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Kallelse 
till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 26 november 2013 

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 2014 

8. Budget och medlemsavgift för 2014 

9. Val av ordförande för 2014-2015 

10. Val av tre styrelseledamöter för 2014-2015 

11. Val av en revisor för 2014-2015 och en revisorssuppleant för 2014 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

 

Efter mötet lyssnar vi till en föreläsning om släkten Cronhamn i Vaxholm av Tomas Risbecker, ti-

digare ordförande i Genealogiska föreningen.  

 

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 februari 2014  

Manusstopp den 15 januari 2014 

Redaktionen har ordet 
 

Så var det dags att skicka ut årets sista 

nummer av Sysslingen. I detta nummer hittar 

du information inför föreningens höstmöte 

samt budget och verksamhetsplan. 

Här finns också information om nya ut-

skriftsmallar i Disgen och länk till Rötters 

nya hemsida. Vi fortsätter även vår serie om 

register i Excel. Om du saknar något eller har 

önskemål om artiklar får du gärna höra av 

dig till oss.  

Nästa år har vi mycket att se fram emot. I 

samband med vårmötet kommer vi att fira 

föreningens 25-års jubileum. Mer informa-

tion om detta kommer i nästa tidning.  

Vi hoppas att detta nummer ska innehålla 

intressanta och trevliga artiklar. 

Avslutningsvis får vi önska alla våra lä-

sare en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 

 

Susanne Fagerqvist 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

Redaktionen har ordetRedaktionen har orde-

Redaktionen har ordRedaktionen har orRed-

aktionen har o 

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

Så är den här igen! Den för mig så förhatliga hösten. Dagarna blir allt kortare och mörk-

ret smyger sig på. Jag längtar redan till 22 december, då det äntligen vänder, och vi 

sakta går mot ljusare tider igen. Enda trösten med mörkret är att jag med gott samvete 

kan stänga in mig på ett arkiv eller kan slå mig ned framför datorn och släktforska i stäl-

let för att njuta av soliga långpromenader. För mig kommer en stor del av hösten att gå 

åt till att arbeta med den nya dödskivan. Skivan skall komma ut i augusti 2014 och alla 

filer skall vara inlevererade senast 31 december i år. 

 

Vid vårt höstmöte den 26 november kommer Tomas Risbecker att hålla en föreläsning 

om Cronhamn. 

 

Nästa år firar vår förening sitt 25-årsjubileéum. Vi kommer att fira detta med en liten 

jubileumsfest i anslutning till vårt vårmöte i mars. Mera information kommer i nästa 

nummer av Sysslingen samt på föreningens hemsida.  

 

Vi har med andra ord en hel del spännande att se fram emot, trots höstmörkret. 

 

Trevlig släktforskarhöst!  

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2014 
 

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal 

2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm och Åkersberga 

3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlemmar-

nas 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 Sysslingenmottagare via e-post 

10. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CD 

11. Inköpa och installera fler register/program på föreningens datorer 

12. Delta i riksstämma och nationella släktforskardagar samt i eventuellt regionalt och 

lokalt samarbete 

13. Fira föreningens 25-årsjubileum 

 

  



4 

 

 

Förslag till budget 2014 
 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 30 000 

Försäljning CD-skiva, ca 5 st 1 000 
  

Summa intäkter 31 000 

  

Kostnader:  

Dator 5 000 

Sysslingen 7 000 

Förbunds och stämmokostnader 8 000 

Avskrivningar 1 000 

Abonnemang 8 000 

Övriga kostnader 4 000 
  

Summa kostnader 33 000 
  

Underskott -2 000 

 

 

 
 

 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet Olle Keijser 

Sekreterare vid höstmötet Carl-Göran Backgård 

Justerare tillika rösträknare  
  

Val av ordförande 2014-2015, omval Anita Järvenpää 

Styrelseledamot 2014-2015, kassör, omval Ingalill Hallberg 

Styrelseledamot 2014-2015, omval Olle Keijser 

Styrelseledamot 2014-2015, omval Christer Lind 
  

Revisor 2014-2015, omval Ulla-Lena Lindström 

Revisorsuppleant 2014, omval Birgit Lindkvist 
  

 

 
 

Föredrag om Småland - ett levande landskap 
 

Vid ett månadsmötet i Åkersberga pratade Björn Olander om släktforskning i Småland. 

De som inte hade möjlighet att lyssna på detta kan nu istället läsa hans berättelse på vår 

hemsida (www.roslagen.be). 

 

 

  

240 medlemmar à 125:- 

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2014 dvs 125:- 

 
 

Nyinköp av dator 

 

 

Avskrivningen är en rest på tidigare in-

vesteringar i datorer och projektor. 

 

http://www.roslagen.be/
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Riksarkivet och Digitala forskarsalen har bytt 

hemsida 
 

Riksarkivet har fått ny hemsida. Samtidigt har man gjort om Digitala forskarsalen 

En bra användarmanual finns nere till höger när man går in på Digitala forskarsalens 

första sida. 

 

En del buggar finns på sidan, men man jobbar med att få ordning på detta 

 

http://www.svar.ra.se/ 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Rötter har bytt utseende 
 

Sveriges Släktforskarförbunds hemsida Rötter har bytt utseende. Hemsidan har blivit 

mycket mera överskådlig. Flikarna i överkanten gör hemsidan mera användarvänlig. 

 

Du hittar hemsidan på adress: www.genealogi.se 

 

 
 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Nya utskriftsmallar till Disgen 8.2 
 

Dis har släppt nya utskriftsmallar. Du kan hämta dem på Dis hemsida:  

 

www.dis.se  Forskningsverktyg>DISGEN>Ladda ner>Utskriftsmallar 

 

Här hittar du också instruktioner för hur du laddar in dem i DISGEN och en beskrivning över de 

olika mallarna. Här finns även instruktioner för hur du med hjälp av en s.k. DG-mall kan skapa 

egna utskriftsmallar. 

 

Första versionen av instruktionerna för hämtning och installation vållade huvudbry på många 

håll och har nu omarbetats. 

 

Anita Järvenpää 

 

  

http://www.genealogi.se/
http://www.dis.se/
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Artur Hazelius – Nordiska Museets och Skansens 

skapare 
 

Varje gång jag och mitt barnbarn Alexander besöker Skansen brukar han tala om, för 

alla som vill lyssna, att vi minsann är släkt med Artur Hazelius. Jag har förklarat för ho-

nom att vi är släkt på en sidogren, men för honom spelar detta ingen roll. Är man släkt 

så är man! Därmed basta! 

 

Artur Hazelius föddes i Stockholm den 30 november 1833. 

Arturs pappa, Johan August, var anhängare av göticismen 

och medlem av Manheimsförbundet. Han var noga med att 

sonen skulle få kännedom om hela vårt land. Artur fick där-

för under barndomen resa till släktingar samt bo hos goda 

vänner i hela Sverige. Detta lade grunden till Arturs intresse 

för svenska folkdräkter och allmogeföremål. 

 

Efter studier i Uppsala blev han lärare i Stockholm. Han 

trivdes inte med läraryrket utan slutade för att i stället skriva 

läroböcker om rättstavning. Artur hade emellertid en dröm 

om att skapa ett svenskt etnografiskt museum. I oktober 

1873 öppnade han ”Skandinavisk-etnografiska samlingen” i 

södra delen av Davidsons paviljonger på Drottninggatan 71. Här visade han bl.a. stugin-

teriörer från Halland, Skåne och Vingåker. Året senare utökades samlingarna med stug-

interiörer från Delsbo och landskapspanoramor från Järvsö och Lule lappmark. 

 

Hazelius ville bredda sina samlingar. Fr.o.m 1875 fick han statsanslag, men dessa räckte 

inte långt, så större delen av verksamheten bekostades med hoptiggda medel. 1880 om-

vandlade han museet till en stiftelse som fick namnet Nordiska Museet. 1890 skänkte 

greve Walter von Hallwyl lägenheten Framnäs, vid Djurgårdsbrunnsviken, till stiftelsen. 

Åren därefter köpte Artur Hazelius upp de angränsande tomterna och började flytta 

samlingarna till nuvarande Skansen. 1891 öppnades friluftsmuseet Skansen för allmän-

heten. Samtidigt med anläggandet av Skansen byggdes Nordiska Museet, vars första de-

lar kunde invigas 1897. Hela museet stod emellertid inte färdigt förrän 1907, sex år efter 

Arturs död. Under senare åren av sitt liv bodde Artur Hazelius på Skansen. Han avled i 

sitt hem den 17 maj 1901 och har sin grav på Skansens område, inte långt från Skåne-

gården. 

 

Släkten Hazelius kommer ursprungligen från Hassela i Hälsingland. Stamfadern Petrus 

Joane antog namnet Hazelius på 1600-talet. Det finns många präster i släkten, både på 

fädernet och på mödernet. Dessa är väl dokumenterade. Däremot finns det en lands-

fiskal Lorentz Svanberg i släkten som jag, under flera år, förgäves sökt föräldrarna till. 

Enligt uppgift skall han vara född 8 maj 1758 i Offerdal, men där hittar jag honom inte. 

Finns det någon som vet någonting om honom? 

 

Lästips:   Björnstrand, Arne: ”Skansen under hundra år” 

 Bringéus, Nils-Arvid: ”Artur Hazelius – mannen och hans verk” 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla för Artur Hazelius 
 

Johan Hazelius 

F1758-06-18 Bergsjö 

D 1828-07-24 Klara, Stockholm 

Lärftkramhandlare 

Per Hazelius 

F 1723-11-25 Bergsjö 

D 1800-03-30 Bergsjö 

Präst 

Hans Hazelius 

F 1688-07-03 Bergsjö 

D 1760-01-27 Bergsjö 

Präst 

 

 

 

 
Maria Schilling 

F 1692-03-23Sollentuna Ed 

D 1772-09-22 Färila 

 

 

 

 

Sara Enerot 

F 1726-09-28 Svenljunga 

D 1795-12-23 Bergsjö  

Pehr Enerot 

F ca 1699 

D 1761-06-02 Svenljunga 

Kyrkoherde  

 

Johan August Hazelius 

F 1797-04-18 Jakob, Stockholm 

D 1871-04 28 Klara,  Stockholm 

Generalmajor 

 

 

 
Catharina Lohm 

F 

D  

 

 

 

 

Abraham Keijser 

F 1745-05-01 Stockholm 

D 1811-12-08 Klara, Stockholm 

Grosshandlare 

Karl Keyser 

F  

D 1757-12-11 Nicolai 

 

 

Louise* Dorotea Keijser 

F 1771-10-01 Klara, Stockholm 

D 1850-04-06 Klara, Stockholm 

 

 
Beata Margareta Johlin 

F 1726 

D 1753 Nacka 

 

 

 

 

Johanna Kristina Halling 

F 1747-07-23 Klara, Stockholm 

D 1797-01-07 Klara, Stockholm 

Karl Kristoffer Halling 

F 1697-01-28 

D 1748-12-11 

Perukmakare 

 

 

 

Artur* Immanuel Hazelius 

F 1833-11-30 Adolf Fredrik, Stockholm 

D 1901-05-27 Hedvig Eleonora 

Skansens skapare m m 

Anna* Dorotea Gnospelius(omgift Wessman) 

F 1717-08-09 Sankt Gertrud, Stockholm 

D 1788-04-05 Stockholm 

 

 

 

Lorentz Svanberg 

F 1758-05-08  

D 1814-05-01 Styrnäs 

Landsfiskal 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Eva Lovisa* Svanberg 

F 1804-05-29 Grundsunda 

D 1873-08-24 Klara, Stockholm 

 

 

 

Anders Alenius 

F 1743-02-27 Sorsele 

D 1820-05-10 Lycksele 

Kyrkoherde 

Anders Andersson Alenius 

F 1714-05-15 Nordingrå 

D 1763-08-00   Arvidsjaur 

Präst 

 

 

 

 
Brita Granlund 

F 1715 Sorsele 

D 1776 Sorsele 

 

 

Brita Karolina Alenius 

F 1773-12-23 Degerfors 

D 1858-11-28 Offerdal 

 

 

Eva Maria Fluur 

F 1742-06-10 Umeå LFS 

D 1827-04-22 Lycksele 

Erik Johansson Fluur 

F 1697-11-11  Skellefteå 

D 1757-02-11 Umeå SFS 

Kyrkoherde 

 

 

 

 
Anna Burman 

F 1704-12-12  Piteå SFS 

D 1757-06-00 Umeå LFS 
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Saknad dotter 
 

I somras var hustru Lena och jag uppe i Vilhelmina. Där har Lena sina rötter på sin 

mammas sida. 

 

I släktforskningen har vi funnit ytterligare en anhörig till Lena. Det visade sig vara en 

moster till Lenas mamma, äldre än Lenas mormor. 

 

Ingen i släkten har hört talas om denna moster. Det är kanske inte så konstigt, hon blev 

bara 25 dagar gammal. Hon döptes till Hanna Hemfrid Mattsson, född 1901-02-03 i 

Vilhelmina och död 1901-02-28 i Vilhelmina. 

 

Vi blev nyfikna på var hon låg begravd, varför vi besökte pastorsexpeditionen i Vilhel-

mina. Trots ett stort undersökningsarbete kunde hon inte hittas. En förklaring vi fick var 

att man ibland lade ner barn i någon annans grav. 

 

Eftersom vi inte hittade några uppgifter i Vilhelmina blev vi tipsade om att besöka 

Landsarkivet i Härnösand. Dit sänder man kontinuerligt handlingar. 

 

Besöket i Härnösand gav tyvärr heller inget besked trots ett fantastiskt arbete från ar-

kivpersonalen. 

 

Dottern är fortfarande saknad. Däremot kunde vi i Landsarkivet se hur Arkiv Digital ar-

betade med att digitalisera bouppteckningar. 

 

Arne Sundberg 

 

 

      
Foto: Arne och Lena Sundberg 

 

 
 

 

Släktforskardagarna i Köping 
 

Årets stämma hölls fredagen den 23 augusti i IOGT-NTO:s Forum i Köping. Stämman 

var lugn. Det blev inga större diskussioner förutom om en motion som var kritiskt mot 

att stämman förlades på en fredag istället för som vanligt på lördagen. Detta gjordes i år 

som försök då det tidigare varit problem för utställare att delta både som utställare på 

mässan och delegat vid stämman. Resultatet blev att styrelsen ska utvärdera årets försök 

inför nästa års stämma som kommer att hållas i Karlstad. 

 

Själva mässan, som arrangerades av Västra Mälardalens Släktforskare i Köping den 

24-25 augusti, var välbesökt. Vi besökte mässan under lördagen bland ytterligare nästan 

4.500 andra besökare. Här fanns allt en släktforskare behöver veta. Allt från släkt-
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forskarprogram till lokala föreningar som presenterade sin verksamhet samt försäljning 

av diverse litteratur. Föredrag hölls i en skolbyggnad ca 100 meter från utställning där 

bl.a. Dicks Harrisson höll föredrag om Bergslagen. 

 

Dick Fagerqvist 

 

 

 
 

 

Handskriven kokbok 
 

Ur Ingeborg Lindqvists samling har turen kommit till en handskriven kokbok. Boken är 

lika mycket ett sång- och prosahäfte. Häftet är skapat av Anna Lindqvist som föddes 

30:e juli 1892 och som var Ingeborgs svärmor. Svärmodern dog tyvärr när sonen var 

sex månader så därför är böckerna extra värdefulla för familjen. Några dateringar har 

jag hittat, en 25:e mars 1915 och på sista sidan 16:e juli 1920. Stavningen är väl inte 

skolboksmässig. Men stilen är i sig vacker även om jag har lite svårt att tolka den i vissa 

fall. 

 

Anna Lindqvist skriver ofta Finnsäter och det ligger i Offerdals kommun i Jämtland. 

Detta är ett s.k. skrivhäfte med svarta pärmar och linjerade blad. Anna har skrivit på 

varenda sida, så hon har inte legat på latsidan. Min fundering är naturligtvis, hur många 

fler häften har hon skrivit? 

 

Jag visar en sida med recept samt första sidan med rubriken Frälsningssånger. I familjen 

är detta en kär ägodel, för oss övriga är nog innehållet i det skrivna mer av typen kuri-

osa. Matentusiaster kan säkert finna recepten intressanta. Men helt klart är det en raritet! 

 

Leif Gannert 
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EXCEL som registerprogram, del 3 
 

Förra artikeln handlade lite om hur man sorterar sitt material. Denna gång skall jag be-

skriva hur man filtrera, och varför skall man göra det? Vi har vårt lilla register. 

 

Uppe till höger i EXCEL finns dessa 

menyval. Klickar vi på rutan ”Sortera 

och filtrera” visas menyalternativen en-

ligt nedan. Förra gången tittade vi på 

sortera, men denna gång tar vi oss an 

Filter. 

 

 

 

Naturligtvis skall vi då klicka på ”Fil-

ter” denna gång! 

 

 

Svaret från EXCEL är att man får små 

pilar i varje kolumn. Nu börjar det ro-

liga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  11 

 

 

Våra smala kolumner får naturligtvis platsbrist när 

pilen läggs där och skymmer rubriken. Men det får 

vi stå ut med, pilen gör mer nytta än rubriken just 

nu. 

 

Om vi nu klickar på pilen så får vi en lista på varje 

kombination som finns i kolumnen. Postnummer, 

postadress och kod är de enda kolumnerna som har 

samma information flera gånger. Jag har valt Kod 

och då visar sig följande lilla meny. Klickar man nu 

på (Markera allt) så försvinner alla små bockar och 

knappen OK släcks. Klicka på ”1” och sedan på OK 

så visas bara styrelsen. 

 

Man släcker de rader som inte innehåller de med 

kod ”1”. Det innebär ju att man ser vilka radnum-

mer som dolts. Exemplet visas nedan där man ser 

vilka radnummer som inte har koden 1 i jämförelse 

med artikelns första bild. 

 

För att återta alla raderna klickar man på Filter och 

(Markera allt) och sedan på OK, Heureka, alla ra-

derna återkommer. 

 

 

 

Om vi nu tänker oss att samtliga medlemmar ligger i ett och samma register så framträ-

der nu bara styrelsen. Gör vi här en utskrift så blir det bara de poster vi plockat fram. De 

dolda förblir dolda. Gör vi nu arbetsgrupper inom föreningen så kodas naturligtvis varje 

grupp med egen bokstav. Filtreringen görs enligt avbockningslistan ovan, där du själv 

bestämmer vilka koder och kodkombinationer som skall finnas med i listan. Medlem-

marna kan ju vara med i flera grupper! Nästa gång skall vi ta fram etiketter på medlem-

mar, det är enklare än du tror. 

 

Leif Gannert 
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Sysslingens datum för 2014 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas 

via e-post eller vanligt brev till: 

 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  

 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivningsdag. Se sid 2 i tidningen. 

 

Utgivningsdagar 
 

Nr 1 februari  Nr 2 mars 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Redaktionen önskar alla en riktigt 
 

 

 

God Jul  

och   

Gott Nytt År 

 

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

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

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 
    Olle Keijser  

Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 

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