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Kallelse 
till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 25 november 2014 

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 verksamheten under året 

7. Verksamhetsplan för 2015 

8. Budget och medlemsavgift för 2015 

9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

10. Val av tre styrelseledamöter för 2015-2016 

11. Val av revisor för 2015-2016, fyllnadsval av revisor för 2015 samt 

 revisorssuppleant för 2015 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

 

Efter mötet kommer Erland Ringborg att hålla ett föredrag med rubriken ”Släktforskarrörelsen i dag 

- och min väg till förbundet”. Erland är ny ordförande i Sveriges släktforskarförbund sedan stäm-

man i somras. 

 

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@milstopen.org 

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 

 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 070-722 14 12 

 

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 2015 

Manusstopp den 15 januari 2015 

  

Redaktionen har ordet 
Nu när den mörka årstiden återigen är här 

kan vi med gott samvete grotta ned oss i våra 

olösta släktmysterier. Vet av egen erfarenhet 

att timmarna flyger iväg när man börjar nysta 

i ett problem. 

I detta nummer av tidningen har vi den 

vanliga informationen inför vårt höstmöte 

där vi denna gång får besök av Släktforskar-

förbundets nya ordförande Erland Ringborg. 

Jag vill också passa på att tacka Ulf Tysén 

och Hans Kihlström för de bidrag som de 

skickat in till detta nummer. 

Nästa årgång blir den 22:a i ordningen och 

då hoppas vi på flera fina artiklar från våra 

medlemmar. Alla artiklar mottages med tack-

samhet. 

Vi i redaktionen vill nu önska alla våra lä-

sare en God Jul och ett Gott Nytt År. 

  

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

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

Så var hösten här igen. De senaste veckorna har jag kommit hem med rågade svampkorgar. 

Tur att jag har investerat i en svamptork. Nu börjar det emellertid bli kallare och svampsä-

songen är väl snart ett minne blott. 

 

Jag lär emellertid inte bli sysslolös. Den gamla förbundsstyrelsen hade beslutat att det inte 

skulle bli någon mera dödskiva. I stället skulle man lägga posterna i en betaltjänst på nätet, 

men nu har den nya styrelsen beslutat att det skall bli ytterligare en version av dödskivan. 

Det beslutet tycker jag känns riktigt. Vi var ju så nära att komplettera alla poster att det kän-

des som om vi stupade vid målsnöret. 

 

Förbundets nye ordförande, Erland Ringborg, har lovat att komma till vårt höstmöte. Det 

skall bli intressant att höra vilka planer han har inför framtiden. 

 

Jag önskar er en trevlig fortsättning på hösten och hoppas att vi ses vid höstmötet! 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2015 
 

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal. 

2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm, Åkersberga och Ljusterö.  

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/program på föreningens datorer. 

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

kalt samarbete. 
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Förslag till budget 2015 
 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 29 000 

Försäljning CD-skiva, ca 4 st 500 
  

Summa intäkter 29 500 

Kostnader:  

Dator 5 000 

Sysslingen 7 000 

Förbunds och stämmokostnader 8 000 

Abonnemang 8 000 

Övriga kostnader 4 000 
  

Summa kostnader 32 000 
  

Underskott -2 500 

 

 

 
 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet  

Sekreterare vid höstmötet  

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
  

Styrelseledamot 2015-2016 omval Torbjörn Claar 

Styrelseledamot 2015-2016  nyval Dick Fagerqvist 

Styrelseledamot 2015-2016  nyval Tore Österman 
  

Revisor 2015-2016  nyval Birgit Lindkvist 

Revisor 2015  nyval Lennart Elg 

Revisorsuppleant 2015  nyval Leif Gannert 
  

 

 

 
 

 

Tillökning i släktforskarföreningen 
 

Strax före sommaren meddelade Tore Österman oss att man beslutat att bilda en släktfors-

kargrupp även på Ljusterö. Gruppen som ingår i Södra Roslagens släktforskarförening består 

idag av 17 medlemmar. 

 

Hjärtligt välkomna till oss! 

 

Anita Järvenpää 

 

230 medlemmar à 125:- 
 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2015 dvs 125:- 
 

Nyinköp av dator 
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Namn åt de döda fortsätter 
 

Projektet ”Namn åt de döda” har drivits av Sveriges 

Släktforskarförbund sedan början av 2000-talet och re-

sulterat i flera versioner av Sveriges Dödbok. Den sen-

aste versionen (nummer sex) släpptes vid släktforskar-

dagarna i höstas. Det var meningen att detta skulle bli 

den sista i skivformat, men nu har förbundsstyrelsen ta-

git beslut om att projektet skall fortsätta. Man kommer 

utöver kompletteringar av befintligt material att regi-

strera in alla döda för åren 1860-1900. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Nils Dardel och den moderna tiden 
 

En av de få regniga sommardagarna besökte jag Moderna muséet för att titta på utställningen 

om Nils Dardel. Jag är normalt inte intresserad av modern konst. En f d konstintresserad 

sambo sade vid ett tillfälle att det inte var någon mening med att ta med mig på konstutställ-

ningar, det var bättre att ge mig en packe vykort. (Det finns väldigt många vackra vykort!) 

Trots detta tyckte jag om Dardels tavlor. 

 

Nils föddes den 25 oktober 1888 i Bettna. Han var son till godsägaren Fritz August von 

Dardel och hans hustru Sofia Matilda Norlin. Nils studerade vid Konstakademien 1908-1910 

och begav sig även till Paris för att studera konst. Därefter reste han till Orienten. I Japan 

träffade han Nita (Saznitza) Wallenberg. Tycke uppstod och Nils och Nita förlovade sig i 

hemlighet år 1917. Nitas pappa, Gustaf Wallenberg, fick höra talas om Nils utsvävande natt-

liv och såg till att förlovningen bröts. Den brutna förlovningen påverkade starkt Nils måleri. 

Nita blev huvudpersonen i flera av Nils tavlor bl a ”Crime Passionel”. 

 

Nils tröstade sig emellertid snart och gifte sig 1921 med författarinnan Thora Klinkowström. 

Med henne fick han dottern Ingrid. Ni känner säkert alla igen henne som Ingrid i Evert Tau-

bes ”Ingrid Dardels polska” 

 

Ett av hans mest kända konstverk är ”Den döende dandyn”. 2012 såldes en av hans tavlor 

”Vattenfallet” på Bukowskis för 25 miljoner kronor (det kan man köpa många vykort för). 

Nils led av hjärtfel och avled den 23 maj 1943 i New York.  

 

Anita Järvenpää 
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Släktforskardagarna i Karlstad 
 

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls fredagen den 29 augusti i Karlstad. Den 

kanske mest omstridda punkten var förbundets förslag att höja föreningarnas avgift till för-

bundet med 4 kr/medlem från 12 kr till 16 kr. Detta förslag röstades dock ned av stämman 

efter lång och livlig diskussion. Motiveringen till nedröstningen var att förbundet inte på ett 

tillräckligt tydligt sätt redovisat behovet av denna höjda avgift. 

 

Barbro Stålheim avgick efter sex år som ordförande. Till ny ordförande valdes Erland Ring-

borg. Han gästar dessutom vårt höstmöte i Vaxholm tisdagen den 25 november och kommer 

då närmare presentera sig själv och Sveriges Släktforskarförbund. 

 

Lördagen och söndagen den 30-31 augusti pågick släktforskarmässa med allehanda föreläs-

ningar och försäljning av allt som hör släktforskningen till. 

 

Vägen till och från Karlstad kantades mest av brinnande långtradare. Backarna i östra Värm-

land verkar ta hårt på bromsarna. 

 

Dick Fagerqvist 

 

 

 
 

 

Denna text har vi fått av Hans Kihlström som skriver detta som inledning: 

 

Jag bifogar en artikel som visserligen inte är av lokal karaktär men ändå kan vara intres-

sant. Adelsmännen under stormaktstiden, som också var adelns storhetstid, kunde trots alla 

hedersregler uppträda som riktiga busar, även mot sina egna. En pikant detalj är använd-

ningen av "f-ordet" helt i stil med hur det idag används i kränkande syfte på skolgårdar och 

i sociala medier. Intressant är också att detta av domstolen är det brott som bedöms allvar-

ligast och att den kränkte behöver ett "frikännande" av domstolen. 

 

Adliga busar 
 

Det var en knapp månad före julen 1661. De kom från Gösta krog i Huggenäs på Värmland-

snäs och hade väl fått sig en och annan knapp i västen – välborna Gustaf Bagge, Bengt 

Bagge och Sven Roos med tjänare och hundar. Men de kom inte med julefrid, de var ute ef-

ter Bengt Rosenbielkes skalp. Framme vid Rosenbielkes sätesgård Västbro steg de av sina 

hästar, ”gav till ett gruvligt rop och anskri” och sprang in i huset och fann att Bengt inte var 

hemma. 

 

Frun bad dem att lugna sig, men de lovade på sin själs salighet att de skulle döda hennes 

man när de hittade honom. Hon bjöd ändå på brännvin och när de druckit ur bägaren i ett 

svep kastade de den på golvet så att den rullade under sängen. Gustaf Bagge tog handklädet 

på väggen och pissade i det och kastade det på frun så att det nästan hamnade i elden. Han 

tog också två kakor bröd och gav sina hundar och Sven Roos tvingade hustrun att ge hästar-

na havre. De lät en av sina tjänare hota husfolket med sin värja för att de skulle bekänna var 

deras husbonde var. En piga kunde berätta att när hon kom in i storstugan höll en av de 

främmande frun i kjortelskörtet och drog henne till sig och hon grät. Hon hörde också en av 

”gästerna” säga att han skulle slå junkaren. 

 



 

  7 

 

 

Sedan red de till Östbro, Anders Linnarsson Svenskes sätesgård; och trodde de skulle träffa 

Rosenbielke där. Gustaf Bagge steg genast in i Gustaf Pålmans kammare och ropade: Hå 

lustig Pålman! Det är jag, Gustaf Bagge, är Rosenbjälken här? Men när Bagge i stället fick 

se ryttmästaren välb. Anders Linnarsson Svenske ligga i sängen slog han sig för bröstet och 

svor, gick ut och red med sina två tjänare till Remmene, Rosenbielkes andra sätesgård och 

frågade efter honom där. När kornetten välb. Gustaf Pålman förhördes om detta kunde han 

inte vittna om nånting och det ursäktade han med att han var nyss hemkommen drucken från 

majoren välb. Alexander Thomson. 

 

I Remmene lät Gustaf Bagge sina hundar äta upp talgen som var kvar efter ljusstöpningen, 

pockade till sig mat, åt med föga ”hövlighet” och sa till pigan att ”så plägar din husbonde 

äta, salva reverentia, den fittan”. När han så fick se ljusen hänga under taket hoppade han 

upp och ”bråkade dom” med huvudet, ”spjärnade” sönder vaggan och hetsade hundarna på 

barnen så de måste rädda sig upp i sängen. Bagge hade också i Åmål skällt Rosenbielke för 

”fitta” i Anders Linnarsson Svenskes närvaro. Detta försvarade han med ”att den som tager 

en örfil till godo eller låter sig skymfligen hanteras och undertryckas plägar liknas därvid”. 

 

Sven Roos gick enligt Anders Linnarssons vittnesmål genast till sängs när han kom till Öst-

bro och sade inte ett ord. Estrid, frun i huset, skällde ut honom på morgonen och sade att 

hade ni farit fram här såsom i Västbro så hade jag tagit en käpp och slagit er med. ”Hur så 

kära moster, jag vet mig intet ont hava gjort ”menade Roos. Men domstolen tyckte an-

norlunda. 

 

En första rättegång hölls i Näs härads tingsrätt den 10 februari 1662 men målet fullföljdes 

vid Värmlands landsting den 25 feb 1662. Bengt Rosenbielke inlade då en attest av välb. 

Knut Gustafsson Roos, välb. Anders Linnarsson Svenske, välb. Nils Roos, välb. Hildebrand 

Rygle och kapten Robert Moffat,” att han aldrig haver sig förhållit annorlunda än en ärlig 

adelsperson ägnar och bör, samt väl anstår, och med begäran att denne excess måtte bliva 

straffad”. 

 

Rätten dömde också Gustaf Bagge för hans förolämpning och försmädelse i Västbro, Rem-

mene och Åmål att böta i ett för allt 80 mark, och friade Bengt Rosenbielke för Gustafs 

ogrundade smädesord (fitta). Sven Roos fick för sitt hot engångsböter på 40 mark, Och 

Bengt Bagge blev alldeles fri från böter men blev skyldig att betala den skada han ställt till 

med. 

 

(anm. Gustaf Bagge af Söderby, Bengt Bagge af Berga och Sven Roos af Hjelmsäter var alla 

i tjugofemårsåldern och åtminstone Gustaf och Sven var officerare. Gustaf Påhlman och 

Alexander Thomson var båda Anders Linnarsson Svenskes blivande svärsöner.) 

 

Hans Kihlström 
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Vi har även fått in ett antal brev från Ulf Tysén som vi gärna vill visa våra läsare. 

Enligt förra Sysslingen efterfrågas bidrag. Jag bidrar därför med avskrift av tre brev 

skrivna kring krigsutbrottet 1914 från min farfar till sin familj på Östra Granholmen. Jag 

har bearbetat och tagit bort en del frågetecken där texten var svårtydd. 

 

Avskrift av brev  
från min farfar till föräldrar och syster 1914. Han var född 1893.  

 

Brev 1  

Till Fru Anna T, Waxholmsbåt, Edlunda 

2 augusti 1914. 

 

Kära Mamma, Pappa och syster! 

 

Jag förmodar att Ni redan där hemma hört 

talet om det tillstånd vari vi befinna oss. 

Vi ligga nu ute på en ö i skärgården och 

vänta och vakta. Det blev en ganska obe-

haglig lördag och söndag, ja vi visste 

knappt att det var dessa dagar. Vi fingo 

order kl 5 på lördag em och på söndag 

middag voro vi fullt fältutrustade och 

fingo ge oss av till en plats som är hemlig 

(Siarö) som ligger bortom Ljusterö. Ni bör 

ej nämna detta för någon, vem det vara 

må. Vi hade det ej så ansträngande eme-

dan vi endast ha till uppgift att hålla utkik. 

Det kom ut en massa människor till Gråbo 

idag, men de kunna ej mer än säga farväl 

till de sina. Många tårar fälldes av mödrar 

och en mängd andra, som voro där ute. 

Det är dock ingen fara alls och vi äro alla 

vid bästa humör och tänker endast på att 

fylla våra plikter. Om ni vill skriva så är 

adressen densamma som förut till Oscar 

Fredriksborg och posten skickas därifrån 

till oss. 

 

Jag är nu befälhavare för lägervakten och 

har just ingenting att göra, men ansvaret är 

ju nog. 

Skriv snart så vi får höra av varandra. 

Många hjärtliga hälsningar till alla från Er 

John. 

Glöm ej att adressen är Oscar Fredriks-

borg 

 

--------------- 

 

Brev 2  

Siarö den 9 aug 1914 

Kära Mamma, Pappa & Ester! 

Tack för de båda breven. Det sista kom 

riktigt oväntat. Då posten delades ut idag 

kl 7 på morgonen tänkte jag först ej gå 

och höra på när alla de lyckliga ropades 

upp, men så tänkte jag det kunde vara ro-

ligt att höra på och till min överraskning 

hade även jag ett brev, som blev så myck-

et kärkomnare, då jag ej väntade något. 

Den stund då man får brev är liksom, om 

det komme en liten ljusglimt från den 

yttre världen och lyste upp vårt enformiga 

liv härute där den ena dagen är den andra 

lik oavsett det är vardag eller söndag eller 

lördagskväll. Det var ett förtjusande väder 

igår kväll med månsken och stora spegel-

blanka fjärdar. Det är en av de vackraste 

naturer man kan tänka sig här, så lugnt 

och fridfullt som det är, men vem tänker 

på sådant nu när man får sitta instängd så 

gott som, ty ön är ej så värst stor, ungefär 

som Tegelön.  

 

Här finns några mindre gårdar där man 

kan få köpa lite kaffe ibland. Dessutom 

bor det även några sommargäster här, bl.a. 

bokförläggare Weimer, som är mycket 

tillmötesgående och som jämte sin familj 

offrar nästan all sin tid för att göra det så 

drägligt som möjligt för oss. Han tar näm-

ligen hem smör och bröd jämte smör-

gåsmat samt cigaretter. Vi får även köpa 

kaffe där för 25 öre och då får vi två kop-

par kaffe med bröd. Det är ju tämligen 

dyrt, men det är så gott kaffe och då tar 

man ju en mängd besvär för det. En del 

andra sommargäster sälja också kaffe för 

15 öre, men då får man bara en kopp 

jämte några brödskivor, och kaffet ej hel-

ler så bra. Det var alldeles nyss en pojke 

här från Weimers och då köpte jag 

4 stycken franska bröd för 3½ öre styck. 

Häromdagen köpte jag en limpa för 

30 öre. Man måste nämligen ha något 

bredvid här, ty maten är nog ej så värst 

bra, och så får man äta såsom svin. Vi få 
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ej någon kniv eller gaffel utan endast en 

sked och med den ska man äta allting och 

skala potatis, när vi får någon förstås. Ett 

par frukostar har vi ej fått någon potatis, ej 

heller få vi något margarin eller smör hel-

ler och den övriga maten är dålig och litet, 

åtminstone för det mesta, så få vi ligga här 

en månad eller mer så är vi nog tämligen 

tunna.  

 

Nu har även marketenteriet kommit hit 

men där är dom så dyra. För kaffe tar dom 

6 öre för en kopp utan bröd. För en smör-

gås (vanlig kuse med margarin) med ost 

tar dom 15 öre. Idag ha vi fått vår avlö-

ning, hela 40 öre, men det kan inte betalas 

ut förrän Riksdagen beslutat därom. Sedan 

lär vi visst ska få nära 15 kr var 20dag.  

 

Mina pengar som jag hade med mig börja 

nu taga slut så jag vore tacksam om Ni 

nästa gång Ni skriver ville lägga in lite 

pengar i brevet. Det finns pengar i min 

svarta plånbok i min skrivbordslåda. 

Pengarna ligga i skrinet med locket. Jag 

kommer ej ihåg hur mycket det finns, men 

finns det 10 kronor kan Ni vara snälla 

skicka det, eljest 5 kronor om det ej finns 

mer. Men rekommendera ej brevet och 

sätt ej på någon sigill el.d. som antyder att 

det finns pengar däri. Det är nämligen det 

enda sätt varpå man kan få hit pengar, ty 

skickas dom i postanvisning eller rek får 

man bara hit avierna och sedan är det näs-

tan omöjligt att få ut några pengar.  

 

All post går till Borgen och därifrån med 

bogserbåt hit ut varje kväll och sedan få vi 

posten på morgonen. Något annat är det 

nog ej skäl att skicka, ty det är en sådan 

villervalla vid Gråbo nu, där det ligger 

flera tusen man. Det är paket, som skick-

ats från stan för en vecka sedan som ännu 

ej kommit fram och på den tiden blir ju 

mat och sådant fördärvat. Vad kläder be-

träffar så behöver jag ej några nu. Jag har 

nämligen en hel del kvar på Gråbo, och 

härute får vi endast ha Kronans kläder. Vi 

fingo ut nytt allting. 2 par skjortor, 2 par 

strumpor och 1 par kalsonger och 2 par 

skor jämte en hel del småsaker. Ävenså 

fingo vi alla ut grå uniformer, alldeles 

nya, som vi nu gå och stoltsera i till var-

dags.  

Någon fiende har vi Gudskelov ej sett till 

ännu, men nog ha vi att taga emot honom 

med alltid. Vi ha 100 st skarpa skott var så 

nog ska vi skicka iväg ”blåbär” mot ho-

nom alltid.  

Nu kom pojken hit med mera bröd och jag 

köpte 2 st kakor för 6 öre st. Här skall ka-

lasas!  

Det var väl dans på bryggan igår kan jag 

tro. Jag tänkte just på er i går kväll när jag 

var ute och gick ett tag i månskenet. Idag 

är jag åter på vakt.  

 

Vi äro 3 plutoner som här vaktar var sitt 

dygn. Vi har haft den sen igår kväll till 

ikväll kl 6 men sedan går man och köper 

lite kaffe. De två andra plutonerna arbeta 

ej idag utan de få istället lite exercis på 

middan. Nu skall pojken med brödet gå 

och tar mitt brev med sig och lämnar det 

på ångf. Blidösund, så jag får väl sluta 

mitt brev för den här gången. Det blev lite 

längre än vanligt varför vet jag ej men det 

går väl så bra att skriva brev idag så jag 

tror jag skulle kunna hålla på hur länge 

som helst. 

 

Jag hoppas Ni skriver så snart Ni får bre-

vet och talar om vad som händer och hur 

Ni har det, och så skickar mig pengarna. 

 

Många hjärtliga hälsningar till Eder alla 

samt Per och alla jag känner. 

Hoppas snart få komma hem igen. 

 

Adjö. 

Eder John 

 

--------------- 

 

Brev 3  
Siarö den 24 aug 1914 

 

Kära mamma, pappa och Ester! 

 

Tack för brevet. Jag har ej skrivit något på 

en vecka för jag tänkte att jag skulle vänta 

och se om Ni skulle komma på söndag. 

Men det var nog tur att Ni inte kom för det 

var ett så rysligt väder här och så var jag 

ute på vakt. Men en annan söndag hoppas 

jag att Ni hittar hit ut ett tag. Östanåbåten 

börjar visst gå lite oftare nu igen och igår 

gick den både ut och in och det var myck-
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et folk med hit ut. Jag har nu jämte fyra 

andra ynglingar hyrt ett rum här nere i byn 

där vi ha våra saker till på fristunder. 

 

Idag har landstormsgubbarna blivit avlösta 

och fått fara hem, och istället har det 

kommit hit en massa andra från Sundby-

berg och Bromma, så det finns kanske nå-

gon bland dem man känner igen. Idag har 

man varit rallarbas så här praktiseras allt 

man kan tänka sig.  

 

Söndags var det 8 stycken som hade per-

mission till Stockholm men det skall vara 

mycket trängande skäl för att lyckas 

komma härifrån för ett tag. Men jag hop-

pas det skall bli litet bättre med permisen 

längre fram. Nu skall man snart till att äta 

middag och sen skall man upp på rummet 

ett tag och vila sig.  

 

Ja nu är middan över och man har varit 

ute och jobbat ett tag igen. Idag fingo vi 

gula ärter till middag, men de var bedröv-

liga ty de voro hårda som småsten. Men 

idag är man inte hungrig, ty en av mina 

rumskamrater hade permis igår och åter-

kom väl laddad. Vi äta smörgås med 

skinka, jag åt upp mina sista skinkskivor, 

som räckt ända tills nu, samt sardiner, ost 

och korv och så ”nubben”, som kryade 

upp lite ur det slöhetstillstånd vari vi be-

finner oss. Sedan drucko vi kaffe med ett 

glas punsch. Nu när vi har ett rum få vi 

köpa mjölk och kaffe ty det är en av bön-

derna som vi hyrt av. 

 

När Ni kommer hit härnäst, jag hoppas det 

blir om söndag, behöver Ni ej taga med er 

något bröd utan jag är tacksammare för att 

få smör och tocke där var för sig. Tröjorna 

voro utmärkt bra liksom allt det andra. 

 

Ni kan vara snälla taga med Er några 

25-öres böcker att ha att fördriva tiden 

med. Nu börjar vi trivas riktigt bra härute, 

ja vi tycka t.o.m. att det är bättre än på 

”Gråbo”, om vi nu bara kunde få permiss-

ion också.  

 

Äpplen börja väl också bli mogna nu. Vi 

skaffa oss nog några kartar ibland, men nu 

ha bönderna skaffat sig bössor och ska´ 

skjuta dem i benen, som taga äpplen, så 

det är nog bäst att låta bli. 

 

Hoppas Ni kommer om söndag, ty det 

skulle vara roligt när jag är ledig hela da-

gen. 

Många hjärtliga hälsningar till Eder alla 

samt alla jag känner. 

 

John 

Skriv snart 

 

 

 
 

 

Vaxholms kommuns förtjänsttecken 
 

Lena och Arne Sundberg har tilldelats Vaxholms kommuns förtjänsttecken 2014. För-

tjänsttecknet delas ut som en uppskattning för speciella insatser. Motiveringen var ”Lena 

och Arne Sundberg har vårdat och digitaliserat Vaxholms Hembygdsförenings bildarkiv. De 

har också arrangerat visningar av de historiska dokumenten. Det är ett mångårigt arbete 

som skett helt på ideell basis. De har också skapat årliga utställningar på biblioteket som-

martid”.  

 

Priset utdelades av komunfullmäktiges ordförande Lena Hallberg i anslutning till Kulturnat-

ten i Vaxholm den 6 september. 

 

Anita Järvenpää 
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Det här med datum i Excel 
 

Att hantera datum i Excel har sina sidor när man vill hantera sina anor med datumen. Excel 

hanterar inte datum före 1900-01-01. Så hur gör man när man vill leka lite med uppgifter 

som är äldre? Ni som läst mina spalter i tidigare nummer kanske kommer ihåg att jag räk-

nade ut hur gamla mödrarna var i genomsnitt då de födde barn. Jag plockade också fram vil-

ken månad som var vanligast vid barnafödandet. Jag skall här förklara lite ”enkelt” hur jag 

gjorde. 

 

Jag inleder med det enkla, vilken månad innehåller angivet datum. Det är ju väldigt enkelt. 

Jag håller mig här till den svenska versionen av Excel. 

 

MÅNAD() heter kommandot. I rutan jag vill ha månadsnumret från anger jag inom parente-

sen. Kommandot måste föregås av något av tecknen + eller =, annars förstår inte Excel att 

det är ett kommando. Som sagts ovan så fungerar detta från och med 1900-01-01 och framåt. 

Men bakåt blir det inte bra. Jag har några exempel här. 

 

Nu finns det trix att komma runt detta 

som du säkert förstår. Jag lägger dit 

en bild till som visar kommandona i 

respektive ruta. 

 

Cellhänvisningen finns inom parente-

sen, svårare än så är det inte. Men hur 

gör man med det som betecknas som 

VÄRDEFEL!? 

 

Ibland blir det bara en massa bräd-

staplar, hashtag som det heter i Face- 

book, #. Men det beror på att ordet VÄRDEFEL! inte får plats i rutan. Men vi får väl för-

söka fixa även detta, det är ju ett svar vi inte vill ha. 

 

Då använder vi oss av ett teckenkommando som extraherar text ur befintlig text. Man anger 

startposition och hur många tecken man vill ha. För vår del handlar det om två positioner 

med start i position 6. Kommandot heter EXTEXT och betyder nog ”extrahera text”. I ma-

nualerna står det EXTEXT(text;startpos;antal_tecken), I stället för text anger vi aktuell cell. 

 

Alltså, där det ovan står ”#VÄRDEFEL!” får vi trixa lite. Genom att använda EXTEXT-

kommandot får vi fram följande: 

Som du ser så är resultatet vänsterställt. Det indike-

rar att fältet inte är numeriskt, dessutom står det ju 

inte en enkel sexa utan noll-sex. Även detta indikerar 

på ett icke numeriskt fält. Vi gör om fältet till nume-

riskt genom att låta vårt uttryck omslutas av kom-

mandot HELTAL(). Alltså i parentesen sätter vi vårt 

uttryck för att få fram månaden. Då blir resultatet så 

här: 

 

Nu har vi bara ett problem att åtgärda! Ibland 

fungerar kommandot MÅNAD() ibland inte. 

Har man många rader att hantera så är det onö-

digt att korrigera för varje gång respektive 

kommando skall användas. Det går ju rätt 
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mycket fortare om samma kommandon kan användas oavsett om datumet är före eller efter 

1900-01-01. Vi fixar det också skall du få se. 

 

Då får vi gå lite djupare i kommandona och där finns ett som heter 

OMFEL(Värde;Värde_om_fel). Kommandot är ett så kallat logiskt kommando och fungerar 

alldeles utmärkt för oss. Det villkor vi skriver i Värde gäller i första hand. Men om det vär-

det genererar ett felaktigt svar, alltså ”#Värdefel” så gäller kommandot efter semikolonet. 

Smart va’? 

 

Då är det bara att bygga på våra kommandon med ytterligare ett. OMFEL skall stå först. 

Håll reda på alla parenteser, det brukar bli lite svårt på slutet när man håller på så här och 

bygger på. Nedan ser du hela mitt kalkylark. I kolumn B står bara kommandot MÅNAD(). I 

kolumn C EXTEXT() och i D föregånget av HELTAL(). I kolumn E resultatet av funktion-

erna som står i kolumn F. 

 

Med lite metodik kan man komma långt i Excel. Livet kan göras väldigt enkelt om man letar 

och satsar tid på vilka kommandon och funktioner som finns. 

 

Leif Gannert 

 

  



 

  13 

 

 

Augusta Karlsson 
Från skolös i Vetlanda till hotellägare i Vaxholm 

 

Vår medlem Leif Gannert har skrivit en bok med titeln ”Augusta Karlsson - Från skolös i 

Vetlanda till hotellägare i Vaxholm”. Boken är i A4-format, på 80 sidor och rikt illustrerad. 

Du kan köpa den av Leif Gannert, mail: leif.gannert@telia.com. Boken kostar 150:-.Om du 

vill ha den hemsänd tillkommer 30:- för portot. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 

 

 

  

mailto:leif.gannert@telia.com
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Studiebesök på Stockholms stadsarkiv 
 

Tisdagen den 28 oktober var vi inbokade på ett studiebesök hos Stockholms stadsarkiv. Be-

söket inleddes med att arkivarien Lena Wiorek berättade om stadsarkivets verksamhet. Där-

efter blev vi guidade nere i magasinet. Besöket avslutades med att vi fick titta på ett antal in-

tressanta handlingar bl.a. ur fängelsarkiven. 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
Fotograf: Arne Sundberg  

 

 

 
 

 

Onsdagshistorier hos Stockholms stadsarkiv 
 

Varje onsdag kl. 13.00 till 13.45 bjuder stadsarkivet på populära föreläsningar. P.g.a. det 

stora antalet deltagare har man varit tvungen att ersätta väggen till hörsalen med en vikvägg. 

Utöver ett intressant föredrag bjuder man även på kaffe och kaka. 

 

Programet hittar ni på Stockholms stadsarkivs hemsida 

 

www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-arkiv/Onsdagshistorier/  

 

Anita Järvenpää 

  

http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-arkiv/Onsdagshistorier/
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Fyra meter släkt 
 

För några år sedan talade jag med Anita Järvenpää om att släkten på min mammas sida var 

lotsar ute i Sandhamn. Namnet är Wickberg. Av sönerna blev alla lotsar utom min morfar, 

han blev byggmästare. På födelsesidan står det i deras fall Djurö församling, Runmarö, 

Nore, Lerkila m.fl. platser. Anita tyckte det lät intressant eftersom hon under flera somrar 

bott på Sandhamn och lärt känna en sommarboende dam, som tillhörde lotssläkten Wick-

berg. Följden blev att Anita forskade fram att damen, som heter Susanne Wickberg, och jag 

är släkt. 

 

Vi beslutade att träffas, så en solig eftersommardag åkte hustru Lena, vår dotter Lisa och jag 

tillsammans med Anita ut till Sandhamn. Där blev vi bjudna på gott kaffe med kaka, samti-

digt som jag fick göra en närmare bekantskap med min släkting. Det blev mycket ”släkt-

snack” speciellt efter det att jag kunde visa ett horisontellt släktträd på 4 meter.  

 

På den lilla kyrkogården fanns det många gravstenar med namnet Wickberg. 

 

Så gick det till när jag fick hjälp att hitta en avlägsen släkting. 

 

Arne Sundberg 

 

 
 Lisa Susanne och Arne Fotograf: Sundberg 

 

 
 

 

Skriv för Släktforskarnas årsbok 2015 
 

Har du löst knepiga problem i din släktforskning? Har du haft nytta av mindre kända arkiv? 

Är du kunnig på ett speciellt område inom släktforskning eller historia? 

 

Sveriges släktforskarförbund söker nu skribenter till årsboken 2015. 

 

Är du intresserad eller har en text att förmedla gå in på nedanstående länk: 

www.genealogi.se/123-nyheter/2013/1284-skriv-foer-slaektforskarnas-arsbok-2015 

 

eller: www.genealogi.se  

  

http://www.genealogi.se/123-nyheter/2013/1284-skriv-foer-slaektforskarnas-arsbok-2015
http://www.genealogi.se/
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Sysslingens datum för 2015 
 

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

via e-post eller vanligt brev till: 
 

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

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

Utgivning 
 

Nr 1 februari  Nr 2 maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 
 

Nya medlemmar 
 

 

Nils Södling Skogsdalsvägen 6 184 97 Ljusterö 

Alf Engding Västra Banvägen 20 184 50 Åkersberga 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

önskar 
 

Redaktionen 
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