maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Ingvar Anglevik Kronängsvägen 3 185 31 Vaxholm 

Bengt Niklasson Ansgariusvägen 22 184 50 Åkersberga 

Karl Frunck Dalstigen 29 185 95 Vaxholm 

 

 

 
 

 

Disgen 
 

Det går bra att lägga in utländska orter i ortsdatabasen. Det är viktigt vilken nivå du lägger 

dem på för att du ska få meningsfulla utskrifter.  

De svenska orterna är organiserade i län, kommuner och församlingar (med länsbokstäver). 

Därunder ligger orterna du själv har lagt in. När en svensk ort skrivs ut kommer namn på 

högre nivåer med upp till församling, till exempel Storvreten, Hacksta, Österåker (AB).  

 

För ett utländskt namn vill du troligen ha med landet som sista nivå, till exempel Brest, Nor-

mandie, Frankrike. Det du ska se till är alltså att utländska länder ligger på samma nivå i 

strukturen som de svenska församlingarna. Vad som ska ligga på samma nivå som kommu-

ner och län i Sverige har egentligen ingen annan betydelse än att nivåerna ska finnas och det 

ska vara lätt att placera in landet bland dess grannar. 

 

Carl-Göran Backgård 

 

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

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 

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

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Tore Liljegren 08-540 626 81 

mailto:Sysslingen@hotmail.com
mailto:Info@roslagen.be

