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Ordföranden har ordet 
 
Sommar, sol och släktforskning! Trots det vackra vädret har jag inte kunnat avhålla mig helt från att 
stänga in mig och släktforska. Det har faktiskt blivit några besök både i Arninge, på Stockholms 
stadsarkiv och på KB under semestern. Jag har vidare använt några tråkiga regndagar till att regi-
strera för den kommande dödskivan, som är planerad att komma ut någon gång under nästa år. 
 
Snart är det dags för mig att resa till Släktforskardagarna, som i år äger rum i Norrköping. Det är 
alltid lika spännande att se om det går att hitta någonting som vi kan ha användning för i vår före-
ning. Kanske finns det några nya skivor eller böcker som vi kan ha användning för under höstens 
och vinterns släktforskarmöten. 
 
Nu är det också dags att planera höstens verksamhet, men vi behöver veta vad ni vill att vi skall ta 
upp på våra möten och vad ni vill läsa om på hemsidan och i Sysslingen. Tveka inte! Hör av er till 
oss i styrelsen och berätta hur ni vill ha det! 
 
Trevlig släktforskarhöst! 
 
 
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 Olle Kungberg 08-541 753 33 
 e-post: olle.king@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 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 100 kronor per medlem och år och 25 kronor 
för medlem under 25 år. Betalas till föreningens plusgi-
rokonto: 448 57 91-0   
Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 
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Redaktionen har ordet 
Efter denna fantastiska sommar är det inte 

annat än att man längtar till några riktigt reg-
niga och ruskiga dagar då det känns bra att 
kunna sitta inne framför datorn och forska. 
Vi här på ostkusten har nog faktiskt haft det 
finaste vädret under sommaren. 

Jag har faktiskt fuskat litet och de varmas-
te dagarna gömt mig i en kall vrå med datorn 
och letat släktingar på min mans sida. Vi har 
dessutom passat på att besöka några ”nya” 
släktingar och några andra som vi hoppas är 
med i vårt släktträd. 

Därför kan jag utan att skämmas säga att 
jag faktiskt längtar efter hösten…. 

 
Hälsningar från redaktionen. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
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Svenska adelns historia 
 

En solig försommarkväll hade jag förmånen att vara inbjuden 
till Norstedts förlag för att lyssna till författaren Bo Eriksson, 
som presenterade sin bok ”Svenska adelns historia”. 
 
Bo Eriksson berättade om adelns uppkomst, ärvda privilegier 
och rättigheter. Boken är på 450 sidor och ger en heltäckande 
bild av den svenska adelns historia. 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Arkiv Digital besöker oss i december. 
 
Jag har varit i kontakt med Niklas Hertzman på Arkiv Digital och de har lovat komma 
och besöka oss och berätta om vad de har för nyheter på gång. 
 
De kommer till månadsmötena i Åkersberga 5/12 och i Vaxholm 7/12. 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Mannen som aldrig dog 
 

Jag drömde om Joe Hill i natt. 

Vi stod där man mot man. 
Jag sa till Joe: "Du är ju dö." 

"Jag kan ej dö", sa han. 
"Jag kan ej dö", sa han. 

 
Ni har säkert alla hört balladen om Joe Hill-Mannen som 
aldrig dog. Däremot är jag inte säker på att alla vet att han 
var svensk. 
 
Vem var då denne Joe Hill? 
 
Han föddes i Gävle den 7 oktober 1879 under namnet Joel 
Emanuel Hägglund. Hans far, Olof Hägglund, arbetade 
som tågkonduktör vid Gefle-Dala Järnväg. Familjen var 
både religiös och musikalisk. Under sin barndom lärde sig 
Joe att spela banjo, gitarr, piano och munspel och han bör-
jade tidigt skriva egna sånger. 
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Kort efter Joes 8-årsdag 1887 avled fadern och modern, Margareta Katarina Hägglund, 
stod ensam med sina barn. I januari 1902 avled även modern. Några månader senare be-
gav sig Joe och hans två år äldre bror Paul till USA. Det var i samband med emigratio-
nen som Joe bytte namn från Joel Hägglund till Joe Hill. Han arbetade sig fram igenom 
Amerika bl a som lantbruksarbetare, byggnadsarbetare hamnarbetare och skogshuggare. 
När San Fransisco drabbades av det stora jordskalvet den 18 april 1906 var Joe där. Han 
skrev en artikel om detta i Gefle Dagblad den 16 maj samma år. 
 
1910 arbetade han i hamnen i San Pedro i Kalifornien. Här kom han i kontakt med den 
revolutionära arbetarrörelsen IWW (Industrial Workers of the World). Joe organiserade 
strejker och agiterade för IWW i sina sånger. Det börjar även dyka upp berättelser om 
honom. Hans sånger blev populära och spreds snabbt över kontinenten. 
 
Den 10 januari 1914 blev butiksägaren och före detta polismannen John G Morrison och 
hans söner utsatta för ett rån när de skulle stänga sin butik. John G Morrison och hans 
ene son avled, medan den yngste sonen överlevde och kunde vittna om att två maskera-
de och beväpnade män trängt in i butiken och skjutit fadern och brodern. 
 
Samma kväll som rånet ägde rum hade Joe sökt upp en läkare för behandling av ett 
skottsår. När läkaren dagen efter såg polisens efterlysning angav han Joe som greps och 
åtalades för morden. Rättegången ägde rum i juni 1914. Det fanns ingen teknisk bevis-
ning som kunde fälla honom, men Joe vägrade att vittna och dömdes till döden.  
Efter domstolsbeslutet blev hans dödsdom en kampsak för IWW som krävde att Joe 
skulle benådas. Pamfletter och löpsedlar spreds över hela USA. Detta medförde en 
brevstorm och tusentals brev och petitioner skickades med krav på benådning. Den 
svenske ambassadören i USA fick presidenten Woodrow Wilson att skjuta upp avrätt-
ningen. Försvaret lyckades emellertid inte få fram de nödvändiga bevisen för att få Joe 
frisläppt och själv vägrade han fortfarande att vittna. 
 
Joe Hill avrättades genom arkebusering i gryningen den 19 november 1915. 
 
Mycket har skrivits om Joe Hill sedan dess. En av de bättre biografierna är Barrie Stavis 
”Mannen som aldrig dog”. 1970 omarbetades Stavis texter till en opera som hade pre-
miär på Deutsche Staatsoper i Berlin samma år. Året därefter hade Bo Widerbergs film 
”Joe Hill” premiär och fick Jurypriset vid filmfestivalen i Cannes. 
 
Anita Järvenpää 
 
 
På följande sida finns en antavla för Joe Hill. 
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Olof Hägglund 
F 1821-08-16 Fors, Hille 
D 1872-09-12 Fors, Hille 
Dagkarl 

Olof Hägglund 
F 1790-07-19 Björke, 
Hille 
D 1884-08-23 Fors, Hille 
Bonde 

Olof Olofsson Hägglund 
F 1756-05-01 Häckelsäng, 
Hamrånge 
D 1817-07-16 Björke, Hille 
Postförare 

Olof Olofsson Bergman 
F 1724-09 Harmånge 
Fördubblingskarl 

 

 Kerstin Hansdotter 
F 1730-10-31 Kalvnäs, Torsåker 
D 1760-06-17 Harmånge 

 

 

Brita Persdotter 
F 1761-05-05 Oppala, Hille 
D 1835-06-08 Björke, Hille 

Per Olofsson  
F 1724-10-17 Oppala,Hille 
D 1779-05-24 Oppala, Hille 

 

 Helena Olofsdotter  
F 1727-11-05 Varva, Hille 
D 1808-11-16 Oppala, Hille 

 

 

Elisabeth Hemgren 
F 1799-12-17 Fors, Hille 
D 1889-12-07 Fors, Hille 
 

Erik Olofsson Hemgren 
F 1774 Hemlingby, Gävle 
D 1815-11-06 Fors, Hille 

Olof Olofsson  
F 1733 Östervåla 
D 1809-03-31 Hemlingby, Gävle 

 

Olof Hägglund 
F 1846-08-20 Fors, Hille 
D 1887-12-07 Gävle 
Järnsvägskonduktör 

 Elisabet Karlsdotter  
F 1733 Hemlingby, Gävle  

 

Kristina Andersdotter 
F 1774-04-03 Fors, Hille 
D 1828-07-20 Fors Hille 

Anders Olofsson  
F 1727 Oppala, Hille 
D 1777-09-24 Fors, Hille Bonde 

 

 Kerstin Johansdotter  
F 1735 Fors Hille  
D 1815-03-23 Fors, Hille 

 

 

Anders Grönlund 
F 1791-07-11 Grönö, Ös-
terlövsta 
D 1862-02-04 Fors Hille 

Per Andersson 
F 1749 Tegelsmora 
D 1827-12-10 Grönö, Öster-
lövsta 

 
 

 

Katarina Grönlund 
F 1820-03-27 Fors, Hille 
D 1904-03-27 Harva, Hille 

 
 
 

Margareta Larsdotter 
F 1757 Västland, Uppkand 
D 1849-04-04 Grönö, Öster-
lövsta 

Lars Eriksson¨ 
F 1725 Västland 

 

 Anna Mickelsdotter 
F 1731 Västland  

 

Katarina Göransdotter 
F 1788-06-06 Oslättsfors 
Bruk, Hille 
D 1872-12-26 Fors, Hille 

Göran Lund (Berglund) 
F 1764-03-28 Oslättfors Bruk, 
Hille 
D 1827-01-12 Oslättsfors 
Bruk, Hille 
Brukssmed 

Olof Andersson 
F 1722-08-26 Vifors Hamrånge 
D1788-05-24 Lundbo, Hille 

 

 Katarina Matsdotter 
F 1725-11-08 Införså, Hille 
D 1783-08-15 Lundbo, Hille  

 

Joel Emanuel Hägglund 
Joe Hill 
F 1879-10-07 Gävle 
D 1915-11-19 Salt Lake City, Utah, USA 

Katarina Nilsdotter 
F 1764-05-10 Oppala, Hille 
D 1836-01-16 Oslättsfors bruk, 
Hille 
 

Nils Jönsson 
F 1724 Oppala,Hille 
D 1773-11-26 Oppala, Hille 

Karin Nilsdotter 
F 1723-07-09 Oppala, Hille 
D 1801-02-10 Oppala, Hille 

 

 

 

 

 

Fader okänd 
(Modern 1845 gift med Johan Wenn-
man) 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Margareta Katarina Wennman 
F 1844-05-28 Exarby, Vendel 
D 1902-01-17 Gävle 

 
 

 
 

Mats Eriksson 
F 1778-05-06 Vallby, 
Viksta 
D 1834 Smedby, Vendel 

Erik Olofsson  
F 1738-02-25 Götbrunna, 
Viksta 
Bonde i Vallby 

Olof Eriksson 
F 1705 
D 1773-12-11 Götbrunna, Viksta 

 

 Maria Mikaelsdotter 
F 1709 Viksta 
D 1772-10-17 Viksta 

 

 
Anna Matsdotter 
F 1743-09-11 Stora Källbo, 
Tensta 

Mats Knutsson 
D 1745 Storra Källbo, Tensta  

 

Johanna Matsdotter 
F 1817-04-28 Smedby, Vendel 
D 1893-06-07 Gävle 

Anna Eriksdotter 
F 1701 Björklinge  

 

Margareta Persdotter 
F 1776-12-01 Sågartorp, 
Jällsta, Viksta 
F 1843 Smedby, Vendel 

Per Andersson  
F Viksta 

 
 
 

  
 

Maria Johansdotter Bössa 
F 1745-03-11 Öns bruk, Älv-
karleby 

Johan Eriksson Bössa 
F 1714 Öns Bruk, Älvkarleby 
D mellan 1762-68 Öns bruk 

 

 Kerstin Lorensdotter Bonnevier 
F ca 1717 Öns bruk  
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Vår CD 
 
För några nummer sedan fanns det lite statistik från föreningens CD som berörde döds-
fallen. Denna gång fortsätter jag med vigslarna. Inalles omfattar materialet 266 år och 
11 580 vigslar. Alltså knappt 44 vigslar per år. 
 

Antal per kalenderår 
Antal per år visar på en uppåtgående trend. Inte så konstigt kanske, med en ökande be-
folkning så borde vigselantalet också öka. Det finns lite hack i staplarna. Varför 1711 
har 121 vigslar kan inte jag förklara. 1841 är det bara 28 vigslar, vilket jag inte heller 
kan förklara. 
 
 

 
 
 

Antal per församling 
Finns väl inte så mycket att förklara, rena fakta. 
Att Värmdö är så litet beror på att vi bara regi-
strerat vigslar i Värmdö (men dock hela 
Värmdö) 1679-1711 eftersom Södra Ljusterö 
ingick där som kapellförsamling. Som bonusef-
fekt fick vi kanske med några vigslar i området 
som senare kom att tillhöra Vaxholm.  
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Antal per månad 
Här verifieras en gammal sanning. I bondesam-
hället hade man inte tid med bröllop förrän 
skörden var bärgad för året. Då blir oktober all-
deles utmärkt. Jag tycker nog att förvånande 
mycket finns även i november och december. 
Att summan bara blir 11 329 beror på att man i 
äldre tider inte alltid angav datumet för vigseln. 
De posterna har fallit bort i denna bearbetning. 
 
 

Antal per åldersskillnad 
En intressant tabell och ett intressant stapeldia-
gram. För att titta på ytterligheterna. I ett äkten-
skap är bruden 34 år äldre än brudgummen. Åt 
andra hållet så ingås ett äktenskap där brud-
gummen är 47 år äldre än bruden. Typvärdet, 
den högsta stapeln, är att brudgummen är 2 år 
äldre än bruden. 
 
 

Antal per församling och sekel 
Om församlingen bibehållit sin befolkning bor-
de 1700-talet vara lägre än 1800-talet. 1900-talet omfattar ju bara 38 år, varför det borde 
vara lägre. Och det stämmer väldigt bra. Att Värmdö inte är med på 1900-talet är förkla-
rat ovan. 
 

 
 
Leif Gannert 
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Soldatregistret har fått en ny hemsida 
 
Soldatregistret har fått en ny och fräsch hemsida. På den nya sidan kan man, utöver att 
söka på indelta soldater, läsa om indelningsverkets historia och om de indelta soldater-
nas levnadsförhållanden. 
 
Adressen är: www.soldatreg.se 
 
Anita Järvenpää 

 
 

 
 
 

Tack Rosa! 
 
Efter att ha läst dina minnen kring Acke så kände jag mig berörd. Han deltog på några 
medlemsmöten här i Vaxholm och var alltid lika kunnig och skojfrisk. En lättsam och 
påläst herre som spred glädje kring sig. 
 
Min svärmor dog i september 2010 och jag hade den stora äran att tömma hennes hem. I 
det arbetet fann jag en liten bok med titeln Vänskapens ord. Den innehåller ett knippe 
verser skrivna av olika författare. En av de första jag träffade på var av Carl Mikael 
Bellman. När jag läst den och förstått innehållet kom jag att tänka på dina ord Rosa, om 
Acke. Så här lyder raderna: 
 
Vem är, som ej vår broder minns? 
Fastän hans skugga mer ej finns, 
Om än hans valthorn tystnat har, 
Står skogens genljud ändå kvar. 
En Floras fåglaskara 
skall ömt hans spel förklara 
En jägar vid sin snara 
skall på sin pipa svara 
hur ibland Orfei söner 
av Bacchus krönt så sköner 
han utan like var. 
 
Leif Gannert 

 
 

 
 
 

Hemläkaren 
 
Ännu en bok från Ingeborg Lindqvist. Denna bok har underrubriken: Råd och 
anvisningar att säkert och billigt bota gikt, reumatism, allmän svaghet, blodbrist, 
nervositet, magsjukdomar, bröstkatarr, förkylning, sår och utslag, tandvärk m.m. 
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Denna underrubrik täcker väl det mesta man kan drabbas av. Exemplaret som Ingeborg 
äger saknar pärmar. Därför saknas tryckåret i detta exemplar. Men genom att söka i 
KB:s arkiv fick jag fram det. Till och med samma upp-
laga, den femte utökade. Årtalet är 1905, varför jag blir 
nyfiken på hur man såg på sjukdomarna på den tiden 
och hur de botades. Efter ett tag inser man att denna 
bok är utgiven av ett läkemedelsföretag eller ett kemi-
företag, som fanns på denna tid. Mycket reklam för de-
ras salvor och andra medikamenter finns. Nederst på 
varje sida står ”Hälsovännens Kemiska Laboratorium, 
Aktiebolag, Stockholm.”, så visst finns det reklam in-
byggd i denna skrift.  
 
När jag letade på Internet fann jag i Stockholmskällan 
att företaget hade två butiker i Stockholm. En affär på 
adressen Hornsgatan 32 och en på Upplandsgatan 27. 
Men 80 sidor skall väl innehålla något nyttigt också? 
Inledningen ger oss en uppmaning som torde gälla 
även idag, 106 år senare. 
 

Varen starke! 
Huru ofta möta vi ej på vår väg män och qvinnor, som äro matta, modfällda och viljelö-

sa. De sakna den kraft och energi, som är nödvändig för att kämpa sig fram i kampen 
för tillvaron. 

De äro äfven i saknad af den lifsglädje, som alltid åtföljer en lifskraftig personlighet. 
Och hvad är orsaken? 

Jo, genom mångahanda yttre och inre inflytelser hafva kroppskrafterna och med dessa 
äfven själskrafterna blifit nedsatta, och hvem känner ej den gamla sanningen att 

endast en frisk själ kan bo i en sund kropp. 

 
Därefter kommer några sidor med bilder på hur företagets lokaler ser ut. Såväl husfasad 
som interiörer är ritade. Första kapitlet beskriver blodet och blodbanan. Därefter förkla-
rar man nervsystemet för att sedan ge sig på Magens sjukdomar. Gikt och reumatism 
har även ett eget kapitel liksom Ont i bröstet. Sårbehanling, Något om förkylning och 
Stackars flickor som ha tandvärk! Sedan tar de numrerade kapitlen slut och ännu mer 
reklam kommer. 
 
Kapitlet som handlar om ”Något om förkylning” är en enda vädjan om att använda före-
tagets medel, Hälsovännens Skydds-Elexir. Man påpekar dock att har febern redan slagit 
till skall Elexiret inte intas. En flaska kostade 75 öre. Ingen förklaring finns till vad för-
kylning är och hur man undviker att bli förkyld finns. 
 
Flickorna med tandvärk skall naturligtvis använda Hälsovännens Nerv-Tanddroppar. 
Man påpekar dock att man bör besöka tandläkaren för att plombera trasiga tänder och 
därigenom kan slippa denna procedur. Att tänderna tar skada av vissa födoämnen står 
det inte ett dugg om. 
 
Mot eksem har man salvan Ekzem-pasta och mot reumatism har man något man kallar 
Medication. Detta medel kan även ges hästar med ledbesvär. Utförlig bruksanvisning 
bifogas sändningen, är allt som står. 
 
Leif Gannert 
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Allmännyttigt i Familjetidskriften Svenska hem, år 
1895. 
 
Köttkonservering med brännässlor 
För att billigt förvara kött välsmakande i månader, tillvägagår man på följande sätt: Man 
skaffar sig ett eller flere bryggkar af omkring en och en half fots diameter och 2-3 fots 
höjd, afskiljer från det för konservering bestämda köttet utstående benknotor och håller 
för insaltningen till hands en blandning af en del finstött socker och två delar salt jämte 
en tillräckligt stor knippa brännässlor. 
 
Nu betäcker man botten med ett tunt lager nässlor och däröfver en saltblandning, hvarpå 
lägges ett tunnt hvarf kött. (Man måste därvid se till, att man hvarje gång kan borttaga 
ett helt hvarf kött). Härpå åter salt och köttet slut. Till sist lägges på köttet ett lager näss-
lor därefter locket som belastas tungt med stora stenar.  
 
Mögel 
På skinkor och korfar kan förebyggas på följande sätt: man tager vanligt fint salt i ett 
fat, slår lite vatten därpå, så att alltsammans blir så tjockt som gröt, och med denna 
blandning öfverstrykes det som skall bevaras. Har möglet redan infunnit sig, måste det 
först aflägsnas, och nu strykes det väl öfver med saltblandningen, som afsätter små kri-
staller, och det är dessa, som hålla möglet borta.  
 
Att rengöra klädstreck 
På nyss tvättadt linne märker man ibland gula eller grå strimmor. Dessa härröra från det 
orent vordna strecket, på hvilket man för torkning upphängt tvätten.  
 
För att rengöra det, kokar man en svag lut af såpa och något soda och lägger strecket i 
denna lut, som hälles i ett icke allt för djupt tvättfat. Efter en kvarts timme gnider man 
strecket med en yllelapp i såpluten, tager så rent såpvatten och sköljer det slutligen i 
rent, varmt vatten. Om man har ett stort damfritt rum, spänner man strecket däri, och det 
torkar hastigt; i brist på ett sådant rum, lindar man det slätt och symmetriskt kring en 
bräda samt ställer detta på ugnen eller i solen. 
 
Margareta Hultman 

 
 

 
 
 

Släktforskardagarna i Norrköping 
 
Om ni har vägarna förbi Norrköping så passa på att besöka släktforskardagar den 27 - 
28 augusti. För mer information gå in på Rötters hemsida www.sfd2011.se . 
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Sjukskrivning? Nej, tack!!! 
 
14 oktober 1886 inkommer gruvarbetaren Erik Gustaf Eriksson, 50 år, från 

Kallmorberg akut till Länslasarettet i Norberg. Han har, trots en stor stålflisa i ögat, ar-
betat flera dagar i gruvan. Han är i miserabelt skick, men yrkar ändå att så snart som 
möjligt bli utskriven. 
 
Han ordineras atropin (gjorde nog någon verkan)VÅTVÄRMANDE OMSLAG!!! 

Vid en koll i Folkräkningarna 1890 0ch 1900, Norberg, Västmanland är Eriksson "still 
going strong" som gruvarbetare. 
 

Källor: Sjukjournal vid Norbergs Länslasarett och Kurhus 1886 (Landstingsarkiv 

Västmanland) samt Folkräkningar 1890 och 1900. 
 

 

 
 
Olov Kungberg 

 
 

 
 
 

Nya medlemmar 
 
Thomas Levander       Upplandsgatan 56, lgh 1402        113 28 Stockholm 
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Öm släktförskning. 
 
Dä ä modernt nu 
te förska i släkta 
Te se va fölk 
en ä kömmen å 
En del kan hänn 
ä föll tämli äkta 
Mä anner ä dä 
bå si å så 
  
Farfars morfar 
feck mycka onger 
Å ongan hanses 
feck fler ändå 
Ci va som vibösk 
å arderonger 
Å ätter döm 
ä fäll kanske jå 
  
Men morfars farmor 
han hadd en dräng 
Mä hår så rött 
söm en teggelpann 

Han bar in ull han 
te mormors farmor 
När söm ho satt där 
öm kväl´n å spann 
  
Sen kall föll hänn 
att i taksängsdoning 
i lag mä löpper 
på röghalmsbölm 
Att dä hänn saker 
men ble försoning 
Men tock finns ittnö 
nö skrevet öm 
  
Men ellrött hår 
finns i hele släkta 
Dä stecker fram 
där en minst tron på 
Å dä ä jaggumä 
nok så äkta 
Dä ä tock di kaller 
- en röen trå 

  
Av Gunnar Ehne (1921-2005) ur "E sali blanning", Heidruns Förlag, Fensbol, Torsby. 

Gunnar Ehne var en värmländsk poet med jordnära verser och dikter. 
 

Olov Kungberg 
 
 

 
 

Sysslingens datum för 2011 
 

Detta år provar vi som sagt att sprida våra nummer någorlunda jämt över året. Detta är 
vad som är kvar av vår planerade utgivningsplan för 2011. 
 

Nr 4 2 november 
 
 
 

 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
Ordinarie Margareta Hultman 08-540 636 75  Margareta Hultman Inger Rydholm 
  Len Blomgren 08-540 603 24  Arne Sundberg Leif Gannert 
Suppleant Ulla-Lena Lindström 070-628 19 85 Anita Järvenpää Olle Kungberg 
    Nils Lindgren Ulla Sellbom 
    Olle Keijser Susanne Fagerqvist 
Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 
 Arne Sundberg 08-541 324 55 
 Marianne Fröblom 08-540 673 64 
 

 


