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Kallelse 
till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 27 november 2012 

kl 19.00 i Vaxholms Stadsbibliotek. 

 

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 2013 

8. Budget och medlemsavgift för 2013 

9. Val av tre styrelseledamöter för 2013-2014 

10. Val av en revisor för 2013-2014, fyllnadsval av en revisor för 2013 samt  

revisorssuppleant för 2013 

11. Övriga frågor 

12. Mötets avslutande 

 

Efter mötet lyssnar vi till Carl-Uno Sjöblom. Titeln på föredraget är: Drottning, Greve och Kamrer, 

tre historiska Vaxholmare.   

 

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 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 januari 2013  

Manusstopp 15 december 2012 
 

 

  

Redaktionen har ordet 
 

Så går vi åter mot mörkare tider. Efter att 

ha gjort alla måsten så kanske det finns mer 

tid än vanligt att ta tag i forskningen igen. 

Har faktiskt redan börjat då jag har försökt 

att följa min farmors far från början till slut. 

Och var tror ni att vi hamnar, jo i Vaxholm 

närmare bestämt vid Bogesund. 

I detta nummer fortsätter den artikel som 

vi fått av Margareta Eriksson som handlar 

om Skarpö.  

Tänk jag som klagat över att vi saknar ar-

tiklar. Till detta nummer har vi artiklar i 

överflöd. Du som saknar någon artikel, var 

bara lugn, de kommer ….. 

Till slut får jag och redaktionen önska er 

alla en 

 

God Jul och Gott Nytt År. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Ordföranden har ordet 
 

Tiden går rasande fort när man har trevligt. De senaste månaderna har varit fulla av 

svampplockning, skogspromenader och släktforskning. Det är jättelyxigt att äntligen få 

disponera sin tid! 

 

Under hösten och vintern räknar jag emellertid med att lägga ned mycket av min tid på 

att arbeta med Namn åt de döda, d v s nya versionen av Sveriges Dödbok, som skall 

komma ut under 2014. Gå gärna in på Rötter och läs mera om arbetet med skivan! Vi 

behöver flera som hjälper till och det är faktiskt roligt att arbeta med projektet. Skivan 

kommer ju att vara viktig för alla släktforskare. 

 

I augusti besökte Susanne och jag släktforskardagarna i Gävle. När jag var där för ca 

15 år sedan visste jag inte att min morfar var född där. Det visade sig att huset där min 

morfar var född var rivet, men hans fasters hus fanns kvar och låg nära vårt hotell, så vi 

tog en promenad dit för att titta och fotografera. Besöket gjorde att jag bestämde mig för 

att ta en ny titt på morfar och hans familj. Det var morfar jag koncentrerade mig på när 

jag började släktforska. Det finns säkert mycket jag har missat och som jag säkert ser 

med andra ögon nu när jag har mera rutin på att leta och läsa. 

 

Nu när det blir mörkare för var dag som går tycker jag inte att jag behöver ha dåligt 

samvete när jag slår mig ned framför datorn för att släktforska i stället för att gå ut och 

njuta av naturen. Jag misstänker att flera av er känner på samma sätt. 

 

Jag önskar er alla en trevlig släktforskarhöst! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Släktforskardagarna i Gävle 
 

Fredagen den 24 augusti hade jag (Anita) förmånen att delta i ordförandekonferensen i 

Gävle. 

 

Det är alltid lika stimulerande och givande att träffa representanter från förbundet samt 

ordförandena från de övriga föreningarna. Man får information från förbundet och vi 

ordföranden byter idéer och erfarenheter med varandra.  

 

Den punkt på fredagens dagordning som väckte störst intresse var informationen från 

SVAR. När riksarkivarien Björn Jordell besökte ordförandekonferensen för två år sedan 

ville han göra SVARs material gratis tillgängligt för alla. Anders Nordström, som är 

chef för SVAR, talade nu om att detta skulle kosta ca 12 miljoner kronor per år i ute-

blivna intäkter samt kostnader för nya datorservrar mm. Denna kostnad ryms idag inte i 

budgeten, varför man nu föreslår att endast bibliotek och skolor skall få gratis tillgång 

till materialet. Från förbundets sida vill man att även släktforskarföreningarna skall få 

gratisabonnemang. Hur det går med detta är ännu inte klart. 

 

Lördagen den 25 augusti och söndagen den 26 augusti var det dags för utställningar, 

seminarier och årsstämma. Jag tillbringade en stor del av lördagen med att gå runt och 
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tala med utställarna, d v s representanter från de olika arkiven, AD, SVAR, Geneanet, 

GF m fl. Som vanligt fanns det gott om nyheter som vi kan ha användning för i före-

ningens verksamhet. 

 

Då Anita var på ordförandekonferensen passade jag (Susanne) på att vara med på redak-

törskonferensen. Där pratades bl a om hur tidningar skrivs i de olika föreningarna. De 

flesta var eniga om att det svåraste arbetet var att få medlemmarna att hjälpa till med 

material till tidningarna. Vi fick också tips och idéer av varandra. Gävle är en fin liten 

stad och vi passade på att göra ett besök i gamla Gävle. 

 

Dagen efter gick vi runt bland utställarna, gick på några föreläsningar, bl a om grav-

stensinventeringen. Därefter representerade jag föreningen på stämman. Inga speciella 

nyheter kom upp och en person bredvid mig sa att det här var den snabbaste stämman 

på mycket länge. 

 

    

 
 

 

 
 

Anita Järvenpää och Susanne Fagerqvist (även foto) 
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Förslag till verksamhetsplan för 2013 
 

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal 

2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm och Åkersberga 

3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlemmarnas 

förslag 

4. Bemanna jourhavande släktforskare på lördagar i biblioteken i Vaxholm och Åkers-

berga utom i maj-augusti 

5. Arrangera föredrag eller liknande vid föreningens stadgeenliga vår- och höstmöten 

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 mottagare av Sysslingen 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 lo-

kalt samarbete 

13. Förbereda föreningens 25-årsjubileum 2014 

 

 

 
 

 

Förslag till budget 2013 
 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 30 000 

Försäljning CD-skiva, ca 10 st 1 000 
  

Summa intäkter 31 000 

  

Kostnader:  

Dator 5 000 

Sysslingen 7 000 

Förbunds och stämmokostnader 7 000 

Avskrivningar 3 000 

Abonnemang 6 000 

Övriga kostnader 6 000 
  

Summa kostnader 34 000 
  

Överskott -3 000 

 

 

  

240 medlemmar à 125:- 

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2013 dvs 125:- 

 

 

Avskrivningarna avser investeringar 

som gjorts 2012 och tidigare i datorer 

och projektor. 
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Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet  

Sekreterare vid höstmötet Carl-Göran Backgård 

Justerare tillika rösträknare  
  

Styrelseledamot (sekr) till 2014, Omval Carl-Göran Backgård 

Styrelseledamot till 2014, Omval Torbjörn Claar 

Styrelseledamot till 2014, Omval Lars Enulf 
  

Revisor till 2014, Omval Len Blomgren 

Revisor till 2013, fyllnadsval Ulla-Lena Lindström 

Revisorsuppleant till 2013 Birgit Lindkvist 
  

 

 

 
 

 

Per Anders Fogelström 
 

En av våra medlemmar lånade under sommaren ut en kasse talböcker till mig. Bland 

böckerna fanns bl a Per Anders Fogelströms s k Stadserie (d vs Mina 

drömmars stad, Barn av sin stad, Minns du den stad , I en förvandlad 

stad och Stad i världen). Eftersom Fogelström alltid har tillhört mina 

favoritförfattare bestämde jag mig för att titta lite närmare på hans här-

komst. Döm om min förvåning när det visade sig att ingen av hans för-

äldrar var födda i Stockholm. Däremot var han barnbarnsbarnbarn till 

den kände stockholmsskådespelaren Fredrik Deland. Om honom har 

han berättat i romanen Komikern. 

 

Per Anders föddes i Stockholm, dit hans föräldrar flytt undan revolutionen i Ryssland, 

där fadern arbetat åt ett svenskt företag. Fadern övergav snart familjen och flyttade till 

Amerika där han avled några år senare.  

 

Fogelström var en av våra förnämsta Stockholmsskildrare, både vad gäller romaner och 

facklitteratur. Mot slutet av sitt liv var han rullstolsburen, men arbetade in i det sista 

med en roman om Östermalm, som tyvärr aldrig hann bli klar. 

 

Mera information om Per Anders Fogelström och fullständig bibliografi hittar man hos 

Per Anders Fogelströms Vänner http://www.fogelstromsvanner.se/. 

 

Anita Järvenpää 

 

  

http://www.fogelstromsvanner.se/
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Per August Fogelström 

F 1843-04-17 Fogdö 

D 1892-10-30 Lundby Västerås 

Godsägare 

Per Adolf Fogelström 

F 1794-03-11 Flen 

D 1872-02-21 Fogdö 

Kyrkoherde 

Nils Persson Fogelström 
F 1758-10-01 Svärta 

D 1830-03-15 Fogdö 

Per Nilsson 
F 1732 -05-09 Svärta, D 1829-01-26 Svärta  

 Elsa Persdotter 
F 1729  Tystberga, D 1795 -03-27 Svärta  

 
Anna Brita Örström 

F 1766         
D 1827-09-01 Fogdö  

Eric Örström?   Ev byggmästar Enköping 
 

 
 

 

 

Fredrika Charlotta 

Klingberg 

F 1809-03-06  Vintrosa 

D 1889-01-08 Strängnäs 

Sven Christian Klingberg, 

Rektor 

F 1766-11-22 Kräklinge 
D 1835-03-12 Trosa  

Fredrik Klingberg 

F 1735 -05-19 och D 1773-02-13 St Nicolai, 
Örebro 

 

Artur Fredrik Fogelström 

F 1885-06-15  Lundby, Västerås 

D 1932    New York 

 Anna Sofia Kynneth 

F 1726   Kung-Barkarö, D Efter 1777  

 Maria Fredrika Almstedt 

F 1784 -07-02 Eker 
D 1814-03-23 St Nicolai,      

Örebro 

Per Magnusson Almstedt,  Prost 

F 1735-12-28 Almby, D 1807-08-15 Vintrosa  

 Fredrika Beckman 

F 1744 -02-03 Strängnäs, D 1827     Vintrosa  

 

Carl Jacob Julius Öberg 

F 1832-05-23 Röö 

D 1880-12-04 Barkaryd, 

Västerås 

Joham Gabriel Öberg, 

Kommunister 
F 1795-01-09 Holm 

D 1842-08-23 Riala 

Johan Öberg 

F 1758 Järfälla  

 

Nanna Olga Öberg 

F 1861-05-25 Fogdö 

D 1942-11-21 Matteus, Stockholm 

Anna Margareta Lundholm 

F 1769 Baarva???  

 
Fredrika Gustava Mathilda 
Palmer 

F 1798-09-04 Helgö 

Nils Isak Palmer 

F 1765 Stockholm, D 1814-05-11 Hilleshög  

 Helena Margareta Algren 

F 1768 Hilleshög, D 1815-11-23 Hilleshög  

 

Nanna Eva Fredrika  

Deland 

F 1838-07-05 Hedvig 

Eleonora,  

Stockholm 

D 1865-02-13 Fogdö 

Fredrik Deland,  
Skådespelare 

F 1812-01-01 Jakob, 

Stockholm 
D 1894-01-11 Östhammar 

Jean Pierre Deland, Musiker 
F  Ca 1763 Luxenburg 

D 1818-04-08 Klara, Stockholm 
 

 Eva Magdalena Eklund 
F 1775, D 1828-10-    Stockholm  

Per Anders Fogelström 

F 1917-08-22 Matteus, Stockholm 

D 1998-06-20 Sofia, Stockholm 

Emilia Rosalie Theodora 

Widerberg 

F 1819-10-22 Helsingfors 
D 1887-04-30 Sigtuna 

Fredrik Julius Widerberg, Skådespelare 

F Ca 1792, D Ca 1833-34 

Augusta*  Emelie Lind 
F Ca 1801, D 1831-04-03 Sala 

Andreas Pettersson 

F 1809-02-15 Ljungby 

D 1848-12-26 Ljungby 

Peter Svensson, Bonde 

F 1785-06-01 Ljungby 
D 1843-04-16 Ljungby 

Sven Månsson 
F 1746-10-30 Ljungby, D 1817-07-09 Ljungby 

Sara Persdotter 
F 1750-07-29  Ljungby, D 1818 Hotorp  

 

Anders Andersson Elwing 

F 1846-09-30 Ljungby 

D 1908-08-12 Matteus, Stockholm 

Ingrid Andersdotter 

F 1781-09-15 Ljungby 
D 1842-06-21 Ljungby 

Anders Jönsson 
F ev 1753 Kalmar, D Mellan 1815-1818  

 Kerstin (Stina) Olofsdotter 

F 1765-06-23 Ljungby, D 1881-01-22 Ljungby  

 

Johanna Olsdotter 

F 1807-03-19 Ljungby 

D 1892-09-19 Visby 

 

Olof Bengtsson 

F 1766 
D 1828-03-09 Ljungby 

 
 

 
 

 

 
Anna Jönsdotter 

F 1780-03-09 Ljungby  
D 1833-02-19 Ljungby 

Jöns Jönsson 

F 1758, D 1808-12-16 Ljungby  

Naemi Elisabet Elwing 

F 1887-02-08  Visby 

D 1963-12-25 Matteus, Stock-

holm 

 Ingrid Svensdotter 

F 1760, D 1810-08-23 Ljungby 

 
 

 

Jöns Niclas Nilsson, 

Skeppare 

F 1818-10-10 Othem 

D 1875-05-11 Visby 

 

Nils Jönsson 
F 1786-12-03 Othem 

D 1870-12-05 Othem 

Jöns Christiansson 

F Ca 1740, D 1816-02-20 Othem  

 Christia Catharina Lutteman 
F 1753 Gothem  

 Maria Catharina Hans-
dotter 

F 1792 07-26 Othem 

D 1856-03-23 Othem 

Hans Hansson Norrby, Sjöman 

F 1762      Othem Norra  

 

Anna Sofia Elisabeth Nilsson 

F  1852-02-12 Visby 

D 1937-11-30 Matteus, Stockholm 

Anna Margareta Jacobsdotter 

F 1772-06-30  Othem, D 1858-06-22 Othem  

 

Brita Christina  

Mårtensdotter 

F 1824-07-16 Lokrume 

D 1905-01-22 Visby 

Mårten Olofsson 

F 1794-04-14 Lokrume 

D 1831-12-08 Lokrume 

Olof Mårtensson 

F 1768-08-11 Lokrume, D 1810-05-01 Lokrume  

 Britta  Catharina Persdotter 

F 1775-11-12 Lokrume, D 1831-12-12 Lokrume  

 
Catharina Elisabet Olofs-

dotter 

F 1803-02-17  Lokrume 
D 1855-12-13 Othem 

Olof  Olofsson 

F 1759-05-22 Lokrume 

D 1829-05-21 Lokrume 
 

 Anna Maria Persdotter 
F 1763-03-27 Hejdeby 

D 1800-08-27 Lokrume 
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Begravda i Sverige 2 
 

Nu har version 2 av Begravda i Sverige kommit ut. Den består av ca 

6,4 miljoner gravsatta på 3.000 kyrkogårdar. Förra skivan bestod av 

5,3 miljoner gravsatta från 2.300 kyrkogårdar. 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Svenska Ortnamn 
 

Svenska Ortnamn är nu uppdaterad och fungerar nu i alla Windows-

versioner. Den finns att köpa i Rötterbokhandeln. Skivorna är inköpta 

och finns på föreningens datorer. 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Efterlysning 
 

Jag är en släktforskare från Finland, Tavastehus, med namnet Hannu Toivonen. 

Jag är intresserad av min förfader, flyktingen i Sverige 1713-1722 Johannes Fonselius, 

som var hjälppredikant hos änkegrevinnan Elsa Barbro Sparre i Stockholm Hedvig Ele-

onora fs 1720-1721 och hade en hustru vid namn Elsa Hasselberg. Deras son Johannes 

är född 1721-09-14 i Stockholm. 

 

Jag vet att Elsa Sparre ägde Margeretelunds gård i Österåker 1700-1718. Jungfru Elsa 

Hasselberg var som fadder i Österåker 1711 och 1716 och sedan 1720 i Stockholm 

Hedvig Eleonora. Kanske kan Elsa Hasselberg vara min anmoder? Hovmästaren Ericus 

Hasselberg nämns på Österåkers mantalslängd 1682-1709 på Hjelmsätra och hans 

hustru dog 1710-09-19 i Österåker. 

 

Kan någon hjälpa mig och kanske har någon forskat på släkten Hasselberg i Österåker? 

Hovmästarens son? Ericus Hasselberg var sekreterare och dog 1719 i Österåker. Karl 

Hasselberg ägde Hjelmsätra efter hans far hovmästaren på 1720-talet. 

 

Var hovmästaren någon slags hjälpare till adeln mm Sparre och Oxenstierna? 

 

Med vänlig hälsning Hannu Toivonen, Hämeenlinna, Finland, h.toivonen@aina.net   

 

 
 

Rädda våra Socknar! 
 

Runt om i landet pågår nu flera aktioner för att stämma i bäcken för det förslag som 

finns om att ta bort socken (församling) i folkbokföringen. 

 

Det har varit flera tidningsartiklar, lokalradio etc. som olika släktforskare har tagit ini-

tiativ till. På text tv stod t.ex. om släktforskare som protesterar mot det förslag som be-

reds och det har också tagits upp av flera tidningar. 

mailto:h.toivonen@aina.net
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Vi trodde att den här frågan hade bordlagts en gång för alla då man beslutade att ersätta 

socken med begreppet distrikt som skulle motsvaras av det vi har idag, socken, som 

många gånger är detsamma som församling. Vi har accepterat ”distrikt” med tanke på 

att staten och kyrkan har gått skilda vägar…. 

 

Hela artikeln/uppropet från Släktforskarförbundet finns att läsa på vår hemsida: 

www.roslagen.be 

 

 
 

En upptäckt på Rämmens kyrkogård, Filipstads 

kommun, Värmlands län 22 juli 2012. 
 

För 20-25 år sedan, när jag började göra utflykter från sommartorpet, hamnade jag på 

Rämmens kyrkogård, mest för att lära mig omgivningarna. Jag drog mig till minnes en 

"udda" gravsten jag sett, och i år beslöt jag mig för att "återupptäcka" densamma. Efter 

idogt letande dök den så upp - FJODOR SAVSTJENKO! 

 

Vem var denne man med det ryskklingande namnet? Gravstenen nämnde Fjodor och 

hustrun Katri. Beslöt mig för att göra en förfrågan på Rötter/Anbytarforum. Och nog 

fick jag uttömmande svar. Födelse- och dödsdatum för Fjodor och Katri; att de var 

födda i Ryssland. Båda nämns på gravstenen, men Fjodor är död och begraven i Kristi-

nehamn. Han flyttar dit efter makans död. Denne Fjodor då? Han flyttade in i Räm-

men/Lesjöfors 1949 som statslös (f.d. rysk), och till yrket verkstadsarbetare.  

 

Inflyttningslängden nämner "Riksbyrån" som tidigare hemförsamling. Här registrerades 

alla invandrare och invandringen var stor efter andra världskriget till bruksorten Lesjö-

fors. Nu är Lesjöfors ett genomfartssamhälle, stålwiretillverkningen är nedlagd sen lång 

tid tillbaka, och flyttad utomlands. 

 

Och ortens en gång så stolta bandylag, spelar sina hemmamatcher i Filipstad. Man sak-

nar konstfryst! Tänk vad en gravsten kan ställa till! 

 

Olov Kungberg 

 

 
 

Fjodors gravsten Rämmens kyrka 
Foto: Olof Kungberg Foto: Olof Kungberg 
 

  

http://www.roslagen.be/
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Det var så här det började 
 

När vi, hustrun och jag, började släktforska på sent 1970-tal så fanns varken mikrokort 

eller Internet. Det var rullfilm som man fick titta på i speciella läsapparater på biblio-

teken. Rullfilmer över Vaxholms kyrkoböcker finns i bokhyllan i studierummet i Vax-

holms Stadsbibliotek. Har inte förhört mig om de har läsapparat också, däremot vet jag 

att det finns läsare till mikrofilmen. 

 

Släktforskarföreningar tillhandahöll så kallade Videologer att köpa. Det var Genealo-

giska föreningen som sålde apparaterna. Släktforskarförbundet är en senare organisat-

ion. Dessa Videologer var våldsamt dyra. Om jag inte minns fel så kostade de bortåt 

2.000 kronor, då. Jag grunnade på deras funktion och jämförde med vanliga diaprojek-

torer. Insatsen för att få rullfilmen att fungera borde ha samma infästning som för dia-

bilder, var min tanke. Sagt och gjort, jag köpte insatsen för rullfilm för 800 kronor. Det 

kunde jag göra sedan jag funnit Unoskopet på bilden i en fotoaffär för begagnade foto-

prylar. Projektorn kostade mig 50 kronor om jag minns rätt. 

 

På bilden här intill ser ni hur skapelsen blev. 

Man kan vrida insatsen 90 grader så att de 

böcker som var filmade på den ledden också 

gick att läsa. 

 

Ojojoj vad nattliga timmar vi tillbragte med 

denna apparat, hustrun och jag. Sedan blev det 

ju mikrokort, då var det bara att köpa en sådan 

läsare. Inte direkt, det fick gå några år. Kon-

verteringen till mikrokort tog ju lite tid. Det 

var många socknar och många böcker att jobba 

med. Men då min kassa blev lite bättre kunde 

jag kosta på mig en bärbar läsare som i hopvikt 

tillstånd inte var större än en ordinär portfölj. 

Lite tyngre, men mer lätthanterligt då den inte 

stod framme. 

 

Idag sitter man vid en annan läsapparat och 

kan ha flera böcker tillgängliga samtidigt, om 

man behöver. Inte behöver man mörklägga rummet man är i heller och kan därför ohej-

dat släktforska året runt. Man kan enkelt skriva in funna relevanta uppgifter i sina do-

kument, eller varför inte kopiera del av skärmens text till dokumentet direkt. Med mik-

rofilm kunde det ta månader innan filmen kom som man beställt på biblioteket. Små-

landssocknarna lär ha varit värst, nästan alla hade rötter i Småland på den tiden. Vi hade 

det inte och därför lite enklare, Dalarna, Uppland och Blekinge hade inte samma låne-

tryck. Normalt kom filmen inom 14 dagar. Det gällde att komma ihåg var i släktforsk-

ningen man var då filmen äntligen kom. 

 

Det vi forskar fram kan vi nu göra tillgängligt för hela världen. Dels kan vi enkelt sprida 

det per mail eller via egna och andras websidor, göra det läsbart för alla oavsett om de 

har nytta av det eller inte. 

 

En personlig fundering, hur skall vi kunna sålla fram det vi vill åt i det framtida inform-

ationsflödet? 

 

Leif Gannert (även foto)  
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Fiskare från Skarpö 
 

Här fortsätter artikeln av Margareta Eriksson, barnbarn till Sigurd Emanuel Åker-

ström. Här kan ni fortsätta att följa hans levnadshistoria 

 

Innan jag går vidare vill jag berätta lite om den Åkerströmska släkten. Jag har härlett 

den bakåt till Vaxholm på 1750-talet.  

Johan Åkerström f. 1732 och gift med Maria Elisabeth Hillfert fick 1777 en dotter som 

döptes till Maria Kristina Åkerström. Hon gifte sig 1796 med torparen Erik Andersson 

boende på Torpet Steket under Bogesund. De fick 1797 en son Jan-Erik Eriksson 

(Åkerström): Fadern dog när sonen var endast 3 månader, så Maria Kristina gav sonen 

namnet Åkerström och flyttade tillbaka till Vaxholm.  

Erik Andersson kom från Föglö i Ålands skärgård och var nästan 20 år äldre än sin 

hustru. På Åland kan vi hitta släktleden bakåt ända till 1600-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

Hit flyttade Sigurd och Alma efter bröllopet i 

november 1903. Här bodde de kvar hela sitt liv, 

fram till 1950 då båda dog med några månaders 

mellanrum. 

Sigurd hade redan 1902 blivit medlem i Vaxholms missionsförsamling och Alma blev 

naturligtvis medlem när hon gifte sig och flyttade till Skarpö.  

Familjen utökades redan 1905 med en son Ragnar. 1908 föddes Bertil och sist kom lil-

lasyster Ruth född 1912. Under 20-talet hade man även ett fosterbarn, Birgit som blev 

som en extra dotter i familjen. 

Livet som fiskare var säkert hårt många gånger och det var svårt att få pengarna att 

räcka till den växande familjen. Efter några år flyttade också Sigurds mor, Vilhelmina 

Kristina in hos familjen på Almvik.  

Under vintrarna var det svårt med fisket många gånger och för att dryga ut inkomsten 

arbetade Sigurd ibland på Gustafsbergs porslinsfabrik. Där arbetade en kusin till Alma 

vilken gjorde möjligheterna lättare att få säsongsjobb. 

 

Detta hus byggdes 1903 på den 

tomt som Sigurd hade köpt av 

Svenonius. 

På granntomten byggde Fritjof 

Beijer, gift med en syster, Si-

grid, och ytterligare en tomt 

bort bosatte sig Viktor Öster-

man gift med äldsta systern 

Anna . 

Huset kom att kallas Almvik ef-

ter Sigurds fru Alma. 



12 

 

 

 

På den vänstra bilden har familjen varit till den i Vaxholm kända ateljefotografen Anna 

Björk och tagit en familjebild. Den högra bilden visar familjen vid ungefär samma 

tidsepok men nu i hörnet utanför köksfönstret på Almvik. Här finns också farmor Mina 

med på kortet. 

Sigurd var alltså fiskare, strömmingsfiskare eller skötfiskare som det också kallades. 

Man lade skötarna på fjärdarna runt Skarpö. Man hade ett matskrin med sig, så man åt 

sin kvällsvard när man lagt ut skötarna på kvällen och om man var långt hemifrån sov 

man en stund i båten tills det var dags att ta upp skötarna. Det gjordes vid tre-fyra- tiden 

på morgonen så att fisken skulle hinna med fiskbilen eller båten in till Stockholm tidigt 

för att vara färsk när den såldes på torgen i storstaden.  

Jag kommer ihåg hur min mor Ruth, berättade att hon låg och lyssnade när båten kom in 

tidigt på morgonen. Då hoppades hon att de inte skulle ha fått så mycket strömming så 

att hon måste gå upp och hjälpa till att plocka strömmingen ur skötarna så att de skulle 

hinna tills båten/bilen till stan skulle avgå.  

På höstarna for man ibland längre ut i skärgården för att fiska inför vintern. Man bodde 

då över hos goda vänner på Hallonstenarna eller på Sundsholmen hos Wahlbergs. 

Till att börja med fick man ro långa sträckor, ut till Kapellskär för att ta ett exempel. Si-

gurd skaffade dock ganska snart motor till skötbåten. Han skaffade sig så småningom en 

större båt som hette Falken där man kunde ligga över när man var ute på längre fisketu-

rer. 
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Bryggan med båthuset   Sigurd och Alma på väg från 

Norrhamnen i Vaxholm 

För det mesta fiskade man inte så mycket under vinterhalvåret även om man ägnade sig 

åt fiske under isen. Man drog skötarna från ett hål till ett annat och fick på så sätt upp en 

del fisk. Vidare satte man ut gäddsaxar i vasskanten i närområdet. 

 
fortsättning följer i nästa nummer. 

 

 

 
 

Datahörnan 
 

Snygga cd-etiketter! 
 

Har inte du som jag drömt om att kunna ge bort en snygg cd-skiva med bilder du tagit? 

 

Nu har jag lyckats och tänkte här tala om hur enkelt det är egentligen. Att bränna ski-

vorna tänker jag inte förklara. Det finns så pass många sätt att göra det. I min PC med 

Vista är det inbyggt i programvaran som visar bilderna. Du kan även köpa speciella 

program för detta. Dessutom finns gratisprogram att ladda ner. Här ett tips jag fann: 

 

http://pcforalla.idg.se/2.4476/1.123407 

 

På denna sida finns ett gratisprogram samt hänvisning till flera. Se bild nedan. 

http://pcforalla.idg.se/2.4476/1.123407
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Det är ju en sak att bränna skivor, men hur får man skivan och fodralet att se tilltalande 

ut? Mottagaren måste ju bli så tilltalad av utseendet att han/hon blir nyfiken på innehål-

let. 

 

 
 

Då är det bara resten kvar, men hur gör man? Här kommer mitt förslag. 

 

CD-skivor och fodral köper man i de flesta affärer som säljer datorprodukter. Etiketter 

är inte lika enkelt att få tag på. Men vi som bor i Stockholmstrakten har nära till Office 

Depot eller Claes Olsson. För att slippa snubbla på tröskeln föreslår jag att du köper 

CD-etiketter av fabrikatet AVERY. Då kan du följa mitt tillvägagångssätt i denna arti-

kel. Jag visar en bild på ett exempel jag gjort, så du förstår att det går att åstadkomma 

mirakel på ett enkelt sätt. Första gången tar det ju lite tid innan man kommer på hemlig-

heterna, men sedan? 

 

CD-skivan ser ju rätt tråkig ut. Räddningen är att det finns etiketter som klistras på. Eti-

ketterna, i mitt fall, sitter på ett A4-ark med 2 etiketterna. Dessa ark lägger man i sin 

skrivare efter att ha skapat sin layout, kanonenkelt! 

 

Det är lite trassligt och har visat sig vara ett krav att man följer min anvisning exakt. 

Annars blir inte svaren på web-sidorna det förväntade. Så följ anvisningen nedan punkt 

för punkt, så blir det bra. 

 

1. Gå in på web-sidan www.avery.se 

2. Leta upp ordet ”Worldwide” ovanför den blå menyraden 

3. Klicka på nedpilen till höger om ”Wordwide” samt leta upp ”Sweden” i listan 

och klicka på den raden 

4. Håll muspekaren på ”Templates & Software” 

5. För ner muspekaren till raden ”Design & Print Online” och klicka 

6. Mitt på sidan dyker en blå ruta upp benämnd ”Start here”, klicka där 

http://www.avery.se/
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7. Nya symboler kommer fram mitt på sidan, leta upp ”Media produkter” och 

klicka 

8. Nu har du en kategorilista till vänster och massor av produkter i mitten. Välj ur 

listan till vänster ”CD-etiketter och CD-omslag” 

9. Klicka på raden L7676 varmed du till höger får en miniatyrbild av hur etikettar-

ket ser ut. 

10. Dubbelklicka på raden L7676 och du kommer i designläget för vald produkt. 

Det var denna typ av CD-etikett jag köpte, därav det valet. 

11. Välj fördefinierad bild, du har 46 att välja på. Eller lägg på en bild själv. Akti-

vera ditt förslag genom att klicka i fältet ”Select & Customise”. 

Nu är det bara att göra sin layout till CD-etiketten. Till höger ser man resultatet i minia-

tyrformat som det kommer att skrivas ut. 

 

Till vänster finns verktygsfälten, med engelsk text, men det är bara att prova sig fram. 

Det är inte så svårt som man tror. Som vanligt när det gäller PC-program. Öva, öva och 

åter öva. Övar du inte lär du dig inget! 

 

Skriv först ut en provsida på vanligt papper, innan du lägger dit etiketterna. Det kan 

spara etiketter om du gjort en miss av något slag. Då kan du också kontrollera att ut-

skriften kommer på den plats etiketten för CD-skivan sitter. Etiketten tas bort från arket 

och passas in mitt på. Börja med en diagonal och tryck ut etiketten radiellt. Det är inte 

så komplicerat som det kan låta. 

 

Tål att påminnas igen, välj etikettyp som passar din skrivare vid inköpet. Vissa kräver 

laser andra bläckstråle (inkjet) därtill finns typer som klarar både och. 

Det var CD-skivan. Fodralet kräver inget inköp av färdiga etiketter. Går alldeles utmärkt 

på ett vanligt papper. Lägg dock en kartongbit bakom i fodralet, så blir det lite stadigare. 

Tillbaka till sidan där alla förslag fanns och du valde L7676 (punkt 9 ovan). Nu har du 

ett flertal att välja på. Här kallar man fodraletiketten för omslag. Det går bra med nästan 

vad som helst. Prova med C32250 och designa. När du skrivit ut är det bara att skära till 

papperet i rätt storlek. Skära är bättre än klippa, tänk på det! 

 

Nu finns massor av olika typer av fodral. Dess större fodral du lägger skivan i, dess mer 

information kan du bifoga. Ibland kan man ju hitta hela häften bifogade. Så var lite vak-

sam med typen av fodral. 

 

Till sist, köp inte de billigaste CD-skivorna, de är oftast sämst kvalitetsmässigt också. 

Du skall ge bort kvalité, tänk på det! 

 

Lycka till, önskar 

 

Leif Gannert 
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Sysslingens datum för 2013 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för nästa års tidningar. Bidrag som ni vill ska 

komma med i tidningarna kan sändas via e-post till: 

Sysslingen@hotmail.com, Info@roslagen.be eller via vanligt brev till  

Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  

 

Bidragen vill vi ha senast 4 veckor före utgivningsdag. 

 

Utgivningsdagar 
 

Nr 1 januari  Nr 2 början av mars 

 
 

 

 
 

Sysslingens redaktion önskar alla läsare 

 

God Jul  
och 

Gott Nytt År 
 

 

Nya medlemmar 
 

Rigmor Asplund Luffarbacken 4 Åkersberga 

Tommy Gustafsson Långkärrsvägen 3, Björknäs Norrtälje 

Eric Gustaf Haking Norra Tynningö 5 Vaxholm 

Sonja Johansson Rådjursslingan 6 Vaxholm 

Gustav Kraméus Hamngatan 48 Vaxholm 
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Suppleant Ulla-Lena Lindström 070-628 19 85 Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Ulla Sellbom 

    Olle Keijser  

Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 
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