
 

 

SYSSLINGEN 
Medlemsblad 4, 2011   Årgång 18 

  
   
 

 
 

Kallelse 
 

till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 22 november 2011 
kl 19.00 i Vaxholms bibliotek. 

 

Förslag till dagordning: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av rösträknare tillika justeringsmän 
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
5. Godkännande av dagordning 
6. Kort redogörelse för styrelsens verksamhet under året 
7. Verksamhetsplan för 2012 
8. Budget och medlemsavgift för 2012 
9. Val av ordförande för 2012-2013 
10. Val av tre styrelseledamöter för 2012-2013 
11. Val av en revisor för 2012-2013 och en revisorssuppleant för 2012 
12. Övriga frågor 
13. Mötets avslutande 

 
Efter mötet lyssnar vi till ett intressant föredrag.  
 

Hjärtligt välkomna!  

Ta med det här numret av Sysslingen till mötet! 
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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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Nästa nummer av Sysslingen  
kommer den 7 februari 2012  

 

Manusstopp den 7 januari 2012 
 
 
 
 

Redaktionen har ordet 
 
Så har då den mörka årstiden infunnit sig 

igen med allt det innebär. Nu kan vi kura 
ihop oss med tända ljus och tänka på hur fint 
och varmt vi faktiskt hade det i somras. 

Men denna tid passar också utmärkt till 
släktforskning. Tänkte passa på att påminna 
om de tidningar som kommer till föreningen. 
Dessa tidningar samlas i vår hylla på biblio-
teket i Åkersberga. Det är fritt fram att gå dit 
och läsa. Kanske du hittar något du har nytta 
av i din forskning. Till höstmötet kommer jag 
att ta med en bunt tidningar som vi kommer 
att dela ut till de medlemmar som är intresse-
rade. 

I detta nummer av vår tidning finns lite 
smått och gott som vi hoppas ni ska finna in-
tressant att läsa. Jag hoppas också att ni inte 
glömmer att titta på vår hemsida. Vi finns 
numera även på Facebook. Passa på att bli 
medlem även där. 

Avslutningsvis önskar vi er ett bra avslut 
på detta år och ett mycket givande nytt släkt-
forskningsår. 

Hälsningar från redaktionen. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
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Ordföranden har ordet 
 
”Sommaren är kort” sjunger Thomas Ledin och jag håller verkligen med. Det känns 
som om det bara var ett par dagar sedan jag promenerade ut från jobbet för att ha fem 
veckors semester. Veckorna bara rusade iväg och nu är den här, den av mig så förhatliga 
hösten. Tack och lov har jag ju min släktforskning att trösta mig med. 
 
Själv startade jag höstens släktforskningsarbete med att åka till ordförandekonferensen 
och släktforskardagarna i Norrköping. Det är alltid både intressant och lärorikt att träffa 
representanter från Släktforskarförbundet och från andra släktforskarföreningar. 
 
Jag fick bl. a veta att förbundet har för avsikt att komma med en ny CD-skiva lagom till 
jul. Vad den kommer att innehålla var man ytterst förtegen med eftersom man är orolig 
för att någon annan organisation skall stjäla deras idé och hinna före. Sådant har tydli-
gen hänt tidigare. Vi får ge oss till tåls och se vad som kommer. 
 
När ni läser detta är redan våra månadsmöten och datastugor igång. Vi kommer att ha 
årets höstmöte i Vaxholm den 22 november. Den 5 respektive 7 december kommer Nik-
las Hertzman från Arkiv Digital att besöka våra månadsmöten i Åkersberga och i Vax-
holm, så vi har ju lite trevligheter att se fram emot, trots höstmörkret. 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Förslag till verksamhetsplan 2012 
 
1. Verka för att öka föreningens medlemsantal. 
2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm och Åkersberga. 
3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlem-

marnas förslag. 
4. Bemanna jourhavande släktforskare på lördagar i biblioteken i Vaxholm och 

Åkersberga utom i juni-augusti. 
5. Arrangera föredrag eller liknande vid föreningens stadgeenliga vår- och höstmö-

ten. 
6. Arrangera våravslutning, med utflykt. 
7. Vid behov och i mån av förmåga hålla nybörjarcirklar och andra kurser. 
8. Ge ut fyra nummer av Sysslingen. 
9. Verka för att öka andelen Sysslingenmottagare via e-post. 
10. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CD. 
11. Inköpa och installera fler register på föreningens datorer. 
12. Delta i riksstämma och nationella släktforskardagar samt i eventuellt regionalt och 

lokalt samarbete. 
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Förslag till budget 2012 
 
Intäkter:  
Medlemsavgifter 31 250 
Försäljning CD-skiva, ca 10 st 1 500 
  

Summa intäkter 32 750 
  
Kostnader:  
Sysslingen 7 000 
Förbunds och stämmokostnader 7 500 
Avskrivningar inventarier 6 000 
Abonnemang 6 500 
Övriga kostnader 3 500 
  

Summa kostnader 30 500 
  

Överskott 2 250 
 
 

 
 
 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 
Ordförande vid höstmötet Olle Keijser 

Sekreterare vid höstmötet Carl-Göran Backgård 

Justerare tillika rösträknare  
  

Ordförande till 2013, Omval Anita Järvenpää 

Styrelseledamot till 2013, Omval Ingalill Hallberg 

Styrelseledamot till 2013, Omval Olle Kungberg 

Styrelseledamot till 2013, Omval Olle Keijser 
  

Revisor till 2013, Omval Margareta Hultman 
  

Revisorsuppleant till 2012, Omval Ulla-Lena Lindström 
  

 
 

 
 
 

Sveriges Dödbok nr 6 
 
Under släktforskardagarna talade jag med Anna-Lena Hultman, som är projektledare för 
”Namn åt de döda”, d v s det projekt som arbetar med Sveriges dödbok. 
 
Hon berättade att detta blir den sista skivan i serien och att den inte kommer att komma 
ut förrän samtliga församlingar är inskrivna och kompletterade. För att skynda på utgiv-
ningen vore det bra om vi får in flera som arbetar med projektet. 

Styrelsen föreslår en höjning av med-
lemsavgiften till 125:-. 
 
Antal medlemmar har minskat, vilket 
givit lägre intäkter 
 
Investeringar har gjorts i datorer och 
projektorer, därav avskrivningskostna-
derna. 
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Om du är intresserad kan du gå in på www.genealogi.se. Klicka därefter på länken 
”Namn åt de döda”. Här hittar du såväl projektinformation som en förteckning över vil-
ka församlingar som är lediga. 
 
Anita Järvenpää  
 
 

 
 
 

Redaktörskonferens 
 
Den 26 till 28 augusti var jag på Släktforskardagarna i Norrköping. Det här är vad jag 
fick mig till livs: 
 
Microsoft Office har ett konverteringsprogram från nyare till äldre versioner. Filen heter 
FileFormatConverters.exe och finns att hämta på Microsofts hemsida: 
http://www.microsoft.com/downloads/sv-se/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-
4aee-8f43-c6bb74cd1466 
 
Fotojanne pratade om kameror och hur man tar bilder. 

Ett bildredigeringsprogram: ”Magic Xtreme Photo Designer 6” finns gratis på 
nätet via PC-tidningen: http://pctidningen.se/cd/fel-version-av-magix-xtreme-
photo-designer-pa-cd-7. Han tyckte det programmet var bra. I mitt tycke finns 
många andra program, det viktigaste är att man håller sig till ett program och lär 
sig det. 
 

Anna Lena Hultman, SSF, berättade om Gravstensinventeringen, och visade hur det 
kommer att fungera. Det kommer att bli tillgängligt i höst, gratis. 
 
Förbundets utbud och förmåner presenterades av Gunilla Didriksson, Förbundsstyelsen. 

Bokhandeln finns på genealogi.se 
Här får man rabatter beroende på vem man är: 
a) ordinarie pris – för dig som inte är medlem i någon medlemsförening i SSF 
b) rabatterat pris - för enskilda medlemmar i någon av förbundets medlemsföre-
ningar.  
c) Föreningspris med ordinarie betalningstider - för medlemsföreningars inköp. 
d) Kommissionpris – kan endast beställas via mail- eller telefonorder till för-
bundskansliet 
Man ser ännu inte de olika priserna, utan får ett pris utgående från vem man är. 
Medlemskapet kontrolleras inte, t.ex. har ”Ale släktforskare” väldigt många 
medlemmar, den föreningen är först i val-listan. 
 

Upphovsrätt – vad gäller egentligen? Roland Classon, Helsingborgs Dagblad. 
Upphovsrätt – den som skriver eller tar bilden har rätten till materialet 
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. 
Upphovsrätt specificeras på Helsingborgs Dagblads webbsida med att nederst på 
varje sida ange: 
”Text och bild skyddas av lagen om upphovsrätt”  
denna text länkar till lagtexten om upphovsrätt. 
Man får länka till material om man anger källa och länkanvisning. 
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Bilder har ett pris. Ägare är den som har negativet. Man måste ha tillstånd av fo-
tografen. 
Bilden är fri 70 år efter fotografens död. Man kan ange ”fotograf okänd” men då 
måste man kunna visa att man sökt efter fotografen. 
Facebook- och Internet-bilder visste ingen hur man behandlar.  
 

DNA. Är Magnus son till Birger? Eva Daskalaki, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsa-
la.  

Hon redogjorde för ett projekt, som med DNA skall bestämma kända, historiska 
personers släktskap. Resultat kommer nästa år. 
 

DNA som möjlighet i släktforskningen, var väl ungefär detsamma som vi fick i höstas. 
 
På släktforskardagarna lyssnade jag på följande föredrag: 
Ideella verksamheters betydelse för bevarande av kulturarvet, Lena Adelsohn Liljeroth, 
en politikers intressanta presentation. 
 
Skimret över Gustafs dagar, Christopher O'Reagan. Christophers alltid lika fängslande 
tal om 1700-talet. 
 
När horisonten flyttar sig - att bli gammal i en ny tid, Bodil Jönsson. Bodils föredrag är i 
mitt tycke alltid underhållande, framförandet professionellt, detta var inget undantag, 
med det hade knappast någon anknytning till släktforskning. 
 
Hur släktforskar man med kartans hjälp? Karl-Ingvar Ångström och Björn Johansson. 
De visade vad man kan hitta på Lantmäteriets hemsida och hur kartorna kan knytas ihop 
med personerna i Disgen. I deras nyutgivna bok beskrivs hur man gör. 
 
Släktforska med Ancestry.se, Ann-Louise Paulsson. Genline och Ancestry kräver var 
sin licens, helt olika program. Ancestry.se ger möjlighet att lägga in sitt släktträd och få 
tips om släktingar, detta kostar inget förrän du får tips om notering i Svenska kyrkböck-
er, då måste du ha licens hos Ancestry för att kunna läsa tipset. Chat-funktion finns, 
möjlighet att kontakta andra forskare om gemensam person. 
 
ArkivDigital, Niklas Hertzman, berättar om sin verksamhet och visar AD OnLine2. Re-
klam för AD OnLine och lite information om framtida fotografering. Niklas kommer till 
oss 5 och 7 december och berättar samma sak. I senaste versionen kommer en chatfunk-
tion. 
 
Stadsarkivet och släktforskarna, Rolf Sjögren, stadsarkivarie i Norrköping. Han berätta-
de om vad man kan hitta i stadsarkiven, betyg, fastighetsinformation mm, som kan för-
djupa kunskapen om anor man hittat i kyrkboken. 
 
Utställningen: 
cirka 70 utställare visade och sålde sina alster, mest CD-skivor. Mycket berörde natur-
ligtvis närområdet till Norrköping. Jag som har mina anor norr om Mälaren hittade inte 
så mycket matnyttigt. 
 
Olle Keijser 
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Mikrokortläsare bortskänkes 
 
Vi har två mikrokortläsare, av märket NCR respektive Micron 780, som vi, av utym-
messkäl, måste göra oss av med. 
 
Vi skänker bort dem under förutsättning av mottagaren hämtar den på Pilgatan 6 i Vax-
holm 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Stockholmskällan i P4 
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3891&artikel=4681367 
Denna web-adress för dig till Radio Stockholms hemsida som handlar om en program-
serie som startades i somras. Det var Stockholmskällan man rotade i. Programmet kallar 
man för ”Återblick Stockholm” och sänds varje tisdag 12:30. 
 
Nu har ju Stockholmskällan egen hemsida, så är du mycket intresserad av Stockholms 
historia använder du följande länk: http://www.stockholmskallan.se/ 
Måttligt intresserad och mer intresserad av s.k. populärhistoria så är Radio Stockholm 
ett mycket bra alternativ. Genom att lyssna på programmen slipper du gräva dig ner i 
djupet i Stockholmskällan. Här presenterar och beskriver man innehållet i brev, bilder 
och andra dokument. 
 
 

Släktband i P1 
 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2068 
Denna web-adress tar dig till startsidan av ett program i P1 som går på måndagar 10:35. 
Programmet heter Släktband. Vill bara tipsa om programmet, har själv inte lyssnat på 
det. Men av web-sidorna att döma så finns mycket svensk historia med även här. 
 
Leif Gannert 
 
 

 
 
 

Det var för 50 år sedan 
 
I somras gjorde hustru Lena och jag en resa i Skåne. Vi hyrde en liten stuga i trakten av 
det vackra Österlen. Tur med vädret hade vi. Det blev alltså tillfälle till många utflykter 
och besök på även historiska platser. Här några exempel: Fritiof Piratens grav på Rav-
lunda kyrkogård med den kända texten "Här under är askan av en man som hade vanan 
att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen 
den 31 jan. 1972." 
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I Tomelilla finns Hasse och Tage-museet. Världens minsta museum. Det har bara plats 
för 6 personer. Dagen efter vårt besök fyllde Hasse Alfredsson 80 år med bl. a. musei-
besök. 
 
På lokalradion hade vi hört att fotografen Mattias Klum skulle kl 13.00 inviga sin foto-
utställning på en plats som heter Bränneriet i södra Björstorp. Dit borde vi åka. Kom 
fram vid 12.30-tiden. Vi såg inte till en människa så vi gick in i den stora utställningslo-
kalen och började titta på de vackra bilderna. Efter en kvart kom Mattias Klum in med 
sin fru och 2 söner. Eftersom vi var ensamma i lokalen passade vi på att prata med ho-
nom. Vi berättade att vi kom från Vaxholm. ”Där mellanlandade jag med helikopter i 
förra veckan. Vi var ute och fotograferade i Skarvs skärgård”. Ibland är världen liten. 
Hans senaste bok, ”Viljans väg”, fick vi signerad. 
 
En annan dag var vi nere på sydkusten och besökte Sveriges sydligaste läge, Smygehuk. 
I skolan fick jag på 50-talet lära mig att Sverige är 169 mil långt till Treriksröset, Ny 
mätteknik visar att den rätta siffran är ca 157 mil. 
 
På hemväg från Ystad såg vi en skylt i Backåkra ”Dag 
Hammarskjöldmuseet”. Det måste vi besöka. Gården är 
en 4-längad skånegård som idag ägs av Svenska Turist-
föreningen. Där inryms ett museum med en fotoutställ-
ning från Dag Hammarskjölds verksamhet världen över. 
Man har möblerat upp rum med hans konst och möbler 
från kontoret i New York Den södra längan upplåts till 
sommarbostad för Svenska Akademiens ledamöter. 
 
Den 18 september var det 50 år sedan FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Ham-
marskjöld, omkom. Han var på fredsmäklaruppdrag i Kongo. Det svenska flygbolaget 
Transair utförde under åren 1960-1963 flygningar för FN:s räkning. Den 18 september 
1961 skulle generalsekreteraren flyga från Leopoldville till Ndola i Nordrhodesia för att 
träffa politikern Moise Tshombe. Med hänsyn till uppdragets mycket känsliga karaktär 
var det få som kände till planerna. Än idag är det inte helt klarlagt vad som orsakade 
flygkraschen med planet DC 6B Albertina. Vid olyckan omkom, förutom generalsekre-
teraren, 15 personer. 
 
Min bror, Bertil Sundberg, var anställd i Transair och skulle som stationschef i Leo-
poldville avlösa sin kollega Harald Nork. De diskuterade vem som skulle ta flygningen 
med generalsekreteraren. Harald Nork tyckte att det var bra om Bertil istället började in-
stallera sig på kontoret. 
 
Bertil var den som tog de sista bilderna på Dag Hammarskjöld. Svenska Dagbladet har 
söndagen den 18 september en stor artikel om generalsekreteraren. På sidan 19 visas en 
av Bertils bilder. 
 
Jag har min bror Bertil fortfarande i livet. 
 
Arne Sundberg 
 
Bilden i artikeln är tagen av Lena Sundberg. 
På nästa sida finner du en antavla över Dag Hammarskjöld. 
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Knut Vilhelm Hammarskjöld 
F 1818-01-09 Tuna, Kalmar län 
V 1857-02-17 Tuna, Kalmar 
D 1891-04-21  Eksjö  
Kammarherre, Löjtnant 

Carl Åke Hammarskjöld 
F 1768-09-18, Tuna, Kalmar 
län 
V 1804-02-02 Kisa  
D 1848-07-11 Tuna 
Kammarjunkare 

Karl Gustaf Hammarskjöld 
F 1729-09-10 Åkeräng, Sun-
ne 
D 1799-09-05 Tuna 

Karl Hammarskjöld 
F 1694-07-18 Åkeräng, Sunne 
D 1774-05-04 Väderum, Tuna 

 

 Katarina Plantin-Bergloo 
F 1703-11-09 Berg, Begr: 1734-01-22 Sunne  

 
Katarina Mariana Breitholz 
F 1748-09-22 Karlskrona 
D 1812-08-12 Väderum, 
Tuna 

Klas Didrik Breitholz 
Döpt: 1712-07-22 Faringe 
D 1783-05-30 Adlerskog, Eneby 

 

 Eleonora Koskull 
F 1729-10-18 Ängaholm, Aringsås 
D 1781-07-12 Misterhult 

 

 

Charlotta Eleonora Rääf 
F 1785-08-17 Tommestorp, 
Kisa 
V 1804-02-02 Kisa 
D: 1821-10-04 Tuna 

Leonard Hinric Rääf 
F 1745-04-27 Dämshult, 
Asby 
D 1810-07-01 Tommestorp, 
Kisa 

Adam Johan Rääf 
Döpt 1705-02-13 Sjöarp, Västra Ryd 
D 1761-10-19 Dämshult, Asby 

 

Knut  Hjalmar  Leonard Hammar-
skjöld 
F 1862-02-04 Tuna 
V 1890-09-03 Södertälje SFS 
D 1953-10-12 Engelbrekt, Stockholm 

 Brita Greta Oldenburg 
F 1717-12-29 Skuru, Björkö 
D 1795-02-26 Dämshult, Asby 

 

 
Hedvig Charlotta Grönhagen 
F 1756-10-19, Kalmar 
D 1810-04-23 Tommestorp, 
Kisa 

Adam Fredrik Grönhagen 
F 1720-06-05 Äshult, Virserum 
D 1797-03-20 Brandsnäs, Torpa, Major 

 

 Ulrika Charlotta von Olthoff 
F 1736-09-08 Stockholm 
D: 1774-05-05 Brandsnäs, Torpa 

 

 

Fredrik Bernhard Cöster 
F 1797-02-09 Halmstad 
V 1830-05-08 Stockholm 
D 1878-06-30 Linköpings 
domkyrkoförsamling 

Hans Peter Cöster 
F 1762-09-02 Helsingborg 
D 1845-08-08 Klara, Stock-
holm 

Fredrik Vilhelm Cöster 
F 1726-07-20 Kristianstad 
D 1797-02-08 Helsingborg 

 

 

Maria Lovisa Cecilia Wilhelmina Cöster 
F 1832 -11-17, Maria, Stockholm 
V 1857-02-17,Tuna, Kalmar 
D 1901-11-21, Hedvig Eleonora, Stock-
holm 

Katarina Cecilia (Cöster) 
F 1732-10-11  Helsingborg 
D 1800-11-10 Helsingborg 

 

 
Beata Maria Agrell 
F 1776-09-01 
D 1847-04-23 Klara, Stock-
holm 

Olof Bernhard Agrell 
F 1746, D 1786  

 

 Benedikta Kristina Schough 
F 1753-03-05 Varberg, D 1832-05-09  

 

Ebba Eleonora Charlotta 
Iserhielm 
F 1806-03-01 
V 1830-05-08 Stockholm 
D 1865-06-21 

Karl Johan Iserhielm 
F 1761-12-01 
D 1817-10-10 Stockholm 

Karl Vilhelm Iserhielm 
F 1724-11-26 Stockholm 
D 1802-09-04 Torsätra, Västra Ryd 

 

 Ulrika Eleonora von Kochen 
F 1731-06-21, D 1788-02-111 Torsätra, Västra Ryd  

Dag Hjalmar Agne Karl Hammarskjöld 
F 1905-07-29 Kristina, Jönköping 
D 1961-09-18, Ndola, Nordrohdesia (Zambia) 

Lovisa Gustava von Köhler 
F 1782-05-08 Åsen, Sandse-
ryd 
D 1827-08-31 Sköldnora, 
Fresta 

Axel Johan von Köhler 
F 1746-07-28 Bråland, Forss 
D 1831-07-26 Trolmen, Medelplana 

Karolina Brita Carlesson 
F 1747 Stockholm. D 1802-08-20 Stockholm 

Karl Gustaf Almqvist 
F 1768 -09-14 Gävle, 
V 1810-05-18 Ed 
D 1846-10-19 Agneslund, 
Ed  

Erik Jonas Almqvist 
F 1729-02-02, Täby 
D 1808-03-15 Tierp 

Abraham Almqvist 
F 1699, D 1760 Täby, Kyrkoherde 

Anna Magdalena Ekwall 
F 1705, D1784 

 

Gustaf Fridolf Almquist 
F 1814-10-31 Antuna, Ed 
V 1858-09-29 Sala 
D 1886-10-12 Hanstavik, Västertälje 

Hedvig Cecilia Bergman 
F 1741-11-05 Bollnäs 
D 1819-11-16 Stockholm 

Olov Bergman  
F 1698-11-30 Stockholm, D 1761-05-18  

 Hedvig Berg Possieth 
F 1705-06-25 Katarina, Stockholm 
D 1762-05-02  Bollnäs 

 

 

Agneta Katarina Altén 
F 1789 -03-24 Ed 
V 1810-05-18 Ed 
D 1837-04-02 Antuna Ed 

Martin Altén 
F 1729-04-02 Valö 
D 1811-03-16 Ed 

Mårten Altén 
F 1685 Alfta, D 1744-09-09 Valö  

 Agneta Nordelia 
F 1703 Bjuråker, D 1778-08-06 Tomta, Valö  

 Fredrika Emerentia Wester-
berg  
F 1757-09-11 Nicolai, 
Stockholm 
D 1808-11-14  Ed 

Natanael Westerberg  

Agnes Maria Karolina Almqvist 
F 1866 -01-15, Jakob, Stockholm 
V 1890-09-03 Södertälje, SFS  
D 1940-01-21, Engelbrekt Stockholm 

 
Catharina Hielmarsdotter  

 

Okänd 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Maria Vilhelmina Grandin 
V 1858-09-29 Sala 
F 1836-05-06 Skultuna 

 
 
 

Maria Blomberg 
F 1803-11-01 Skultuna 
D 1886-01-04 Västerås 

Per Jansson 
F 1774-12-22 Romfartuna 
D ca år 1807 

  
 

  
 

Sara Ersdotter 
F 1772-09-07 Haraker 
D 1837-05-01 

Erik Johansson 
F 1741 Fernbo  

 
Klara Ersdotter 
F 1745  Romfartuna 
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 Skärgårdsmarknaden i Vaxholm 
 
Lördagen den 20 augusti var vi en tapper skara från vår förening, som kämpade oss ut i 
regnet för att göra reklam för Södra Roslagens släktforskarförening och Vaxholms 
Hembygdsförening på den årliga skärgårdsmarknaden i Vaxholm. 
 
Som tur var blev det uppehållsväder under de timmar som vi stod där och delade ut in-
formationsmaterial, sålde CD-skivor, vykort och lathundar. 
 
Trots det regniga vädret var marknaden ganska välbesökt och jag tror att vi lyckades 
värva några nya medlemmar. 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Grattis Eddy! 
 
Den 19 september fyllde Eddy Widborg 85 år. Eddy, 
som var föreningens ordförande under åren 2003-2009, 
är fortfarande aktiv släktforskare. 
 
Tack Eddy, för allt du har betytt och fortfarande betyder 
för vår förening! 
 
Anita Järvenpää 
 
 

 
 
 

Ny medlem 
 
Kristina Johansson Eriksövägen 23 B lgh 1201 185 34 VAXHOLM 
 
 

 
 
 
Kanske inte riktigt den typ av släktforskning som vi ägnar oss åt, men ändå intressant: 
Enligt en artikel av Rachel Caspari i Scientific American tog människosläktets utveck-
ling som kulturvarelse fart först när människornas livslängd blivit tillräckligt lång för att 
de skulle hinna bli far- och morföräldrar. Detta hände för ungefär 30 000 år sedan. Ne-
anderthalarna blev inte så gamla, men det blev så småningom våra förfäder. Kanske var 
det därför som de utkonkurrerade neanderthalarna. 
 
Nils Lindgren 
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Jakten på Ester Leontinas far 
 
För ett tag sedan fick jag kontakt med en tjej som undrade om vi eventuellt kunde vara 
släkt. Hon heter Annika Fagerquist och vi Fagerqvist. Vi har kontakt via hemsidan My-
Heritage där vi ser hela hennes släktträd. Numer kan hon även se vårt träd. 
 
Det är på min mans sida som kopplingen eventuellt finns. Jag skriver eventuellt, för 
hans farfars mor, Ester Leontina, är född i Jönköping där även Annikas släktingar bod-
de. Hennes släkting var Alfred Fagerquist som var en mycket driftig och känd person. 
Han var Sveriges förste trädgårdsmästare som även startade postorderförsäljning. Han 
hade även en fin blomsteraffär i Jönköping. Min mans släkting bodde i kvarteret bred-
vid. Problemet är dock att hon inte har någon far i födelseboken men plötsligt i samband 
med att hon konfirmeras får hon namnet Fagerqvist. Efter konfirmationen fick Ester Le-
ontina börja arbeta som piga då hennes mor och styvfar hamnade på fattigvården. Ester 
flyttar kort efter detta till Stockholms där hon under ett antal år arbetar som piga i 
många olika hem. Hennes mor skiljer sig och flyttar även hon till Stockholm och gifter 
om sig. 
 
Tidsmässigt passar Alfred in i bilden men det finns även bröder till Alfred som skulle 
kunna vara passande fäder. Så många andra tror vi inte kan komma i fråga. 
 
I samband med min kontakt med Annika fick jag reda på att hon hade en faster boende i 
Lahäll här i Täby. Jag frågade om jag kunde ta kontakt med denna dam och Annika be-
rättade att hon var en mycket trevlig och social dam. Sagt och gjort, jag ringde och pre-
senterade mig och frågade om hon kände till namnet Fagerqvist. Visst, sa hon, det hette 
jag som flicka. Jag hoppades att hon kanske skulle kunna känna till några ”skandaler” i 
släkten så jag vågade faktiskt fråga om hon visste om det fanns några oäkta barn hon 
kände till eller hört talas om. Till saken hör att Alfred faktiskt var hennes farfar. Tyvärr 
visste hon inte om några sådana skandaler. Vi kom överens om att träffas och eftersom 
hon och hennes man var äldre så ville hon gärna att vi kom till henne så att vi kunde 
prata lite. 
 
Vi tog med oss de uppgifter vi hade och hon hade plockat fram en massa information 
och papper som hon hade kvar. Hon berättade bland annat att de flesta männen i släkten 
hade en mycket speciell form på näsan. Efter en mycket trevlig eftermiddag tackade vi 
för oss och när vi gick så fick vi en varm kram och så sa hon: Jag hoppas verkligen att 
vi är släkt. 
 
Några veckor senare gjorde vi ytterligare en ny trevlig bekantskap. Vi träffade min 
mans halvfarbror för första gången. Det som jag direkt reagerade på var hans näsa. Den 
hade exakt den form som vi hade pratat om tidigare. Nu känns det ännu mer säkert att 
Alfred eller någon av hans bröder är den som är far till Ester Leontina. Men vi kan inte 
bevisa något förrän vi hittar dokument som kan bekräfta våra misstankar. Han visade 
även bilder på Ester. Ester ligger begravd på Sandborgskyrkogården tillsammans med 
sin man, mamma och hennes man här i Stockholm. Graven finns också kvar.  
Nu är det bara att leta vidare. Hoppas att vi kommer hitta någon koppling mellan de per-
soner vi hoppas på. Vi fortsätter att leta. 
 
Susanne Fagerqvist 
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Sysslingens datum för 2012 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för när nästa års tidningar ska utkomma. Bidrag 
som ni vill ska komma med i tidningarna ska sändas via e-post till: 
Sysslingen@hotmail.com, Info@roslagen.be eller via vanligt brev till Susanne Fager-
qvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 
Bidragen vill vi ha senast 4 veckor innan utgivningsdag. 
 
Utgivningsdagar 
 

Nr 1 7 februari  Nr 2 2 maj 
Nr 3 15 augusti  Nr 4 30 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

Till sist vill vi i rTill sist vill vi i rTill sist vill vi i rTill sist vill vi i re-e-e-e-
daktionen önska alla daktionen önska alla daktionen önska alla daktionen önska alla 
läsare en riläsare en riläsare en riläsare en rikkkktigt God tigt God tigt God tigt God 
Jul och ett Gott Jul och ett Gott Jul och ett Gott Jul och ett Gott 
Nytt ÅrNytt ÅrNytt ÅrNytt År    
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