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Ordförande har ordet 
 

Ibland blir det inte som man tänkt sig! Jag hade hoppats på en lika fantastisk sommar som förra 

året, med långa, lata dagar på stranden. Om man bortser från några fina dagar i samband med ÅF 

Offshore (f d Gotland Runt) och några soliga dagar i början av juli har regnet bara öst ned. I takt 

med att kantarellerna fick glädjefnatt blev jag snart lika mulen till sinnet som vädret såg ut på mete-

orologernas väderkartor. I början av augusti kom äntligen sommarvärmen, kan ni gissa vem som, 

med badkassen i hand, stod först i kön till Sandhamnsbåten? 

 

Säg den glädje som varar beständigt. Nu är det snart dags att plocka in trädgårdsmöblerna och i stäl-

let bänka sig framför datorn. 

 

Jag har börjat redigera föreningens gamla filer över döda i Ljusterö, Roslags-Kulla, Vaxholm, Ös-

teråker och Östra Ryd för åren 1860- 1901. Vi har beslutat att donera dem till NÅDD-projektet 

(dödskivan) och jag håller nu på och kompletterar våra uppgifter med födelseort och sista civil-

ståndsdatum. 

 

Snart är det dags för släktforskardagarna i Nyköping och i oktober kommer vi att delta vid den s.k 

Kulturnatten i Vaxholm. 

 

Vi har planer på att ordna ett studiebesök hos 

Genealogiska föreningen under hösten och 

Lennart Lenke kommer till vårt höstmöte i no-

vember och berättar om Östra Ryd. 

 

Trevlig släktforskarhöst! 

 

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 
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Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 
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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 
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Nästa nummer av Sysslingen 

kommer i november 2015 

Manusstopp den 10 oktober 2015 

  

Redaktionen har ordet 
 

Äntligen kom det fina vädret lagom till 

folk börjar att arbeta igen. Ni som är lediga 

får passa på att njuta av de fantastiska dagar 

som nu är. Tids nog blir det kallt och då får 

vi krypa in i värmen och forska igen. 

I detta nummer har vi lite smått och gott 

att erbjuda. Vi vill dessutom att ni läsare hör 

av er och berättar vad ni vill att vi ska fylla 

vår tidning med. 

Det är även dags för årets släktforskarda-

gar denna gång i Nyköping. Ni hittar inform-

ation och länk i tidningen. Har ni möjlighet 

så passa på att åka. Det brukar vara en trevlig 

tillställning med många trevliga seminarier.  

 

Med hopp om trevlig läsning. 

 

Redaktören 
 

E-post: sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Våravslutning på Östra Lagnö 
 

Årets våravslutning ägde rum hemma hos Elsy och Tore Österman på Östra Lagnö. Vi var 

ett drygt 20-tal personer som trotsade de friska försommarvindarna och begav oss dit. 

 

Tore berättade om sin släktgård, som gått i arv i flera hundra år, och om en del intressanta 

personer som bott där genom åren. 

 

Ursprungligen var det tänkt att vi därefter skulle bege oss till ett naturreservat i närheten och 

ha gemensam picknic, men eftersom regnmolnen närmade sig med dramatisk hastighet så 

beslöt vi oss för att i stället stanna och packa upp våra matkorgar i Elsy och Tores fantas-

tiska trädgård. Några i sällskapet trotsade vädret och begav sig senare till naturreservatet, 

medan vi andra begav oss iväg hemåt. Halvvägs till Vaxholm mötte vi regnet (”Vi hade i 

alla fall tur med vädret”)  

 

Ett stort tack till Elsy och Tore som lät oss komma och besöka deras skärgårdsparadis! 

 

Anita Järvenpää 

 

  
 

 

 

 

  
Foto: Susanne Fagerqvist 

Många fler bilder finns på vår hemsida. 
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Mantalslista Vaxholm 1930 
 

Carl-Uno Sjöblom har gjort en lista över mantalsskrivna i Vaxholm 1930. Denna lista finns 

nu utlagd på föreningens hemsida www.roslagen.be 
 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Sofia – Vår nya prinsessa 
 

Den 13 juni i år fick Sofia Hellqvist äntligen sin drömprins, när hon gifte sig med prins Carl 

Philip. Sofia föddes i Täby, men växte upp i Älvdalen. Hennes anor kommer främst från 

Älvdalen och Norrköping.  

 

Efter bröllopsresa och semester med nya släkten på Solliden på Öland kommer paret nu att 

packa ihop sina tillhörigheter och flytta in i Villa Solbacken, som prins Carl Philip ärvde ef-

ter prins Bertil. 

 

Hennes anor kan du studera i bilagda antavla. Bilden är hämtad från kungahusets hemsida 

 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
Källa: Kungahusets hemsida 

  

http://www.roslagen.be/
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Antavla för Sofia Bernadotte 
 

 

Stig* Ingvar Hellqvist 

F 1916-12-17 Limhamn (M) 

D 2009-01-06 Täby (B) 

Erik Andreas Emanuel Hellqvist 

F 1884-06-13 Norrköpings Hedvig (E) 

D 1948-06-11 Norrköpings St Olai (E) 

 

Klädeshandlare 

Anders Fredrik Hellqvist 

F 1850-01-25 Norrköpings Hedvig (E) 

D 1927-08-29 Norrköpings St Olai (E) 

Tullvaktmästare 

 

 

 

 
Anna Charlotta Eriksdotter 

F 1847-11-02 Risinge (E) 

D 1900-02-23 Norrköpings Hedvig (E) 

 

 

 

 

Frida Kristina Fredriksson 

F 1885-11-29 Växjö (G) 

D 1966-06-13 Norrköpings Hedvig(E) 

Joel Fredrik Snygg 

F 1856-05-01 Växjö (G) 

D 1933-01-11 Södra Ljung (F) 

Tändsticksarbetare 

 

Erik* Oscar Hellqvist 

F 1949-06-03 Danmark 

 

Jobbcoach 

 

 

 
Johanna Magnusdotter 

F 1858-01-02  Bergunda (F) 

D 1897-04-18 Växjö (G) 

 

 

 

 

Oskar Petrus Nilsson 

F 1897-01-25 Ringarum 

D 1958-03-29 Norrköpings Hedvig (E)  

Eldare  

Karl Ferdinand Nilsson 

F 1862-05-29 St Anna (E) 

D 1908-10-14 Norrköpings St Olai (E) 

Statdräng 

 

 

Ingrid* Ann-Marie Nilsson 

F 1921-10-09 Katarina (A) 

D 2012-02-30 Täby (B) 

 

 
Hedda Wilhelmina Jonsdotter 

F 1871-02-08 Skönberga (E)  

D 1949-01-13 Norrköpings Hedvig(E)  

 

 

 

 

Lilly Kristina Månsson 

F 1899-07-08 Norrköpings St Olai (E) 

D 1955-03-23 Norrköpings Hedvig (E) 

Karl August Månsson 

F 1859-01-21 Norrköpings, St Johannes (E) 

D 1937-06-08 Norrköpings St Olai (E) 

Tunnbindare 

 

 

 

Sofia* Kristina Hellqvist 

F 1984-12-06 Täby (B) 

 

Prinsessa. Hertiginna av Värmland. 

Emma Helena Persdotter 

F 1861-02-19 Östra Ryd (E) 

D 1933-0-12 Norrköpings St Olai (E) 

Lars Gotthard Rotman 

F 1898-03-20  Älvdalen (W) 

D 1978-12-27 Älvdalen (W) 

Lantbrukare 

Jan Persson Rotman 

F 1852-07-12 Älvdalen (E) 

D 1946-11-13 Älvdalen (E) 

Handlare 

 

Janne* Herbert Ribbe Rotman 

F 1934-07-25 Älvdalen (W) 

D 1996-08-27 Älvdalen (W) 

Affärsinnehavare 

Anna Persdotter 

F 1864-02-26 Älvdalen (E) 

D 1941-10-10 Älvdalen(E)  

 

 

 

 

Maria Elisabet Åhs 

F 1901-03-02 Älvdalen (W) 

D 1989-05-01 Älvdalen (W) 

Per Johan Åhs 

F 1877-04-28 Älvdalen (W) 

D 1962-05-02 Älvdalen (W)  

Lantbrukare 

 

 

 

 
Gum Anna Maria Persdotter 

F 1875-12-06 Älvdalen (W) 

D 1954-01-11 Älvdalen (W)  

 

Britt Marie* (Ingmarie) Rotman 

F 1957-05-24 Älvdalen (W) 

 

 

 

Per Gustav Dahlberg 

F 1913-08-27 Lima (W) 

D 1978-08-03 Älvdalen (W) 

Skogsarbetare 

Per Gabrielsson Dahlberg 

F 1862-04-03 Malung (W) 

D 1931-11-01 Lima (W) 

Skogsarbetare 

 

 

 

 
Hilma Maria Hansdotter 

F 1883-06-13 Lima (W) 

D 1920-02-17 Lima (W) 

 

 

Britt* Ingegerd Dahlberg 

F 1937-06-10 Älvdalen (W) 

 

 

Grund Anna Marie Johansson 

F 1916-12-27 Älvdalen (W) 

D 1981-06-04 Älvdalen (W) 

Grund Erik Johan Olsson 

F 1885-05-28 Älvdalen (W) 

D 1966-03-14 Älvdalen (W) 

Lantbrukare 

 

 

 

 
Knif Ida Maria Andersdotter 

F 1891-01-08 Älvdalen (W) 

D 1971-08-01 Älvdalen (W) 
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Hantera mailadresser i Excel och Word 
 

Att göra listor i EXCEL är väldigt enkelt. Att vara kassör i en mindre förening och använda 

EXCEL som kassabok är kanonenkelt. Att vara sekreterare och hålla reda på medlemmar i 

EXCEL är lika enkelt. Med lite smarta koder och att använda filterfunktionen görs livet 

ännu enklare. 

 

Jag skall här beskriva hur man som sekreterare med ett medlemsregister i EXCEL, enkelt 

kan göra massutskick om man har en kolumn med mailadresserna. Jag har inte lyckats göra 

det direkt i EXCEL, men med hjälp av Word blir det enkelt. Jag lovar! 

 

Förutsättningen är att alla mailadresser ligger i egen kolumn, vilket borde vara naturligt om 

man har en matrikel. Jag tar styrelsens uppgifter som exempel, så ingen känner sig utpekad. 

Visar bara namn och mailadress, av utrymmesskäl. Det är ju å andra sidan det enda vi behö-

ver. 

 

Det finns en möjlighet att slå ihop texter från olika celler till en enda. Det berättade jag som 

hastigast om i förra numret. Men har du flera hundra rader är det lite opraktiskt att skriva 

hela den harang det innebär. Visserligen, har man en gång gjort det så kan den ju sparas och 

återanvändas. Men om vi håller oss till så dynamiska register som medlemsmatriklar så är 

jag lite osäker på om det i långa loppet fungerar. Ett tillägg av en kolumn och allt kan vara 

förstört. Men mitt sätt är inte så krångligt så häng med här nu! 

 

Jag utgår från följande register och markerar mailadresserna i kolumn B, högra bilden. För 

att förtydliga vissa saker så har jag låtit iföra även Sven Svensson i styrelsen som saknar 

mailadress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopierar mina celler med [Ctrl] + ”C” eller klickar på ikonen i menyraden för kopiera. 

 

Nu plockar vi fram Word och ett tomt nytt dokument där vi klistrar in vårt urklipp. Se till att 

markören finns i dokumentet.  Använd tangentkombinationen [Ctrl] + ”V” eller klicka på 

ikonen för klistra in. 

 

Det som nu händer är att vi får en tom rad för Sven Svensson när mailadresserna är inklist-

rade i Word. Markera raden genom att klicka lite till vänster om vänstermarginalen. Markö-

ren övergår till en pil. Tryck därefter på högra musknappen. På en av raderna i menyn som 

dyker upp finns alternativet ”Ta bort rad”. Klicka där och tomraden är borta. Det som kan 

förvilla är att i Word finns nu en tabell, vilket gör att de vanliga kommandona för löptext 

inte fungerar som man är van vid. Du kan i det läget leta på menyalternativet för att få fram 

tabellen så att linjerna syns. I början kan det vara lättare att se vad som sker. Bilden nedan 

visar hur man hanterar kantlinjerna. 
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Ställ markören på tomraden, Sven Svenssons. Högerklicka och välj Tabellegenskaper. Ner-

till på bilden ovan ser du en ”Knapp” som heter ”Kantlinjer och fyllning ….”. Klickar man 

där så kommer nästa meny fram enligt ovan. Så är det bara att välja hur man vill ha det. Som 

du ser i menyn så är ”Rutnät” markerat, därför ser man alla celler i den inklistrade tabellen 

till vänster. Som synes är tomraden inte borta i exemplet, men det skall vara gjort till nästa 

steg. 

 

Tabellen skall bli löptext. Alltså vi skall ta bort cellerna. 

 

Markera tabellraderna. Välj menyfliken ”LAYOUT” överst i Word. Nu framträder ett meny-

alternativ som heter ”Sammanfoga celler”, se bilden. Nu hamnar alla mailadresser i en cell. 

Markera mailadresserna och klicka på ”Kopiera” eller Ctrl + ”C”. Plocka fram din mail och 

klistra in dem i rutan för ”Till”. Jag har använt den här metoden för att sända ut mail till 50-

talet mottagare från samma EXCEL-ark och vet att det fungerar. Det går även att använda 

filterfunktionen, men det tar jag en annan gång. Dessvärre 

ändrar man ibland mailadress utan att tala om det för om-

givningen, då blir det fel. Det felet har inte med detta ar-

betssätt att göra! Men som sagt, öva, öva och åter igen öva!  

 

Under korrekturläsningen av numret fick jag några propåer 

av Olle Keijser. Jag kan inte gå i polemik angående dessa 

då jag inte råkat ur för dem. Men tar med dem som en var-

ning ifall du drabbas. ”Föreningens one.com tillåter max 

50 mail, Telia betydligt färre. Ofta hamnar massmailen i 

skräpposten.” 

 

  

http://one.com/
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Själv använder jag Outlook lokalt i PCn och har inte drabbats av några begränsning och min 

mailadress är Telias. 

 

Säger Leif Gannert 

 

 

PS. Jag har numera Office 2013, men jag gjorde detta även i 2003 års version. Så det är 

inget nytt. Har ingen någon fråga om Word och EXCEL bland läsarna? Vad vill du ha hjälp 

med, sänd frågan till redaktionen?  DS. 

 

 

 
 

 

Släktforskardagarna i Nyköping 
 

Ett gods – en värld 
Temat för Släktforskardagarna 2015 är ”Ett gods – en värld”. Med detta tema vill vi spegla 

det sörmländska herrgårdslandskapet där herrgårdarna och slotten ligger tätt och den tid då 

godsen var stora arbetsplatser, nästan en egen värld i den stora världen. Godsen, torpen, 

backstugorna, arrendegårdarna och statarlängorna bildade på sin tid en självförsörjande en-

het där anställda med många olika arbetsuppgifter fick sin utkomst. Herrskapet och tjänste-

folket var beroende av varandra för driften av godset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gå in på hemsidan http://sfd2015.se/ för att läsa mer om släktforskardagarna. 

 

Vår förening representeras av Anita Järvenpää, Tore och Elsy Österman. 

 

 

http://sfd2015.se/
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Skärgårdsmarknaden i Vaxholm 
 

Lördagen den 15 augusti var dags för årets Skärgårdsmarknad i Vaxholm. Vädret bjöd på 

strålande sol och både båtarna och bussarna till Vaxholm var fulla med besökare. 

 

I marknadsstånden såldes hantverk av olika slag, hemlagad saft och sylt, rökta korvar och 

mycket annat. I ett av stånden stod vår redaktör Susanne Fagerqvist tillsammans med sin vä-

ninna Marina Lillich (Åkersberga Sten och Silver) och sålde egentillverkade smycken, kop-

pel m.m. 

 

I ett annat stånd stod Carl-Uno Sjöblom, Kerstin Mo-

dig, Torbjörn Claar och undertecknad och gjorde re-

klam för vår förening och Vaxholms hembygdsför-

ening. 

 

Sånggruppen Vimmel underhöll och Vaxholms folk-

dansgille trådde dansen till musik av spelmanslaget 

Sörlåtar. 

 

Företagarföreningen i Vaxholm delade ut ett pris till 

Claes Zetterlund som utsetts till årets företagare. 

 

Den traditionella strömmingsrodden, med roddsumpar 

och historiska repliker, arrangerades, som vanligt För-

eningen Strömmingsrodden. Rodden startade i Norr-

hamnen med målgång vid hamnpiren. 

 

De som var hungriga kunde, utöver de vanliga restau-

rangerna, välja att äta strömmingsburgare eller strömming på knäckebröd på kajen. Många 

valde också att bege sig till Hembygdsgården för att äta lunch eller smaka på Eva och Johan-

nas goda bakverk. 

 

Vaxholms skärgårdsmarknad äger rum tredje lördagen i augusti varje år. Glöm inte att no-

tera detta i era almanackor för nästa år. 

 

Anita Järvenpää 
Foto: Arne och Lena Sundberg 
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Utbyte av material 
 

Vi har sedan några år tillbaka möjlighet att utbyta material mellan våra olika släktforskartid-

ningar. Bl.a. har vi ett bra utbyte med DIS Syd. Nedanstående texter kommer från deras tid-

ning. Materialet är hämtat från Diskutabelt nr 2 2014. 

 

 

Handbok om resande kommer i juni. Snart finns Sveriges Släkt-

forskarförbunds nya handbok Anor från landsvägen – Hur jag fin-

ner mina förfäder bland resandefolket i Rötterbokhandeln. Förfat-

tare är Bo Lindwall som har ägnat sig åt släktforskning och lokal-

historia i över 40 års tid. 2007 blev han belönad med Victor Örn-

bergs hederspris för sitt skrivande om släktforskning. Att forska på 

sina anor bland resandefolket har länge ansetts svårt. Bland de re-

sande fanns många som aldrig blev kyrkskrivna och därför finns de 

inte heller med i det källmaterial där släktforskare vanligtvis söker. 

Det är en utmaning, men långtifrån omöjligt att ta reda på mer om 

sina förfäder bland resandefolket. Bo Lindwall presenterar i sin bok 

de talrika källor som trots allt finns och ger tips och råd om hur man 

bäst kan komma runt de problem som dyker upp i forskningen. Den 

nya handboken kommer att finnas i Rötterbokhandeln i juni. 

 

Fler besöker Rötter 

Webbplatsen Rötter är mer välbesökt än någonsin. Under det senaste halvåret har Rötter i 

genomsnitt haft 42 500 unika besökare i månaden. Sedan lanseringen av nya Rötter i oktober 

2013 har antalet besökare ökat med i genomsnitt 68 procent, jämfört med samma tidsperiod 

föregående år. Antalet sidvisningar har ökat med hela 117 procent. Det är fantastiskt roligt 

att kunna konstatera att den nya webbplatsen har mottagits med så stort intresse, säger Britta 

Lepp, kanslichef på Sveriges Släktforskarförbund. Hon konstaterar att en innehållsrik webb-

plats som Rötter är under ständig utveckling och det gäller att hela tiden förbättra befintliga 

funktioner. Sedan nylanseringen av sidan, som har funnits sedan 1996, har finslipningar av 

nya och gamla funktioner pågått kontinuerligt. En blogg har skapats på sidan och arbetet att 

flytta material från ”gamla” Rötter pågår ännu.  

 

Föreläsarbanken på Rötter 

Ett helt nytt tillskott på Rötter är Föreläsarbanken. I Föreläsarbanken finns föreläsare inom 

släktforskning eller anknytande ämnen samlade. I en meny är det möjligt att välja bland äm-

nen och snabbt få en överblick av vilka som föreläser inom just det området. Förhoppningen 

är att fler föreläsare ska ansluta sig och att Föreläsarbanken ska bli en praktisk kontaktför-

medling mellan föreläsare och föreningar.  

 

Fri tillgång till digitala bilder 

Folkbibliotek, skolväsendet, universitet och högskolor kommer från den 1 juli 2014 att få fri 

tillgång till Riksarkivets digitala bilder. Regeringen har beslutat om en ny instruktion för 

Riksarkivet. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2014 och innebär bland annat att folkbiblio-

tek, skolväsendet, universitet och högskolor ges fri tillgång till Riksarkivets digitala bilder 

via Internet. Den här dagen har vi längtat efter. Vårt viktigaste strategiska mål är en ökad an-

vändning av arkiven. Vi arbetar för fri tillgång för alla, detta är definitivt ett steg i rätt rikt-

ning. Jag är stolt och glad att vi kommit så här långt, säger riksarkivarie Björn Jordell. Vi 

räknar med att intresset är stort och att användarna kan anslutas successivt under hösten. 
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Lapp-Lisa, som inte var parkeringsvakt. 
 

Under en resa i mitten av augusti till Vilhelmina skulle hustru Lena söka bilder i Vilhelmina 

Fotoarkiv på sina rötter i byn Strömnäs 4 mil norr om Vilhelmina. 

 

Vi passade även på att besöka kommunens 

Hembygdsmuseum. Utanför museet står en 

staty i brons. Den föreställer Anna-Lisa Vik-

ström, senare mera känd som ”Lapp-Lisa”. 

 

Anna-Lisa föddes den 8 oktober 1889 i byn 

Mark, 3,5 mil nordväst om Vilhelmina. 1904 

var hon med om ett drunkningstillbud och bad 

om räddning undan drunkningsdöden. 

 

1908 infriade hon sitt löfte hon givit till Gud 

och 1911 reste Anna-Lisa till Stockholm för att 

börja vid Frälsningsarméns krigsskola. 1924 

gifte Anna-Lisa sig med Johan ”Jonte” Öst. 

Sången låg henne alltid varmt om hjärtat. Hon 

gjorde 450 grammofoninspelningar varav 300 i 

Sverige och 150 i Amerika, hennes mest kända 

blev ”Barnatro”. 

 

Anna-Lisa avled den 27 april 1974 och är be-

gravd på Norra Kyrkogården i Hedemora. 

 

Beträffande Lenas rötter så hittade hon bilder på sina anfäder. 

 

Arne Sundberg 

 

 

 

Statyn är i naturlig storlek och konstnären heter Jörgen Nilsson 
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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 
 

Margareta Paulson Wedtorpsvägen 14 184 34 Åkersberga 

 

 

 

 

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 
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