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Ordföranden har ordet 
 

När jag skriver detta sitter jag på en bänk vid Täcka Udden på Djurgården och vill absolut inte att 

denna sköna, varma sommar skall ta slut. Det har blivit ovanligt lite släktforskning för mig denna 

sommar. Utöver några dagars arbete med den nya dödskivan, har jag mest ägnat mig åt skärgårds-

turer, långa promenader på Djurgården och lata dagar på stranden. Toppenskönt!!!!!! 

 

Snart är det emellertid dags igen. Lördagen den 17 augusti kommer jag, tillsammans med några av 

våra medlemmar, att vara med på skärgårdsmarknaden i Vaxholm. Vi kommer att stå i ett stånd på 

kajen och göra reklam, både för vår förening och för Vaxholms Hembygdsförening. 

 

Helgen därefter är det dags att bege sig till Köping för att besöka Släktforskardagarna. Förhopp-

ningsvis kommer jag att hitta någonting som vi kan ha glädje av i vår förening. 

 

Vecka 36 startar vi höstens verksamhet med medlemsmöten, datastugor och släktforskarjour, både i 

Vaxholm och i Åkersberga. På första medlemsmötet i Vaxholm, onsdagen den 4 september 

kl 19.00, har vår medlem Leif Lundqvist lovat att hålla ett anförande om Family Three Maker. 

 

Välkomna till en ny 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 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 november 2013  

Manusstopp den 15 oktober 2013 

  

Redaktionen har ordet 
 

Nu är det åter dags för vår tidning. I detta 

nummer har vi fått en artikel från Leif Lund-

quist. Det är en ganska lång artikel, men den 

är så bra att den inte kunde dela på. 

Vi hoppas att ni har haft en skön och varm 

sommar och att ni nu har laddat alla batterier 

inför vintern och all den släktforskning som 

ni har planerat att hinna göra. 

Sist i tidningen hittar ni en hemsidesadress 

till släktforskardagarna som i år hålls i Kö-

ping. Gå gärna in på hemsidan och se vilka 

tider och föreläsare som finns att lyssna på. 

Med hopp om trevlig läsning. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Hitta okänd församling med hjälp av  

FamilySearch 
 

Ofta råkar man ut för att man inte vet i vilken församling en person är född. När jag 

jobbat med nya dödskivan har jag ofta stött på att en person varit född i ”Stockholm” – 

ingen församling utskriven. Man letar och letar och hittar oftast personen i den försam-

ling som återstår när man letat igenom alla andra tänkbara församlingar. Känner ni igen 

er? 

 

I senaste numret av Diskulogen (Nr 101 2013) har Charlotte Börjesson skrivit en artikel 

om hur man med hjälp av FamilySearch kan hitta en okänd församling 

 

Gå in på www.familyserach.org  (inloggning behövs ej). 

Väl Search längst upp på sidan. 

Ange förnamn, efternamn, land och födelseort samt årsintervall. 

Klicka i rutan Match all terms exactly och klicka på Search. 

Du får upp en lista med namn. Kicka på namnet för aktuell person. 

Kopiera, eller skriv av, det filnummer (GS File number) som anges längst ned på sidan. 

Välj Catalog i menyraden högst upp. 

Välj File Numbers och ange filnumret och tryck på Search. 

Du får nu fram vilken församling informationen är hämtad från. 

 

Ett stort tack till Charlotte, som genom detta tips besparat mig många timmars arbete! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Den amerikanska skattkistan 
Av Leif Lundquist 

 

Varje släktforskare drömmer om att 

hitta något oväntat och spännande. Man 

bläddrar i gamla böcker och skrifter, 

försöker identifiera människor på gamla 

fotografier, letar igenom databaser från 

när och fjärran, och söker på nätet efter 

ledtrådar och historier. Att se stamtav-

lan växa fram med nya grenar är alltid 

spännande, men visst finns det en liten 

förhoppning att man ska hitta något ex-

tra som gömmer sig i historiens vind-

lingar, eller någon spännande koppling 

till en tidigare epok.  

 

Jag började utforska min familj för 

några år sedan, men inte hade jag en 

aning om att jag så småningom skulle 

hitta en riktig skattkista. Men låt mig 

börja från början. 

 

Under många år samlade jag, som 

många andra, gamla familjenoteringar, 

fotografier m.m. i en flyttkartong. Där 

fanns listor som tidigare generationer 

hade gjort, där fanns fotografier som 

bara delvis hade beskrivningar med 

namn, gamla skolbetyg, noteringar från 

samtal med äldre släktingar, m.m. Allt 

åkte ned i kartongen. För att få lite ord-

ning, fick jag hjälp av min dotter att re-

gistrera de anor som fanns med i kar-

tongen, men mycket saknades. 

 

Så började dock projektet på riktigt. 

Min hustru Margot är född i USA med 

anor från Danmark, Tyskland och Hol-

land. Själv är jag född i Sverige av 

svenska föräldrar och det var enklast att 

http://www.familyserach.org/
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börja i Sverige. Under några månader 

letade jag i SVAR och lyckades hitta de 

flesta rötterna ned till 1700-talet. Visst 

finns det många trådar kvar, men nu 

började det bli svårare och svårare att 

komma vidare. En sak stod dock klart. 

Mina anor är så svenska de bara kan 

vara. Torpare, bönder, pigor och 

drängar från Västergötland, Värmland, 

Bergslagen, Öland och Blekinge. En 

och annan soldat, någon smed fanns 

med under årens lopp, och generations-

trådarna ledde till Stockholmsområdet.  

 

Det blev ännu mer spännande när jag 

började nysta i Margots anor. Hennes 

farfar, Carl, och farmor, Doris emigre-

rade båda två vid olika tillfällen från 

Danmark till Amerika i slutet av 1800-

talet, och bosatte sig i Brooklyn, en 

stadsdel i staden New York. Båda kom 

från Jylland och vi trodde att vi kände 

till familjerelationerna ganska väl. Det 

är relativt lätt att leta i databaser över 

ankommande resenärer i New York, det 

fanns en del familjedokument, och det 

mesta visade sig hålla. Dock icke allt; 

en del familjelegender fick skrivas om. 

En var att farfar, något år efter han blev 

änkling, hade åkt tillbaka till Danmark 

för att hämta Doris syster, Ida, som han 

gifte sig med. Där fanns även en tredje 

syster, Johanna, som enligt legenden 

stod på tur som reserv. Nu dog Carl före 

Ida, så den teorin prövades aldrig. Verk-

ligheten kring Carl och Ida visade sig 

vara betydligt enklare men även mera 

dramatisk och rörande. Båda familjerna 

bodde i Brooklyn bland danskar och 

man kände varandra. Carl åkte visserli-

gen till Danmark då och då, men det be-

rodde på att han ville besöka sina för-

äldrar och släktingar i Danmark. Ida 

hade gift sig men hennes första man be-

gick självmord fyra månader efter gif-

termålet. Nu var även hennes syster, 

Carls hustru Doris, död. Carl och Ida 

fann varandra i sin sorg och efter något 

år gifte de sig.  

 

Danska arkiv är välhållna, går tillbaka 

till 1700-talet, och det mesta är gratis 

tillgängligt på nätet och med lite detek-

tivarbete fick jag ihop de danska 

anorna. Det fanns mer att göra, men nu 

var det dags för Margots anor på mors-

sidan. Det blocket hade jag sparat till 

sist. Vi skulle till USA och det verkade 

enklare att sortera ut det på plats. I ef-

terhand kan man säga att det spelade en 

relativt liten roll att vi var där, det mesta 

går att lösa med hjälp av nätet, e-post, 

telefon och postverk. Jag tog även en 

amerikansk prenumeration på An-

cestry.com. Av historiska skäl använder 

jag Family Tree Maker (FTM) som re-

gister, och det ägs numera av Ancestry 

och det finns vissa fördelar med att 

plocka data direkt från Ancestry till 

FTM. 

 

Vi hade en lista på Margots morfar 

Chesters anor i rakt uppstigande led 

med efternamnet Lane, och den måste 

självfallet kontrolleras och komplette-

ras. Enligt den listan heter den första 

emigranten, Matthys Janse Lanen van 

Pelt (Mattias Janson Lanen från Pelt) 

född 1618 i Limburg. Pelt heter idag 

Overpelt och ligger i Belgiska Flandern, 

några kilometer söder om gränsen till 

Nederländerna.  

 

Jag började med att leta via Ancestry ef-

ter Chester, och då kom genast första 

överraskningen. Jag får fram en hand-

skriven ansökan, daterad februari 1916, 

från Chester om att bli medlem i en or-

ganisation som heter Sons of the Ame-

rican Revolution. För en amerikan bety-

der det att man har anor tillbaka till sol-

dater som deltog i revolutionen mot 

engelsmännen, till skillnad mot alla som 

kom efter 1783. Chesters ansökan be-

kräftade många av uppgifterna vi hade, 

men där fanns en del nya grenar som vi 

inte kände till. 

 

Jag fortsatte att beta av vår lista och nya 

pusselbitar börja falla på plats. Jag bör-

jade ana att jag hittat ett mycket rikt 

material, en riktig skattkista. Jag hittade 

referenser till genealogiska böcker. 

Chesters anor flyttade i början av 1700-

talet till New Jersey där de var bönder, 

och det visade sig finnas ett flertal hi-

storiska föreningar där många av de ti-

diga kolonisatörerna har dokumenterats. 

En efter en beställde jag några årgångar 

av Somerset County Historical Quar-
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terly. Där fanns hela familjen Lane från 

Matthys och framåt dokumenterade. 

Den senaste upplagan var från 1914 och 

att vi hittat rätt bekräftades av att där 

fanns Margots mormor Mary Nevius 

listad som ”levande”.  

 

Det blev många nya personer i registret. 

Ofta när jag hittade något nytt, t.ex. en 

ny gren genom giftermål, gick jag in på 

Ancestry och många gånger hittade jag 

då resultat från andra som varit intresse-

rade av just denna gren. I mina nya 

böcker fanns ofta olika källor som be-

kräftade fakta. Samtidigt ska man vara 

medveten om att många använder 

samma ursprungskälla och om vederbö-

rande släktforskare gjort något fel så 

uppträder det om och om igen. Som 

vanligt gäller det att vara kritisk. 

 

Under resans gång tillkom nya hol-

ländska familjer. Matthys, hans bror 

Antonius och deras familjer reste från 

Amsterdam år 1663 med skeppet Ro-

senboom och kom till kolonin Nya Ne-

derland där de bosatte sig i Nya Utrecht, 

numera en del av Brooklyn. Senare flyt-

tade många av de holländska bönderna 

västerut över Hudsonfloden till New 

Jersey som ursprungligen också till-

hörde Nya Nederland. Vid det laget 

hade engelsmännen tagit över, men hol-

ländarna höll ihop och de behöll länge 

holländska som första språk. De till-

hörde alla den Holländska Reformerta 

Kyrkan, de gifte sig med andra hollän-

dare, och med tiden bildade de ett tätt 

nätverk av familjeband. Det finns flera 

familjegravplatser där generationer lig-

ger begravda från 1700-talet och framåt.  

 

En ovärderlig källa är nätet. Den ameri-

kanska historien från kolonialtiden och 

framåt är oerhört väldokumenterad, och 

många dokument finns tillgängliga i di-

gital form på nätet. När det gällde hol-

ländarna finns ett helt institut, The New 

Netherland Institute. Föreningarna The 

Dutch Colonial Society och Dames of 

Holland består till stor del av ättlingar 

till kolonisterna, och det forskas flitigt i 

Nya Nederlands historia. Det finns stora 

samlingar bl.a. på New York Public 

Library. Universitetsbiblioteket på Co-

lumbia University har en digital upplaga 

av ett gigantiskt verk i sex delar där 

Manhattans historia finns dokumenterad 

i kronologisk ordning med referenser 

till originalhandlingar, som även de 

finns väl bevarade. Det finns även ett 

otal släktföreningar. För en enkel släkt-

forskare är materialet överväldigande 

och man får försöka läsa med urskill-

ning. 

 

Med morfars familj under kontroll, 

var det dags för mormor, och då kom-

mer den största överraskningen. Vi 

visste väldigt lite om hennes anor, för-

modligen för att hon dog i Spanska sju-

kan redan 1919, då hennes enda dotter 

endast var fem år. Marys flicknamn var 

Nevius, och jag började leta efter det 

namnet. Margot har sysslingar som he-

ter Nevius, men ingen nära släkting 

hade forskat i ursprunget.  

 

Ur materialet jag hade uppdagat, fick 

jag nu fram att det fanns en rak linje 

med efternamnet Nevius från Margots 

mormor ytterligare åtta generationer 

bakåt i tiden till Joannes Nevius som 

flyttade till Nya Nederland år 1651. Han 

var prästson från provinsen Gelderland, 

och hade studerat vid Leidenuniversite-

tet i Holland. En sökning på nätet gav 

oanade resultat. År 1900 skrev en väl-

känd genealog vid namn Van Doren 

Honeyman en hel bok om Joannes och 

hans ättlingar. Den är på över 700 sidor, 

och finns inskannad på amerikanska 

Google books. Här finns i stort sett hela 

Neviussläkten fram till slutet av 1800-

talet dokumenterad i detalj. De närmaste 

anorna var Margots mormorsfar och 

mormorsmor. Joannes fanns även do-

kumenterad i Wikipedia, men boken var 

det bästa fyndet. 

 

Nu öppnades den amerikanska skatt-

kistan på vid gavel, och jag hittade den 

ena godbiten efter den andra, allt totalt 

nytt för oss och resten av familjen. På 

nätet hittade jag även en digital version 

av en katalogisering från 1881 av tidiga 

kolonister på Long Island. Med hjälp av 

allt material jag nu hade till hands, 
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kunde jag lägga ihop ett helt pussel med 

en kärna av ett tiotal familjer som alla 

kom från Holland, och som stod 

varandra nära i många generationer. Det 

rör sig om upp till tiotalet generationer 

och eftersom alla hade många barn blev 

det en hel del individer. Jag var tvungen 

att skära av en del perifera grenar, men 

fick i varje fall raskt ihop ytterligare ca 

600 personer. Totalt hade några måna-

ders arbete gett ca 800 nya personer i 

stamtavlan.  

 

Nya Nederland var, precis som de 

andra kolonierna, främst ett affärsföre-

tag. Kraften bakom företaget var Hol-

ländska Västindiska Companiet (VIC). 

De satsade stort på Västindien där även 

östra Nordamerika ingick. Columbus 

namn på Amerika levde ännu kvar, och 

det var inte ovanligt t.ex. i korrespon-

dens att de nordamerikanska kolonierna 

benämndes ”Indien”. Råvaror som päl-

sar, tobak, och socker importerades från 

Amerika till Europa, varifrån färdiga 

produkter exporterades till Afrika. 

Längs den tredje sidan i handelstriang-

eln fördes slavar från Afrika till Ame-

rika, både nord och syd, liksom Karibi-

ens plantager. VIC var en av världen 

största slavhandlare och de försåg kolo-

nisatörerna i Nya Nederland, inte bara 

med billig mark, utan även med slavar 

till en billig penning. Jag har hittat flera 

citat ur bouppteckningar m.m. där det 

med all tydlighet framgår att praktiskt 

taget alla bönder och borgare i Nya Ne-

derland ägde slavar. Slaveriet i Norda-

merika klingade av lite olika i olika del-

stater, men till sist tog det slut år 1865 

när det amerikanska inbördeskriget var 

över. 

 

Utöver Joannes Nevius har jag hittills 

hittat sex kolonisatörer som är Margots 

anor. De kom till Nya Nederland mellan 

1630 och 1663. Centrum för Nya Ne-

derland var Nya Amsterdam, den syd-

östra delen av Manhattan mellan Hud-

sonfloden och Wall Street. Där bodde 

ca ”tusen själar” i en by som växte upp 

kring Fort Amsterdam. Joannes blev ef-

ter några år utnämnd till Schepen, råd-

man i stadens magistrat. Hans första hus 

låg vid De Heere Straat alldeles vid 

stadsmuren mot öster. Adressen skulle 

idag bli 80 Broadway vid hörnet av 

Wall Street. Senare blev han stadens 

sekreterare, och flyttade med familjen in 

i Stadshuset vid utloppet av Östra Flo-

den vid Manhattans sydvästra spets. År 

1664, när engelsmännen tog över Nya 

Nederland och döpte om Nya Amster-

dam till New York, flyttade han tvärs 

över Östra Floden och tog över färjetra-

fiken mellan Manhattan och Brooklyn 

från sin svärfar. Den färjeleden finns 

fortfarande kvar. 

 

De sex andra anorna gick olika vägar, 

men från dem växte det fram mycket 

stora amerikanska släkter. De flesta var 

bönder som fått tillgång till bördiga 

marker, men några blev köpmän, några 

var politiker eller rådmän, några blev 

bråkstakar vars namn vid flera tillfällen 

dyker upp i magistratsprotokoll. Men 

alla var med när New York grundades, 

och det var verkligen en skatt som kom 

i dagen. 

  

______________________________________________________________________ 
Noteringar: 

 Jag håller fortfarande på och letar i det rika källmaterialet, och det dyker hela tiden upp nya uppgifter. Ny-

ligen plockade jag fram holländska protokoll som handlar om Nya Nederlands inställning till Nya Sverige, 

vårt nordamerikanska äventyr 1638- 1655. Det och mycket annat kan ni läsa om på 

www.colonialswedes.se.  

 Den som vill läsa en intressant bok om Nya Nederlands historia kan med fördel skaffa ”The Island at the 

Center of the World” av Russell Shorto. (Doubleday, Random House Inc., New York, 2004. ISBN 978-0-

385-50349-0)  

 Under resans gång har det kommit fram en hel del om anorna före amerikafararna. Här måste jag göra 

mycket mer arbete, men då blir det i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Den som är intresserad av 

släktforskning i Nederländerna kan hitta en lista på länkar till ett tiotal intressanta  webbplatser på 

http://www.dutchgenealogy.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=85.  

 I Belgien hittade jag en webbplats om Limburg som var till stor nytta: http://www.geneapage.be/index.htm.  

 I Danmark använde jag till stor del Statens Arkiver: http://www.sa.dk/content/dk. Kyrkböcker och folkräk-

ningar kan man hitta via: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger.  

http://www.colonialswedes.se/
http://www.dutchgenealogy.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=85
http://www.geneapage.be/index.htm
http://www.sa.dk/content/dk
http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger
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Greta Garbo – den gudomliga. 
 

När jag i somras var hos Myrorna och lämnade lite begagnade prylar kunde jag, som 

vanligt, inte låta bli att gå in på bokavdelningen. Jag gick därifrån med en bunt biogra-

fier under armen. En av dem är skriven av Antoni Gronowicz och heter Garbo, Berät-

telsen om hennes liv. Trots att jag sett de flesta av Greta Garbos filmer visste jag väldigt 

lite om hennes bakgrund. 

 

Greta Garbo, eller Gustavsson som hon egentligen hette i efternamn, föddes den 18 sep-

tember 1905 i Katarina församling i Stockholm. Hon var 

dotter till en alkoholiserad renhållningsarbetare, Karl Al-

fred Gustafsson, och hans hustru Anna Lovisa Johans-

son. Tillsammans med sina föräldrar och två syskon 

växte Greta upp på Blekingegatan 32 i Stockholm. När 

hon var fjorton år avled hennes far. Greta fick arbete 

som tvålflicka i en frisersalong på Söder. Något år senare 

började hon arbeta som affärsbiträde på PUB, där hon 

även kom att arbeta som fotomodell för olika annonser. 

Hon drömde om att få stå på scenen och slutade 1922 sin 

anställning på PUB för att börja på Dramatens elevskola.  

 

Gustav Molander, som var chef för Damatens elevskola, tipsade filmregissören Mauritz 

Stiller om Greta. 1924 fick hon en roll i Gösta Berlings saga. Filmen blev en stor succé. 

Året efter blev Stiller och Garbo inbjudna till USA av Louis B Mayer, grundaren till 

filmbolaget Metro-Goldwyn-Mayer. 1928 fick Stiller sparken från filmbolaget och åter-

vände till Sverige, men Greta stannade emellertid kvar och gjorde drygt 20 filmer i 

USA. Hon slutade sin karriär vid 37 års ålder, efter att filmen Tvillingarna blev publik-

fiasko. Hon flyttade till New York där hon levde resten av sitt liv, avskild från all of-

fentlighet.  

 

Greta har tillägnats ett eget museum i det småländska Högsby. Hon har fått ett torg på 

Södermalm uppkallat efter sig och om något år kommer hennes bild att pryda våra 100-

kronorssedlar. På SVTs Öppet Arkiv kan man se Greta i en reklamfilm för PUB, inspe-

lad 1920. 

 

Greta är gravsatt på Skogskyrkogården i Stockholm. Gravstenen saknar datumuppgifter 

men är försedd med en kopia av hennes namnteckning. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 

På nästa sida hittar ni en antavla över Greta Garbo. 
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Johan Agaton Gustafsson 

F 1846-02-14 Säby 

D 1922-08-10 Hyltinge 

Gustaf Adolf Gustafsson 

F 1805-04-16 Säby 

D 1849-10-30 Torpa 

Karl Gustaf Fredriksson 

F 1774-06-26 Säby 

D 1832-02-16 Säby, Nämdeman, Bonde 

 

 

 

 
Märta Kristina Törne 

F 1770-04-30 Säby 

D 1820-11-26 Säby 

 

 

 

 

Anna Magdalena Jakobsdotter 

F 1820-02-08 Säby 

D Efter 1850  

Jakob Månsson 

F 1792-02-17 Säby 

D 1872-04-24 Säby, Bonde 

 

Karl Alfred Gustafsson Johansson 

F 1871-05-11 Frinnaryd 

D 1923-06-01 Katarina,  

Stockholm 

Slaktare 

 

 

 
Maja Stina Persdotter 

F 1794-11-05 Säby 

D 1841-05-11 Säby 

 

 

 

 

Anders Persson 

F 1795-01-18 Säby 

D 1852-03-05 Frinnaryd 

Smed Bonde 

Peter Eliasson 

F 1752-03-22 Säby 

D 1827-04-15 Säby, Smed 

 

 

Lovisa Andersdotter 

F 1845-11-01 Frinnaryd 

D 1881-07-29 Frinnaryd 

 

 
Helena Månsdotter 

F 1763-06-14 Säby 

D 1812-05-17 Säby 

 

 

 

 

Lovisa Johansdotter 

F 1805-10-29 Frinnaryd 

D 1876-08-02 Frinnaryd 

Johan Larsson 

F 1770-05-07 Frinnaryd 

D 1814-07-24 Frinnaryd 

 

 

 

Greta Lovisa (Garbo) Gustafsson 

F 1905-09-18 Katarina, Stockholm 

D 1990-04-15 New York City 

Skådespelerska 

Sara Lena Svensdotter 

F 1875-10-16 Frinnaryd 

D 1854-07-10 Frinnaryd 

Karl Johan Nilsson 

F 1826-10-09 Mörlunda 

D 1914-08-16 Weller Township, 

Henry County, Illinois 

Bonde 

Nils Jonsson Gran 

F 1781-06-17 Mörlunda 

D 1828-01-19 Mörlunda 

 

Johan August Karlsson 

F 1848-10-09 Högsby 

D 1918-01-03 Chicago, USA? 

 

Lena Kajsa Carlsdotter Hanberg 

F 1792-03-08 Högsby 

D 1863-09-22 Högsby 

 

 

 

 

Vendla Isaksdotter 

F 1826-10-15 Älghult 

D 1910-01-18 Chicago 

Isak Jonsson 

F 1777-07-13 Älghult 

D 1859-10-24 Älghult 

 

 

 

 
Lena Jonsdotter 

F 1785 Älghult 

D 1858-10-21 Älghult 

 

Anna Lovisa Johansson 

F 1872-09-10 Högsby 

D 1944-10-18 Scarsdale, New 

York 

 

 

 

Adam Gabrielsson 

F 1825-02-19 Högsby 

D 1891-04-20 Kristdala 

Gabriel Danielsson 

F 1796-05-06 Högsby 

D 1856-01-20 Högsby 

 

 

 

 
Katarina Nilsdotter 

F 1791-12-13 Högsby 

D 1879-03-07 Högsby 

 

 

Emma Kristina Adamsdotter 

F 1849-05-21 Högsby 

D 1918-08-03 Vena 

 

 

Maria Lovisa Andersdotter 

F 1828-08-09 Högsby 

D 1865-02-27 Högsby 

Anders Nilsson 

F 1795-02-08 Mörlunda 

D 1858-02-02 Högsby 

 

 

 

 
Kristina Hemingsdotter 

F 1799-10-07 Döderhult 

D 1867-03-03 Högsby 
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EXCEL som registerprogram, del 2 
 

Förra artikeln handlade lite om grunderna och hur man bör tänka när man lägger upp ett 

register. Denna gång skall jag beskriva hur man sorterar och då blir det här med regis-

terstrukturen ytterligare belyst. 

 

Denna artikel kommer att använda detta register som åskådningsexempel. Förutom sty-

relsen har jag hängt på några fejkade medlemmar. 

10 namn, en rubrikrad och sju använda kolumner. De tre sista raderna är osorterade kan 

tyckas men icke. Jag kommer till det senare. 

 

När man skapar ett register så bör alltid första raden vara rubrikrad. Om man därtill låter 

texten anta fetstil så poängteras det här med rubrikrad ytterligare. Det kan tyckas kons-

tigt att ha en rubrikrad när man skall sortera, då kan ju den raden hamna mitt bland de 

övriga posterna. Lugn bara lugn, det ordnar sig som ni kommer att få se. 

 

Åter till registret ovan. I kolumnen B ser du direkt att den inte är sorterad i bokstavsord-

ning. Men kolumnen H med rubriken ”Kod” verkar ju ha en viss sekvens. En lite dju-

pare analys visar på att sorteringsordningen är kolumn H och därefter kolumn D. Varför 

det då? Åskådningsexempel kan väl räcka, men det kan finnas en orsak också. Exempel 

från min egen värld. När post skall delas ut från en förening så är det många medlem-

mar som erbjuder sig att hjälpa till. Varför kan man då inte leverera det som skall delas 

ut i sortering enligt gatunamn. Tänk dig att kolumnen H är kod för de som delar ut. Om 

man då hade 15 stycken som bor på A-gatan så skulle alla dessa komma tillsammans, 

om man bibehåller sorteringsordningen i efterarbetet vill säga. Smart va? 

 

Hur gör man då när man sorterar? Det 

är faktiskt enklare än man själv inser. 

 

Bilden visar övre högra hörnet på bil-

den som EXCEL har. Där finns symbo-

len för ”Sortera och filtrera”. Klickar du 

på den så framträder en undermeny en-

ligt: 
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Här dyker det upp lite ”godis”. Två va-

rianter av sortering, dels från A till Ö 

och dels från Ö till A. Sedan kommer 

det en som är lite speciell, du kan själv 

välja hur materialet skall sorteras. Till 

”Filter” återkommer jag. Klickar du på 

någon av de första raderna så sorteras 

materialet enligt första kolumnen, för 

vårt exempel kolumn B. Notera att ru-

brikraden bibehålls som rubrikrad och 

ingår inte i sorteringen.  

 

 

 

 

 

Genom att använda ”Anpassad sortering…” kan vi komma tillbaka till ursprunglig sor-

teringsordning. Se bilden nedan. 

 

 
 

Klickar du på ”Anpassad sortering…” så framträder rutan ”Sortera”. Materialet i kal-

kylarket aktiveras genom att det ändrar färg. Första raden i rutan har förberett att du vill 

sortera efter ”E-namn”. Men eftersom det inte är aktuellt så klickar du på den lilla pilen 

i första rutan och letar upp rubrikraden ”Kod”, klicka på den och det blir första valet. 

Eftersom ”Kod” är en kolumn med siffror så byts ”A till Ö” ut mot ”Minsta till största”. 

Därefter klickar du på knappen längst till vänster benämnd ”Lägg till nivå” och letar 

upp kolumnen ”Gata” bland alternativen. Därefter ett klick på ”OK”. Heureka, och lis-

tan är sorterad som du vill ha den. 

 

Fortsättning följer i nästa nummer. 
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I de fall du inte vill sortera hela materialet måste du markera de rader och kolumner som 

skall ingå i sorteringen. Ställ markören på översta vänstra cellen och håll in vänster 

musknapp. Dra markören till nedersta högra cellen och släpp. I det läget sorteras endast 

posterna inom det markerade området. Varning! Utelämnar du kolumner till höger så 

försvinner kopplingen som du eventuellt haft för att hålla informationen samlad per rad. 

Markera radvis genom att hålla ”pilen” till vänster om kolumn ”A” i sifferraden. Väns-

terklicka och drag markören så många rader ner du vill att sorteringen skall omfatta. 

 

Alltså: När du skapar ett register så hanterar EXCEL posterna som rader. Därför måste 

du radvis skriva in dina uppgifter. Ny post, ny rad. Då blir första raden automatiskt ru-

brikrad. 

 

Lite tjatigt kan tyckas, men tål alltid att upprepas i PC-sammanhang. Öva, öva och åter 

öva. 

 

Nästa artikel kommer att handla om filtrering, varför skall man filtrera och hur gör 

man? 

 

Leif Gannert 
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Våravslutning på Bogesunds slott 
 

Årets våravslutning ägde rum lördagen den 1 juni på Bogesunds slott. Ett 30-tal med-

lemmar hade anmält sig. Under nästan två timmar guidades vi runt av den kunniga 

slottsguiden Lena Åman.  

 

Fullmatade med kunskap om Bogesunds historia hade vi (och myggen) därefter gemen-

sam picnic i Bogesunds slottspark. 

 

Vi hann precis äta klart och bege oss hemåt innan himlen öppnade sig och det började  

hällregna. Tala om timing! 

 

Fotona som illustrerar artikeln är (som vanligt) tagna av vår egen ”hovfotograf” Lena 

Sundberg. 

 

Anita Järvenpää 
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Lilla Drömboken 
 

Serien om böckerna vi fått låna av Ingeborg Lindqvist fortsätter med Lilla 

Drömboken.  

 

Denna lilla bok från 1914 innehåller 32 sidor. Det är en förteckning på vad 

som är på gång om man drömmer om vissa saker eller företeelser. Lite job-

big att hantera innehållsmässigt. I och med att boken saknar löptext får man 

själv stå för tolkningarna. Det äldre språket gör att det inte självklart fram-

går vad man menar. För min personliga del har det inte så stor betydelse, 

jag tar inte så allvarligt på tolkningarna ändå. Men om det nu finns någon 

så kan det bli problematiskt, antar jag. 

 

Några exempel visar jag genom ett inskannat uppslag. Tolka själva och 

lycka till! 

 

Leif Gannert 
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Sysslingens datum för 2013 
 

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 januari  Nr 2 mars 

Nr 3 augusti  Nr 4 november  
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Ann Lundgren Nyponvägen 8 185 39 VAXHOLM 

Kristina Hasselgren Södra Åsvägen 34 184 52 ÖSTERSKÄR 

Bertil Hasselgren Södra Åsvägen 34 184 52 ÖSTERSKÄR 

Brita Olsson Timmermansvägen 3 185 34 VAXHOLM 

Lars Graf Gamla Solbergavägen 2 184 91 ÅKERSBERGA 

Peter Cleve Generalsvägen 116D 184 52 ÖSTERSKÄR 

Eva Gullmer Florettvägen 18 184 60 ÅKERSBERGA 

Margareta Sohlenius Österskärsvägen 84 184 51 ÖSTERSKÄR 

Johnny Reinhed Karl Martins väg 16  185 33 VAXHOLM 

 

 

Släktforskardagarna i Köping 
 

Den 24-25 augusti är det dags för släktforskardagarna i Köping. För mer information se 

följande hemsida http://www.sfd2013.se/. Här finns en lista över föreläsningar som kan 

vara av intresse. 

 

Föreningen är representerad på stämman som hålls på fredagen. Därefter kommer vi att 

besöka mässan på lördag. 

 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
Ordinarie Len Blomgren 08-540 603 24 Susanne Fagerqvist Inger Rydholm 
  Ulla-Lena Lindström 070-628 19 85 Arne Sundberg Leif Gannert 

Suppleant Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Ulla Sellbom 
    Olle Keijser Dick Fagerqvist 

Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 

 Arne Sundberg 08-541 324 55 
 Tore Liljegren 08-540 626 81 
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