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Ordföranden har ordet 
 

Under en fantastisk försommar och en underbar sommar har jag ”laddat batterierna” med skärgårds-

turer till Sandhamn, långa promenader på Djurgården och ett antal stadsvandringar med bl.a. 

Christopher O’Regan. Det vackra vädret har inneburit att det inte blivit särskilt mycket gjort åt 

Namn åt de döda (den s.k. dödskivan), men nu är det dags för mig att kura ihop mig framför datorn 

och sätta igång igen. Som jag tidigare har berättat vill förbundet ha in flera som arbetar med pro-

jektet. Ni hittar informationen på förbundets hemsida. www.genealogi.se under förbundsinfo.  

 

Det blir ingen ordförandekonferens i anslutning till årets släktforskardagar. Man ersatte denna med 

en s.k. samrådskonferens i Stockholm tidigare i år. Jag har därför valt att inte resa upp till Umeå i 

år. Det blir istället Tore Österman som blir vårt ombud på stämman. Jag har bett honom att skriva 

lite om detta i kommande nummer av Sysslingen. 

 

Första veckan i september startar föreningens aktiviteter med medlemsmöten, datastugor och jour 

på biblioteken. Jag håller också på med planeringen inför höstens studiebesök, men vet ännu inte 

när och var detta kommer att äga rum. Mera information om detta kommer via mail och på vår hem-

sida senare i höst. 

 

Välkomna till en trevlig släktforskarhöst! 

 

 

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 
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Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 
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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 november 2016 

Manusstopp den 15 oktober 2016 

  

Redaktionen har ordet 
 

Nu när kvällarna blir mörkare så känns det 

åter dags att börja forska i sina rötter. Vi får 

kanske avvakta lite då OS tar mycket tid i an-

språk.  

Till detta nummer har vi fått in några bra 

artiklar från flera medlemmar som vi hoppas 

att ni kommer att tycka om. Varje författare 

ansvarar för innehållet i sin artikel. 

Årets släktforskardagar är i Umeå och 

Tore och hans fru Elsy håller ställningarna 

för vår förening. Vill ni se vad som händer i 

Umeå så kan ni se mycket dels på deras hem-

sida och dels via inspelade program som vi-

sas på YouTube. Information om detta finns 

längre bak i tidningen. 

Vi hoppas att ni kommer ha en riktigt bra 

fortsättning på hösten. 

 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Våravslutningen på Länsmansgården 

 

Lördagen den 21 maj i år hade vi föreningens våravslutning på Länsmansgården i Åkers-

berga. Vi fick reda på lite om gårdens historia samt blev visade de olika delarna i trädgården 

av trädgårdssällskapets medlemmar. Vi avslutade med en picknick. Vissa satt varmt och 

skönt i växthuset medan några andra föredrog att sitta ute. Vi hade tur med vädret och slapp 

regnet som kom senare på eftermiddagen. 

 

 
Våra guider 

 

 
En fullt fungerande bikupa 

 
Intresserade åhörare 

 

 
Ena gruppen 

 
Andra gruppen 

 
Visning av Linnés trädgård 

 
Foto: Lena och Arne Sundberg 

 

Susanne Fagerqvist 
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På jakt efter en mördare 
 

Av en bekant fick jag reda på att dennes släkting blivit mördad. Jag blev givetvis nyfiken 

och försökte få lite information. Den blev mycket knapphändig. Mordet begicks i januari 

1939 någonstans i Östergötland. Jag fick i alla fall namnet på den mördade. I Sveriges död-

bok 1901-2013 lyckades jag få fram uppgifter på mordoffret. 

 

Jag bad Anita Järvenpää om råd hur jag skulle gå vidare. Ett mord var ju inte något som 

skedde varje dag på den tiden, Hennes tips var att börja söka i tidningarna. Mycket riktigt. I 

Norrköpings Tidningar den 10 januari fann jag en artikel om mordet. Där rubricerades det 

som ett rånmord. Det fattades nämligen en sparbössa. 

 

Hustru Lena och jag var på semester i södra Sverige. Anitas andra tips var att vi borde be-

söka Landsarkivet i Vadstena och där söka i polisutredningar och i domböcker. 

 

Vi kom till Landsarkivet en eftermiddag i juli och bad en arkivarie om hjälp. Nu visste vi 

inte i vilken ordning vi skulle börja. Tyvärr blev det domböckerna. Vi satt några timmar utan 

något resultat, Vi borde ha börjat leta i Landsfiskalsregistren. Klockan gick och det blev 

dags att stänga arkivet. 

 

Arkivarien nämnde att man kan beställa handlingar och få dem levererade över internet mot 

en kostnad av 225 kr /15 minuter samt kopieringskostnaden 4:- per kopia. 

 

Det jag kunde få hjälp med är nedanstående: 

 Fotografier - 6 sidor 

 Ritningar och skisser från brottsplatsen - 3 sidor 

 Utdrag ur domboken - 4 sidor 

 Rapport angående mordet - 51 sidor 

 Rapport angående den misstänkte - 19 sidor 

 Obduktionsrapport - 15 sidor 

 Utlåtanden - 3 sidor 

 Kallelser och vittnesstämningar - 3 sidor 

 Korrespondens - 11 sidor 

Jag beställde ett urval av handlingarna. Det visade sig att mördaren utövat stort våld vid 

mordet. 

 

På fotografierna ser man att slag utdelats mot huvudet, rejält med blodstänk på väggarna och 

blodpölar på golvet. Handlingen rubricerades som rånmord. När jag studerade bilagorna vi-

sade det sig att mördaren vid andra tillfällen våldtagit, stulit pengar från sin arbetsgivare 

m.m. Med hänsyn till tidigare brott skulle straffet vara straffarbete i tio år. 

 

”Enär vidkommande Eriksson sådana omständigheter föreligga, som i §1 och §2 i lagen den 

22 april 1927 om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare angives, förordnar härads-

rätten, tillika, att Eriksson skall i stället för att undergå det honom ådömda straffet intagas 

till förvaring i särskild vårdanstalt för sådana förbrytare”. 
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Landsarkivet i Vadstena är Sveriges första Landsarkiv och invigdes 1899. Landsarkivet är 

sedan dess inrymt i Vadstena Slott.  

 

Arne Sundberg 

 

 

 
 

 

Något egendomligt 
 

Under mitt arbete med Dödskivan och min gamla födelseförsamling Ekeby hittade jag något 

egendomligt.  

 

Vid genomgång av gamla dödböcker kan man finna de mest målande beskrivningar av döds-

orsakerna. Jag fann detta i dödboken för min gamla hemförsamling Ekeby. Året var 1863 

och månaden augusti. De vanligaste dödsorsakerna i socknen vid den tiden var "förkylning", 

"bröstsjuka" och "pelssjuka". Den sistnämnd drabbade främst små barn och torde ha varit 

detsamma som halsfluss eller difteri.  

 

En torparhustru avled i 73-årsåldern och fick följande drastiska dödsorsak angiven: "/ Påstod 

sig under sömnen hafva svälgt en Ödla, som tog lifvet av gumman. "/ 

 

Det är oklart vem, som verkligen står för beskrivningen. Torpet låg i byn Frommesta, som i 

sin tur ligger en dryg mil sydost om Örebro på Närkeslätten.  
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Se dessa kopior ur dödboken för Ekeby F:3 (1861-1894) Bild 13. 

 

 
 

 
 

Carl-Uno Sjöblom 

 

 

 
 

 

Några resultat av släktforskning 
 

Jag ska berätta något om mina förfäder, resultatet av den forskning som jag hållit på med i 

över 30 år och låt mig börja bakifrån med de äldsta jag funnit hittills och som det faktiskt är 

skrivet en hel del om på olika sidor på nätet.  

 

Många har tydligen gemensamt med mig dessa personer som sina släktingar med tanke på 

de många släkthemsidor som jag funnit.  

 

Under forskningen har jag också fått en liten historie- och geografilektion som extra inform-

ation. 

 

Jag börjar med min MORMORS FARMORS FARFARS FARFARS MORFARS 

FARFARS FAR Maurice Godin ibland är han nämnd med efternamnet Gaudin. 
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Han föddes mellan 1530-1540 i Givet, En fransk stad belägen på ömse sidor om floden 

Maas, eller på franska, Meuse i departementet Ardennes.  

 

 
 

Maurice var ryttare och soldat i provinsen Namur. Härifrån kom även drottning Blanche 

(Blanka) gift med den svenska 1300-talskungen Magnus Eriksson  

 

Maurice familjesköld såg ut så här. Maurice titel var Kavalier de Givet. 

 

 
 

Maurice Godin kom till staden Bellefontaine i mitten av 1500-talet, inte långt från Saintes, 

som på den tiden ansågs som en möjlig Hugenott autonom kanton inom Frankrike. Hugenot-

terna var protestanterna i Frankrike och andra närliggande områden i Europa.  

 

Följande tycker jag är intressant, både Maurice Godin/Gaudin och Tempelriddarnas stormäs-

tare Thibaud Godin/Gaudin nämns i flera dokument. Om de var släkt har jag ännu inte lyck-

ats konstatera men informationen är taget direkt från en online-källa, där man också kan 

finna intressanta bilder och kopior av diverse handlingar.  
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Stormästaren av Tempelherreorden mot slutet av korstågseran, var Terry Godin (omformat 

från Thibaud Godin), som efter ett fall på marken hade dukat under av sina sår.  

 

Thibaud Godins vapen 1291-1292 

 

Jacques de Molay, Godin`s efterträdare, skulle bli den sista Stormästaren av Tempelrid-

darorden och han brändes på bål 1314 på order av Vatikanen. 

 

Tempelriddarorden lär ha överlevt underjordiskt enligt sägnen tills Filip, hertigen av Or-

léans, utsågs till stormästare 1705.   

 

I mitten av 1500-talet gifte sig Maurice med Huguette Pampeluna från Sedan. Hon föddes 

omkring 1540 och hennes fullständiga namn var Huguette Pampelune de Navarre  

 

Hennes efternamn anspelar på Navarra vid gränsen av Pyrenéerna mellan Frankrike och 

Spanien.  

 

Här i staden Pau föddes även den franska kungen Henry IV den 13 december 1553 och var 

under en period kung av Navarra. Det var staden Pau som även Jean Baptiste Bernadotte 

kom ifrån, den blivande kung Karl XIV Johan i Sverige. 

 

 Huguette Pampelune de Navarre 

 

Maurice och Huguette gifte sig omkring 1560 någonstans i regionen Bourgogne, Frankrike 

och fick en son Vorle Godin 1565. Han namngavs efter kyrkan han var döpt i. Kyrkan i byn 

Saint Vorle i Châtillon-sur-Seine, byggdes på toppen av en plats daterad till det första 

kristna millenniet. 
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 Chatillon-sur-Seine 

 

Helgonet Vorle tros vara mannen som övervakade skapandet av en andra grav för Jesus, 

konstruerad i socknen Châtillon baserat på ritningar av den ursprungliga graven. Orsaken 

var att pilgrimer som önskade besökta Jesus grav inte behövde riskera liv och lem genom att 

resa till det då fientliga landet i Phoenicia. (Ett kustland som idag innehåller bl.a. nuvarande 

Israel). 

 

Mellan denna andra grav i Châtillon och den ursprungliga graven i Jerusalem ligger Bure-

les-Templiers, sydöst om Châtillon. Översatt betyder ortsnamnet "Brunn för Tempelrid-

dare". Det skapades för Tempelriddarnas ritt från Châtillon där man tog med 

vatten från brunnen för den långa resan till det heliga Landet under de första korstågen för 

att befria Jerusalem.  

 

Odo de Châtillon (senare Påven Urban II) var en förespråkare av korstågen till Jerusa-

lem. Familjer från regionen Châtillon sägs ha varit de ärftliga kungarna av Jerusalem bl.a. 

 

Vorle gifte sig omkring 1590 i Champagne, Frankrike med Brigitte Gouzier som var född 

omkring 1570 i Bar-sur-Seine inom Champagne. 

 

 Karta över regionen Bar-sur-Seine 

 

De fick 3 barn Claude, Marguerite och Barthelemy Godin 

 

Låt oss följa Claude som i sin tur gifte sig med Marie-Josephe Bardin 1620 och fick 

6 barn, Jeanne, Pierre, Pierre Jacques, Gabriel, Pierre, Charlotte. 

 

Det barn vi fortsätter att följa hette Pierre Jacques senare med tillnamnet dit Chatillon et 

Bellefontaine. 
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”Pierre Godin från Chatillon och Bellefontaine” Denna metod för namngivning är en form 

av patronym, där en plats namn används som en persons efternamn.  

 

Termen dit betyder ”från” och anses vara en fransk term men ordet kan också ses i gamla 

holländska namn och därför kan termen ha sitt möjliga ursprung i ett vallonskt eller flam-

ländskt ord. 

 

Pierre Jacques föddes 17 maj 1630 i Chatillon-sur-Seine och blev en av de ca 100 fransmän 

som 1653 seglade till Nya Världen med skeppet La Flèche (Pilen). De anlände till staden 

Marie (som senare döptes till Montrèal). 

 

Pierre`s fru, Jeanne Rousseliere, föddes 1636 i Moëze, Saintes, Saintonge. (Är en tidigare 

provins vid franska västra centrala Atlandskusten). 

 

Deras 8 barn, alla födda i Canada, var Laurent, Marie, Catherine, Gabriel, Marie, Pierre, 

Jean, Anne, Marie, Catherine. 

 

Fransmännen hade skickat bosättare till den nya världen tidigare, Port Royal 1604. Men de 

tidiga invånarna kunde inte tåla den fruktansvärda kylan under den kanadensiska vintern och 

fientligheten hos vissa stammar av infödingar. Så 1653 års Grand Recrue, som det hette, 

blev ett nytt försök att etablera det moderna Canada.  

 

Pierre Godin dit Châtillon et Bellefontaine (hädanefter nämnd som Pierre Godin) var en 

mästersnickare, soldat, sjöman och nybyggare och kontrakterades av guvernören i Acadia att 

återuppbygga Port Royal i sent 1670-tal.  

 

Pierre gifte sig i Montreal och han och hans hustru Jeanne Rousseliere bodde på Chateau 

Richer där deras barn föddes. 

 

  
 

Laurent Godin var gudson till grundaren och förste guvernör i Montréal, Paul Chomedy . 

 

Bland Laurents 11 barn fans Pierre Godin II, den person som utforskade mycket av territo-

riet som nu kallas New Brunswick, medan Gabriel Godin anses vara grundaren av vad som 

idag kallas Fredericton, huvudstaden i New Brunswick (tidigare Saint Anne).  
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Fredericton är huvudstad i den kanadensiska provinsen New Brunswick, eftersom det pro-

vinsiella parlamentet har sitt säte i staden. Staden är ett viktigt kulturellt och utbildnings-

mässigt centrum, och hyser tre universitet, University of New Brunswick,  

 

Alla de Bellefontaines av Chezzetcook, Nova Scotia, härstammar alla från den tidigare 

nämnda riddaren från Namur, Maurice Godin som bott i staden Bellefontaine. (Betyder 

vacker fontän och är belägen i norra Frankrike). Staden Bellefontaine sägs vara etablerad un-

der det första kristna millenniet och grundades nära platsen av fontänen Saint Blaise, en 

plats där det tidigare sägs ha skett mirakel.   

 

Hundra år efter att Pierre Godin I kom till Kanada, börjar engelsmännen undersöka territo-

riet Saint Anne. Och 1755 med England och Frankrike i fred, skickade engelsmännen sina 

militära styrkor för att utföra ett tvångsåterinsättningsprogram mot folket i det som idag kal-

las Atlantic Kanada.  

 

Atlantic Kanada 

 

 
 

De respektive ägarna till territoriet Saint Anne blev "antingen slaktade på plats eller togs 

slutligen som fångar till Halifax" (enligt Acadian släktforskare Fader FJ Melanson) och all 

deras mark beslagtogs som ett "krigspris".  

 

Under 1737 rånade några indianer ett engelskt fartyg och guvernör Armstrong i Nova Scotia 

kallade då Joseph Bellefontaine och Michel Bergeron som tolkar och Bellefontaine blev 

också ombedd att göra en lista över de människor som levde vid Saint John floden.  (Från 

Irene Doyles webbplats historia om Godins i New Brunswick).  

 

Eftersom Joseph Godin Bellefontaine talade det amerikanska språket flytande och även flera 

europeiska språk lurade Engelsmännen Joseph att tro att han gjorde en god gärning.  
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Så småningom blev stadsborna dödade eller gripna och staden jämnades med marken. Se-

nare omdöptes staden till namnet av en kusinerna till Windsors av London, en gotisk 

”swordsman” från Tyskland som hette Fredrik av Sachsen-Gotha medan resten av landet 

döptes efter den preussiska Prince George von Brunswick dit Windsor.  

 

De återstående överlevande medlemmarna av Godin-Bellefontaine familjen, intressant nog, 

skeppades inte till koncentrationsläger eller länder runt om i världen som resten av Aca-

dians.  

 

Charles Bellefontaine, junior, och hans hustru och åtta barn påstås senare ha tvingats in i 

slavarbete för ett halvt dussin år, bland annat tvingades de att anlägga den första "engelska" 

motorvägen i Kanada, från Halifax till Windsor.  

 

Det finns en sång, Chezzetcook sången, där ljudinspelningen är donerad till Fredericton, 

New Brunswick arkiv 1958 på tröskeln till tvåhundraårsdagen av massakern på Saint Anne, 

av J.J.F. Winslow, en trolig ättling till översten John Winslow.  

 

Den första raden av låten är "My name is Bellefontaine - fontaine -fontaine" (En andra kopia 

av Chezzetcook sången finns i Nova Scotia regeringens arkiv. Recordnummer 3557, Loc 

nummer AR 58 94 MF nr 289,752 donerad av Dr. Helen Creighton)  

 

Trots att många i släkten Godin Bellefontaine gick åt under massakern så var det många som 

överlevde och kunde fortsätta att utveckla familjen.  

 

Det kan man se i flera släktsidor på nätet om man söker på eller Googlar på Godin Family. 

 

 

 

Nedtecknat av Tore Österman i Juli 2016 
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Åkersberga bibliotek 
 

Släktforskarjouren finns på plats lördagar kl 11.00-13.00 under september – december samt 

januari - april. Välkommen om ni behöver hjälp i forskningen eller bara har vägarna förbi. 

 

Den första och tredje måndagen i månaden har vi månadsmöte och datastuga kl 15.00. Här 

träffas vi och fikar och dryftar våra med- och motgångar i släktforskningen. Information om 

teman för träffarna skickas ut via mail. 

 

Passa på att titta på det material som finns på biblioteket. Utanför ingången finns en snurra 

med olika tidningar som har med släktforskning att göra. 

 

I det ”tysta rummet” längst in i biblioteket har vi vårt egna material i föreningen. Här finns 

en mängd olika böcker som kan vara av intresse för släktforskare samt de olika tidningar 

föreningen får från andra föreningar. 

 

 
Släktforskarjouren 

 
Släktforskarjouren 

 
Släktforskarmaterial vid in-

gången till biblioteket 

 

 
Ingången till tysta rummet. 

Smyg, här brukar ungdomar 

sitta och studera. 

 

 
Delar av vårt material samt 

de släktforskartidningar 

föreningen får från andra 

föreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Susanne Fagerqvist 

 

Dick Fagerqvist 
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Albert Engström – kolingens skapare 
 

Längst bak i aktern på Waxholmsbolagets båt M/S Gällnö hänger det två stora glasmontrar 

med ett 30-tal teckningar av Albert Engström. För de flesta är nog Albert Engström förknip-

pad med Roslagen. Hur många vet att han ursprungligen var smålänning? Jag visste det inte. 

 

Albert Engström föddes i Lönneberga 1869 som son till stinsen Lars Engström och Antig-

nonia (Gonny) Linder. Efter studentexamen reste han till Uppsala för att studera latin och 

grekiska vid universitetet. Efter exercis på Hultfredsslätt blev han frielev hos Carl Larsson 

på Valands konstskola i Göteborg. Albert var en skicklig tecknare och fick sina teckningar 

av Kolingen och Bobban publicerade i bl.a. tidningen Söndags-Nisse.  

 

1894 gifte han sig med Si-

grid Sparre. Paret fick tre 

barn; Malin, Lisa och Lars-

Bruno. Malin var under 

några år förlovad med Evert 

Taube. 1905 debuterade Al-

bert som författare. Han var 

också engagerad i folkom-

röstningen om rusdrycksför-

bud i Sverige 1922. Han var 

emot förbudet och hans af-

fisch med texten Kräftor 

kräva dessa drycker blev 

välkänd. 1925 till 1935 var 

han professor i teckning vid 

Konsthögskolan i Stock-

holm. 

 

Albert avled 1940 och be-

gravdes bredvid sina föräld-

rar på kyrkogården i Hult. 

 

Jag läste en del av Albert 

Engström när jag var yngre. 

Nu har jag dammat av böck-

erna för att åter bekanta mig 

med Kolingen och Bobban. 

 

Tilläggas kan att Albert Eng-

ströms första kontakt med 

Stockholms skärgård var på Östra Lagnö och konstnärskolonin där 1894. 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla för Albert Engström 
 

Lars Engström 

F 1798-03-16 Drothem 

F 1866-11-15 Norra Solberga 

Kommunister 

Lars Danielsson 

F 1762-08-13 Yxnerum 

D 1830-02-04 Drothem 

Bonde 

Daniel Eriksson 

F 1733-12-29 Yxnerum 

Bonde 

 

 

 

 
Anna Larsdotter 

F 1730-12-03 Yxnerum 

 

 

 

 

 

Helena Gustafsdotter 

F 1757-12-16 Skönberga 

D 1818-08-25 Drothem 

Gustaf Olofsson 

Söderköping 

Uppgiven som fader till barnet 

 

Lars Erhard Engström 

F 1841-08-10 Vånga 

D 1926-09-10 Hult 

Stationsinspektör 

 

 

 

Annika Persdotter 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson 

F 1784-03-25 Törnsfall 

Arrendator 

Jonas Eriksson 

F ca 1752 

D 1788-10-23 Törnsfall 

Torpare 

 

 

Anna Brita Persdotter 

F 1809-02-14 Lofta 

D 1844-01-03 Norra Solberga 

 

 
Brita Jonsdotter 

F 1755 Västervik 

 

 

 

 

 

Brita Nilsdotter 

F 1780-12-06 Hallingeberg 

D 1832-05-13 Lofta 

Nils Jönsson 

F 1752-03-31 Hallingeberg 

D 1804-10-24 Hallingeberg 

Torpare 

 

 

 

Albert Laurentius Johannes Engström 

F 1869-05-12 Lönneberga 

D 1940-11-16 Matteus, Stockholm 

Författare, Konstnär, Professor 

Agneta Gustafsdotter 

F 1752-12-20 Hallingeberg 

D 1829-02-23 Odensvi 

Jonas Pettersson 

F 1791-08-25 Lönneberga 

D 1847-01-19 Lönneberga 

Hemmansägare 

Petter Jonsson 

F 1751-11-29 Målilla 

D 1810-05-13 Lönneberga 

Bonde 

 

Per Johan Linder 

F 1811-08-21 Lönneberga 

F 1849-05-30 Vena 

Vice pastor 

Catharina Nilsdotter 

F 1751-09-26 Hessleby 

D 1810-07-20 Lönneberga 

 

 

 

 

Anna Britta Persdotter 

F 1791-09-22 Lönneberga 

D 1870-03-22 Lönneberga 

Petter Gudmundsson 

F 1752-05-08 Lönneberga 

D 1822-11-25 Bönarp 

Hemmansägare 

 

 

 

 
Stina Johansdotter 

F 1755-02-01 Visnerum 

D 1835-11-29 Lönneberga 

 

Antigonia Margareta (Gonny) 

Linder 

F 1843-12-15 Vena 

D 1924-11-14 Hult 

 

 

 

Samuel Marcellus 

F 1778-09-29 Rumskulla 

D 1841-06-13 Lönneberga 

Kyrkoherde 

Marcus Jonsson 

F 1742-01-30 Rumskulla 

D 1824-05-06 Hjorted 

Bonde, Hemmansägare 

 

 

 

 
Sara Olofsdotter 

F 1751-10-26 Rumskulla 

D 1835-11-29 Lönneberga 

 

 

Maria Catharina Petronella Marcellus 

F 1812-07-28 Lönneberga 

D 1873-09-30 Lönneberga 

 

 

Christina Margareta Kastman 

F 1786-06-04 Vimmerby 

D 1852-09-27  

Jonas Kastman 

F 1754-08-26 Vimmerby 

D 1822-04-14  Lönneberga 

Kyrkoherde 

 

 

 

 
Margareta Catharina Svensdotter 

Döpt 1756-10-24 Kristdala 

D 1809-02-23 Lönneberga 
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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 
 

 

 

Släktforskardagarna i Umeå 
 

Den 20 och 21 augusti hålls årets släktforskardagar i Umeå. Vår förening representeras av 

Tore och Elsy Österman. De kommer även att medverka på redaktörkonferensen på freda-

gen. 

 

Årets tema är ”En spännande tidsresa, fjällen, skogarna, älvarna och människorna”. 

 

Om ni vill få reda på vad som händer under släktforskardagarna finns det massor med in-

formation på sidan http://www.sfd2016.se/  

 

Om du vill ha mer information om släktforskardagarna kan du se årsstämman på youtube. 

Sök på Sveriges släktforskarförbund så finns inspelningar från tidigare stämmor som du kan 

lyssna på. Årets stämma läggs ut så fort den är inspelad. Här kan du också se olika föredrag 

som har med släktforskning att göra. 

 

 

 
 

 

Nya medlemar 
 

Camilla Stavre Skogsbovägen 1 184 95 Ljusterö 

Ingalill Göransson Höganäsvägen 2 761 11 Bergshamra 

 

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
http://www.sfd2016.se/

