
 

 

SYSSLINGEN 
Medlemsblad 4, 2016  Årgång 23 

  
   
 

 

 

 

Kallelse 
 

till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 8 november  

kl 19:00 i biblioteket i Vaxholm. 

 

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 behörigt skett 

5. Godkännande av dagordning 

6. Kort redogörelse för verksamheten under året 

7. Verksamhetsplan för 2017 

8. Budget och medlemsavgifter för 2017 

9. Beslut om antalet ledarmöter i styrelsen 

10. Val av tre styrelseledarmöter för 2017 - 2018 

11. Val av revisor 2017-2018, samt revisorssuppleant för 2017 

12.  Övriga frågor 

13.  Mötets avslutande 

 

Efter mötet kommer Magnus Bäckmark att hålla ett föredrag om ämnet ”Att DNA forska” 

 

Hjärtligt välkomna! 
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2,  

184 60 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@lo.se 

Sekreterare Torbjörn Claar 08-541 377 38 
 e-post: torbjorn.claar@gmail.com 

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 

 e-post: ingalillhallberg@telia.com 
Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 

 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Christer Lind 08-541 310 75 
 e-post: ch2.lind@roslagen.be  

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 

 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 
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 2017 

Manusstopp den 15 januari 2017 

  

Redaktionen har ordet 
Oj vad det här året har gått fort. Men det 

har sina fördelar att det blir mörkare ute. Då 

känns det okej att sätta sig vid datorn och 

återuppta forskningen. 

I detta nummer finns mycket smått och 

gott. Tore Österman har skrivit en artikel om 

släktforskardagarna i Umeå. Vaxholm har 

haft besök av Carola Roos. 

Vi är också i startgroparna att starta en 

egen mailgrupp för våra medlemmar. Mer 

om detta i vår tidning. 

Måste även påminna om att det är dags att 

betala nästa års avgift.  

Nu återstår bara att önska alla våra med-

lemmar och läsare en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt släktforskarår. 

 

Redaktören 
 

E-post: sysslingen@hotmail.com 
 

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

I år skall jag inte klaga över hösten. Vi går visserligen mot mörkare tider och dagarna blir 

kortare för varje dag, men vi har haft en fantastisk sensommar och höst. För bara några da-

gar sedan, närmre bestämt 13 september, badade jag ute i Sandhamn. Visserligen var det 

bara ca 16 grader i vattnet, men ändå…. 

 

Vi går en fullmatad höst till mötes. Den 8 november har vi vårt höstmöte på Vaxholms 

stadsbibliotek. Efter mötet kommer Magnus Bäckmark och informerar om DNA-forskning. 

Lördagen den 12 november är det dags för Arkivens Dag. Vaxholms stadsarkivarie, Johan 

Silverfrid, har beslutat att Vaxholms stadsarkiv skall ha öppet hus och vår förening är med 

och hjälper till med arrangemanget. 

 

Om ni trots alla dessa arrangemang får en stund över behöver NÅDD-projektet (Namn åt de 

döda) fortfarande fler medarbetare. Mera information om detta finns på förbundets hemsida 

(www.genealogi.se) 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2017 
 

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. 

  

http://www.genealogi.se/
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Förslag till budget 2017 
 

 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 25000 

Övrigt inkl CD 300 

  
  

Summa intäkter 25300 

  

Kostnader:  

Sysslingen 8000 

Förbunds och stämmokostnader 7500 

Abonnemang 6800 

Övriga kostnader 3 000 

  
  

Summa kostnader 25300 
  

Över/underskott 0 

 

 
 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet Anita Järvenpää 

Sekreterare vid höstmötet Torbjörn Claar 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
  

Styrelseledamot 2017-2018 omval Torbjörn Claar 

Styrelseledamot 2017-2018  omval Dick Fagerqvist 

Styrelseledamot 2017-2018  omval Tore Österman 
  

Revisor 2017-2018  omval Birgit Lindkvist 

Revisorsuppleant 2017 omval Leif Gannert 
  

 

 
 

Mailgrupp för svårläst text och problemlösning 
 

På ett av föreningens månadsmöten i Åkersberga kom ett förslag fram som innebär att vi i 

föreningen skulle kunna hjälpa varandra med texter/svårtydda ord mm. Detta skulle vi göra 

genom att skicka mail. 

 

Vi skicka runt en lista på mötet där medlemmarna som ville vara med i denna grupp skrev 

upp sig. Nästan alla ville vara med. Ni som inte var med på detta möte har nu möjligheten att 

även ni vara med på denna maillista. Tanken med denna grupp är att om någon har ett pro-

blem kan den personen skicka sitt problem till gruppen och på så sätt eventuellt få hjälp. När 

någon i gruppen har kommit på en lösning skickas svaret till alla i gruppen och frågeställa-

ren. Ju fler vi är i gruppen ju flera är det som kan lösa problemen. Det är inget krav på att 

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2017 d.v.s. 125:- per medlem 

och 25:- för medlem under 25 år. 

 
 

Styrelsen förbehåller sig rätt att omför-

dela kostnaderna om behov uppstår. 
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alla måste lösa alla problem men alla kommer vinna på detta då vi alla får frågeställningen 

och även svaret. Man behöver absolut inte vara expert på att läsa gammal svårtydd text för 

att vara med. Se det mer som en läsövning. 

 

Så snälla, maila din e-postadress till dick.fagerqvist@tele2.se  Vi sammanställer en grupp 

och meddelar när den börja fungera. 

 

Styrelsen 

 

 
 

Carola Roos på besök hos Vaxholmsgruppen 
 

Onsdagen den 5 oktober besökte vår medlem Carola Roos Vaxholmsgruppen. 

Carola höll ett mycket intressant anförande där hon bl.a. berättade om sina släktingar i St Pe-

tersburg och Baku. 

 

Ett stort tack till Carola för en intressant kväll! 

 

  
 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Arkivens dag i Vaxholm 
 

Lördagen den 12 november firas Arkivens Dag i hela landet. För första gången kommer 

Vaxholms stadsarkiv att ha öppet hus, klockan 12.00 - 16.00. Medlemmar från Södra Rosla-

gens släktforskarförening och Vaxholms hembygdsförening kommer att hjälpa till. Man 

kommer att kunna ställa frågor om Vaxholm, titta på gamla skolfoton och skolbetyg få hjälp 

att scanna in sina Vaxholms bilder, få tips om släktforskning m m.  

 

Vaxholms stadsarkiv hittar du på Ullbergs väg 9D. 

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Riksarkivets årsbok 
 

Riksarkivets årsbok 2016 har titeln ”Den svenska socknen”. Den beskriver utvecklingen från 

1100-talet fram till våra dagars församlingar och kommuner. 

 

mailto:dick.fagerqvist@tele2.se
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Kapitelrubriker: Socken och hembygd - Sockenbildningen i Sverige - Gåtfulla övernatt-

ningsbostäder - Kyrkoarkiven - Sockenstämmor i Jämtland - Rotehjonet och döden - Sock-

enprästen i litteraturen - Levande Västgötalitteratur - Social struktur i Övergrans socken - En 

socken och dess ortnamn - Socknen och identiteten - Socknen som politisk gemenskap.  

 

Boken ger intressanta inblickar i det sockenväsende som ju utgör stommen i våra forsk-

ningar. Även om den inte är till direkt hjälp för att hitta förfäder och -mödrar så kan den ab-

solut rekommenderas som bredvidläsning. 

 

Boken kan beställas från Hembygdsförbundet. 

 

Nils Lindgren 

 

 
 

Fältrapport från Släktforskardagarna i Umeå 
 

Umeå är en vacker och härlig stad. Skulle jag någon gång behöva flytta norrut så väljer jag 

nog Umeå, björkarnas stad. Elsy och jag har varit på årets stora släktforskarmöte i Umeå.  

 

Bilden visar en björkallé på vägen till 

Nolia 

 

Möten och utställningen gick av stapeln 

i något som heter Nolia, en stor lokal 

som kunde hantera de flera tusen som 

väntades besöka utställningen. 

 

Som representant för Södra Roslagens 

släktforskarförening var jag under fre-

dagen på två möten. Ett för de redaktö-

rer som är ansvariga för föreningarnas 

skrifter, i vårt fall Sysslingen, där jag 

var i stället för Susanne Fagerqvist. 

 

Många frågor behandlades och efter tre 

timmar var det dags för riksstämman 

1 trappa ner och med den utmärkta ord-

föranden Erland Ringborg så varade 

detta möte bara ca en timma. 

 

Redaktörskonferens leddes av Eva Johansson som förutom att vara släktforskare även var 

årsboksredaktör. 

 

Ett av problemen för redaktörer från flera föreningar var hur man får medlemmar att komma 

med bidrag till skrifterna 

 

Några tips som kom upp; 

- Be om artiklar från dem som på medlemsmöten berättar muntligt om sin släktforskning. 

- Utmana läsarna att skicka in t ex foto på den tidigast födda anan plus lite text. 

 

Frågan om att skapa en artikelbank som redaktörer skulle kunna ha tillgång till kom upp och 

det visades ett stort intresse bland deltagarna. Webbutvecklaren Nina Mårtensson tar till sig 

frågan och återkommer med information om utvecklingen om denna. Artikelbanken ska 
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ligga under Redaktionellt material på Mina sidor, där ni loggar in med er föreningsinlogg-

ning.   

 

En deltagare, Ted Rosvall, en välkänd släktforskar och Tv-profil, har nyligen blivit utnämnd 

till ansvarig för Släktforskarnas årsbok som kommer ut nästa år och han ville gärna få in ar-

tiklar till boken arsboken@genealogi.se  Önskemålet från Ted var att artiklarna skulle vara 

till nytta för läsaren. 

 

Ett förslag kom upp om kurser i Photoshop och Indesign i samband med kommande släkt-

forskardagar. 

 

Tips på bildhantering från Olle Söderström, redaktör för Släkthistoriskt Forum: 

- Om ni trycker i färg men bara har svartvita bilder går det att göra bilden sepiafärgad i Pho-

toshop. (Sepia = svagt gulbrun). Gå till menyn Bild -> Justering -> Fotofilter. Gör alltid en 

kopia av bilden innan du börjar redigera, så att du har originalbilden kvar. 

- Om det är flera bilder till en artikel är det bra att välja en som görs i större storlek och öv-

riga i mindre. 

 

 
 

Tips för tidningsarbetet från Viola EK, redaktör för KGF-nytt: 

- Glöm inte korrekturläsningen! 

- Gör en mall för ditt medlemsblad där stilsorter, färger mm ligger fast för varje nummer.  

 

Upphovsrätt var en fråga som behandlades och om man tar artiklar någonstans ifrån så bör 

man fråga ev. levande författare om lov. Om författaren varit död i 70 år då det är fritt fram 

att kopiera material. Om efterlevande till författaren finns ska man först förhöra sig om möj-

lighet att använda materialet. 

 

Stämman 
 

Stämman inleddes klockan 16.00 efter en stunds paus och fika. På plats fanns 125 registre-

rade ombud från hela landet. Till ordförande för mötet valdes Umeås före detta ordförande i 

kommunstyrelsen, Lennart Holmlund. Stämman förflöt utan några större dispyter, men 

mailto:arsboken@genealogi.se
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några inpass från olika medlemsföreningar framfördes och stämman spelades in och doku-

menterades för de som inte hade möjlighet att vara på plats. Efter ca 45 minuter avslutades 

stämman.  

 

Årsstämman 2016 finns nu på YouTube, själv satt jag långt bak i salongen så mina foton är 

inte lika bra som filmbilderna. Om ni går in på rötters hemsida www.genealogi.se så hittar ni 

länken. I budgeten för 2017 räknar man bl.a. med 73.000 individuella medlemmar. Man 

kunde redovisa 1,4 miljoner besök på websajten Rötter. Wiki-Rötter redovisade också ca 5 

miljoner visningar föregående år.  

 

Över 300 släktforskare är engagerade i att skapa kommande dödbok från 1860 till nu. Här är 

vår ordförande Anita för övrigt engagerad. 

 

Information från förbundsstyrelsen. 

Konceptet med att ha en samrådskon-

ferens tidigt på våren kommer att 

fortsätta nästa år och utökas. Nästa år 

kommer den att äga rum 4-5 mars 

(från lördag kl. 12 till söndag kl. 12) 

på Norrlands Nation i Uppsala. 

 

Arkiv Digital var tveklöst den största 

aktören på lördagen och söndagens 

utställning. Bland alla utställare räk-

nade jag till ca 40 med norrländsk an-

knytning och jag saknade flera från 

södra Sverige. 

 

Nicklas Hertzman från Arkiv Digital har jag lyssnat till 5-6 gånger under årens lopp sedan 

starten och tycker alltid att jag får med mig något nytt. Idag är dom ju huvudsponsor för 

släktforskardagarna och har haft en fantastisk tillväxt.  

 

Han berättade att de just nu förbereder en stor bildsamling på mellan 200-300 tusen porträtt-

bilder (negativ) från en stor ateljé i Stockholm där namn och bild ska paras ihop och digitali-

seras. Här finns till exempel en bild på Stålfarfar som åkt från Gantofta i Skåne för att foto-

grafera sig. 

 

Fler register är på gång i den 

kommande framtiden. I veckan 

släpptes ett register med Svens-

kar i USA 1940, innehållande 

de svenskar i USA som lämnat 

uppgift om att de var födda i 

Sverige. 

 

Just nu fotograferar Arkiv Digi-

tal moderna kyrkböcker 1935-

1945, eftersom Riksarkivet ny-

ligen gav tillgång till dessa, 

dock är det fortfarande viss be-

gränsning, eftersom de böcker 

som slutar efter 1945 fortfa-

rande inte får avfotograferas.  

 

http://www.genealogi.se/
https://www.youtube.com/watch?v=YINdL7d04E4&feature=youtu.be


   

  9 

 

 

Även moderna bouppteckningar från 1910-1960 fotograferas. Hertzman tipsade om en del 

militärhistoriska källor som kan vara användbara i släktforskningen, exempelvis Värnplikts- 

och stamkort (mönstrade 1902-1941), arméns pensionskassa med officerare och något som 

rätt och slätt heter Rullor 1620-1723 som är ett militärt personregister.  

 

SCB-längderna som finns avfotograferade ska bearbetas och indexeras för att göras mer till-

gängliga och lättare att hitta i. Fler tips är Justitiekanslerns fånglistor, där kan man om det 

har blivit överklagat gå vidare till Högsta Domstolens arkiv. Framöver är målsättningen att 

fler och fler handlingar ska bli indexerade och sökbara. 

  

Sveriges släktforskarförening och Rötter hade en monter med väldigt många intressanta 

skrifter med koppling till vår miljö. Själv köpte jag ”Släktforskarens lilla FAKTABOK”. 

 

Lantmäteriets monter brukar 

jag alltid besöka, så även i år. 

En hel del av äldre kartor är ju 

gratis att kolla på, även skrif-

ter som berör gårdar mm. Här 

kan man även kostnadsfritt 

kopiera kartor för eget bruk. 

 

Vi besökte också en som före-

läste om finsk forskning, Arja 

Rantanen, och bland flera si-

dor på nätet fans bl.a. 

www.genealogia.fi att söka på 

även med möjlighet till 

svensk text. 

 

Family Search är en site som jag ofta använder. Det är världens största avgiftsfria internet-

plats för släktforskning och en hjälpsida som man nog missar. 

  

 

 
 

Nästa stad att vara värd för släktforskardagarna är Halmstad 26-27 augusti 2017. På Halm-

stad arena och med temat ”Vägar till Västerhavet” 

 

Tore Österman 

http://www.genealogia.fi/
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Fredrika Bremer och Årsta slott 
 

Varför tog Fredrikas morfar livet av sig i Österåker? 

 

För några veckor sedan var jag på studiebesök på Årsta slott, inte Årstafruns Årsta, utan det 

som ligger i Haninge.  

 

Ursprungligen ägdes Årsta av Tyska orden, som var en kristen orden som grundades redan 

på 1100-talet. 

 

Det nuvarande slottet byggdes 1660-67 av amiralen Claes Hansson Bielkenstierna och hans 

hustru Barbro Åkesdotter Natt och dag. Troligen var det Erik Dahlbergh (han med Svecia 

antiqua et hodierna) som var arkitekt. Slottet har genom åren haft många ägare t ex Lars Jo-

han Hjerta, Abraham Saxenberg, Gustaf Theodor Cedergren och Herman Meeths. 

 

Mest känd har nog slottet blivit för att Fredrika Bremer har bott här. Familjen Bremer ägde 

slottet mellan åren 1805 och 1853.  Fredrika skrev många av sina böcker på slottet.  Famil-

jen Bremer hade kvar en våning i slottet efter det slottet såldes och Fredrika Bremer avled på 

Årsta nyårsafton 1865. 

 

När jag arbetade med hennes antavla upptäckte jag att hennes morfar, Expeditionssekrete-

rare vid Krigsexpeditionen och direktören vid Civilstatens Änke -och Pupillkassa (få plats 

med den titeln på ett visitkort om ni kan) Hans Henrik Hollström avlidit i Mora, Österåker. 

Enligt dödboken (Österåker F:I sid 31) avled han genom att han ”Förde wåld på sig sjelf och 

stack sig med en knif i bröstet”.  Han är begravd i Borg i Östergötland. Enligt husför-

hörslängden (Österåker AI:6a sid 1780-86 sid 56) beboddes Mora år 1785 av Herr Commis-

sarien J W Gyllenpalm och Friherinnan Fru Juliana Elisabeth Lejonschöld. Någon Expedit-

ionssekretarer vid Krigsexpeditionen och direktör vid Civilstatens änke- och pupillkassa har 

jag inte lyckats hitta i längden.  

 

I Borgs död- och begravningsbok (Borg C:3 1774-1820 sid 297) hänvisas vid Åkers skepps-

lags urtima ting 2 februari 1785. Nyfiken som jag är, begav jag mig till Stockholms stadsar-

kiv och beställde fram längden, bara för att finna att år 1785 saknas i längden. Så jag fick 

inget svar på frågan varför en 46-årig trebarns far åker till Österåker och tar livet av sig. Är 

det någon som vet någonting om detta? 

 

I mitt sökande hittade jag i Biografica  en uppgift om att Fader Hollström (Hans Henriks far 

och Fredrikas morfarsfar) anklagats för att ha försökt mörda sin egen svåger. Det gick tydli-

gen vilt till i Fredrikas släkt. 

 

Anita Järvenpää  
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Antavla för Fredrika Bremer 
 

Jakob Bremer 

F 1711-06-21 Västerås 

D 1785-09-05 Åbo, Finland 

Skeppsredare, brukspatron 

Isac Bremer 

F 1683 Västerås 

D 1713-12-16 Västerås 

Handlare 

Hans Bremer 

F 1637 Örebro 

D 1711 Västerås 

Handlare 

 

 

 

 

 
Anna Bengtsdotter 

F 1765 Örebro 

D 

 

 

 

 

Anna Johansdotter Hult  

F 1687-01-04 Västerås  

D 1729-05-19 Västerås 

 

Johan Eriksson Hult 
 

Karl Fredrik Bremer 

F 1770-04-02 Åbo, Finland 

D 1830-07-22 Jakob, Stockholm 

Brukspatron, grosshandlare 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erik Gustafsson Salonius 

F 1699-09-24 Nagu, Finland 

D 1748-03-01 Åbo, Finland 

Assessor Åbo Hovrätt 

Gustaf Eriksson Salonius 

F 1666-08-06 

D 1737-02-21 Nagu, Finland 

Kyrkoherde i Nagu 

 

 

Ulrika Fredrika Salonoius 

F 1746-04-24 Åbo,,Finland 

D 1798-04-01 Åbo, Finland 

 

 
Anna Gerdzlovia 

F 1670 

D 1754 Finland 

 

 

 

 

Hedvig Magdalena Wittfooth 

F 1710 Åbo, Finland 

D 1752-09-19 Åbo Finland 

Gustaf Joakimsson Wittfooth 

F 1656 Åbo, Finland 

D 1724 Åbo, Finland 

Handlande 

 

 

 

Fredrika Bremer 

F 1801-08-17 Åbo 

D 1865-12-31 Haninge 

Författarinna 

Katarina Haverman 

F Oktober 1683 

D 1753-09-05 Åbo, Finland 

Fader Hollström 

F ca 1681 

D 1741 Norra Mellby, Hässleholm 

Saltpetersjuderiöverinspektör för 

Skåne, Blekinge och Halland 

Jöns Hollström 

F Olofström Höje 

D 1720     

Tullskrivare  Västervik 

 

Hans Henrik Hollström 

F 1739-05-27 Norra Mellby 

D 1785-01-26 Österåker 

Expeditionssekreterare på Krigsexpe-

ditionen och direktör för Civilstatens 

änke- och pupillkassa 

Gertrud Fadersdotter 

F Ca 1616 

D ca 1676 

 

 

 

 

Brita Catharina Canterhielm 

F 1709-01-16 Karlskrona 

D 1743 Norra Mellby 

Nils Canterhielm 

F 1659 

D 1712 Rönnige 

Amiralitetssekreterare e 

 

 

 

 
Magdalena Charlotta Billingsköld 

F 1683-01-27 Stockholm 

D 1772-02-17 Karlskrona 

 

Birgitta Charlotta Hollström 

F 1777-09-14 Maria Magdalena, 

Stockholm 

D 1855-03-02 Jakob, Stockholm 

 

 

 

Karl Brander 

F ca 1709 Ulvsby, Finland 

D 1769-12-18 Ulvsby, Finland 

Joakim Brander 

F 1667 Åbo 

D 1744-02-05 Ulvsby, Finland 

 

 

 

 
Kristina Paulinius 

F 1681-07-24 Björneborg, Finland 

D 1764-09-22 Ulvsby, Finland 

 

 

Hedvig Marie Brander 

F 1759-12-16 Ulvsby, Finland 

D 1794-11-05 Jakob, Stockholm 

 

 

Helena Miltopaeus 

F 1735-02-28 Tyrvis, Finland 

D 1893-12-14 Nackeby, Finland 

Mårten Miltopaeus 

F 1690-10-10  Åbo, Finland 

D 1765-06-13 Ulvsby, Finland 

Major 

 

 

 

 
Maria Stare 

F 1699-02-05 Nedre Satakunda, Finland 

D 1764-02-02 Nackeby, Finland 
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Sysslingens datum för 2017 
 

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

e-post eller vanligt brev till: 
 

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

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

Utgivning 
 

Nr 1 februari  Nr 2 maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Camilla Stavre Skogsbovägen 1 184 95 Ljusterö 

Ingalill Göransson Höganäsvägen 2 761 11 Bergshamra 

   

 

 
 

Medlemsavgiften för 2017 
 

Eftersom det nya året närmar sig med stormsteg så får vi även passa på att påminna om att 

det snart är dags att betala medlemsavgiften för 2017. Vi betalar som vanligt till föreningens 

plusgirokonto 448 57 91-0 och avgiften är 125 kr medlem och 25 kr för medlem under 

25 år. Glöm inte att ange namn när ni betalar. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

önskar 
 

Redaktionen 
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  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Susanne Fagerqvist Olle Keijser 
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Suppleant Leif Gannert 08-541 303 70 Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 
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Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 Ulla Persson 
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mailto:Sysslingen@hotmail.com
mailto:Info@roslagen.be

