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Kallelse 
 

till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 14 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 behörigen skett 

5. Godkännande av dagordning 

6. Kort redogörelse för verksamheten under året 

7. Verksamhetsplan för 2018 

8. Budget och medlemsavgift för 2018 

9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

10. Val av ordförande samt tre styrelseledamöter för 2018-2019 

11. Val av en revisor för 2018-2019, samt en revisorssuppleant för 2018 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

 

Efter mötet lyssnar vi på Arne Sundberg som berättar om eventuell flyttning av M/S Estonia till 

svensk hamn.  

 

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@telia.com 

Vice ordförande/ 
Sekreterare, e-post Christer Lind 08-541 310 75 

  ch2.lind@roslagen.be  

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Torbjörn Claar 070-884 81 23 

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

 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 
 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 

Ledamot Susanne Fagerqvist 070-722 14 12 

 e-post sysslingen@hotmail.com 
 

 

 
 

 

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:  blogg.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Ann Lundgren, 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 2018 

Manusstopp den 15 januari 2018 

  

Redaktionen har ordet 
Nu lackar det mot jul som det heter. Vet 

inte vart dagarna tar vägen men fort går det.  

I sista numret för året av vår tidning har vi 

massa trevlig läsning. Givetvis finns även in-

formation inför höstmötet i Vaxholm där 

Arne Sundberg kommer hålla ett intressant 

föredrag. 

Vi tackar Lars Lindblad, Tore Österman 

och Birgit Lindkvist för några spännande och 

fina texter. Anita Järvenpää har även, som 

vanligt, bidragit med flera texter bl.a. om Jan 

”Loffe” Carlsson. 

Längst bak avslutar vi med några tan-

kenötter så här lagom mot jul. Svaret finns 

längst ned på samma sida så fuska inte. 

 Vi avslutar med att önska alla våra läsare 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 

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

Så var den här igen – den av mig så avskydda hösten! Det är mörkt när jag vaknar på morgo-

nen och det är mörkt i flera timmar innan det är dags att gå och lägga sig. Usch! Men det är 

väl bara att gilla läget och vänta på våren. En liten ljusglimt har emellertid dykt upp i höst-

mörkret: Stockholms stadsarkiv har äntligen släppt slutversionen av ”Rotemannen”. 

 

För några veckor sedan skulle jag boka in oss på ett studiebesök hos Stockholms borgargille 

för att vi skulle få en visning av deras klipparkiv. Till min förfäran fick jag då höra att de 

inte hade kvar arkivet. Efter lite mailkonversation fram och tillbaka, fick jag veta att arkivet 

inte, som jag trodde, var bortkastat, utan överlämnat till Stockholms stadsarkiv som skall di-

gitalisera det. Vi kommer istället att arrangera ett studiebesök på Stockholms stadsarkiv. 

 

Om allting går som planerat kommer förbundet att släppa en ny version av Sveriges dödbok 

i november månad. 

 

Så det finns, trots allt, lite ljusglimtar i höstmörkret. 

 

Anita Järvenpää 
 

 

 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2018 
 

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. Ge ut fyra nummer av Sysslingen. 

8. Verka för att öka andelen mottagare av Sysslingen via e-post. 

9. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CD. 

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

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

kalt samarbete. 
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Förslag till budget 2018 
 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 25 000 

Övrigt inkl CD 300 
  

Summa intäkter 25 300 

  

Kostnader:  

Sysslingen 9 000 

Förbunds och stämmokostnader 8 000 

Abonnemang 5 300 

Övriga kostnader 3 000 

  
  

Summa kostnader 25 300 
  

Överskott/underskott 0 

 

 

 
 

 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet Olle Keijser 

Sekreterare vid höstmötet Christer Lind 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
  

Ordförande 2018-2019, omval Anita Järvenpää 

Styrelseledamot 2018-2019, kassör, omval Ingalill Hallberg 

Styrelseledamot 2018-2019, sekreterare, omval Christer Lind 

Styrelseledamot 2018-2019, omval Susanne Fagerqvist 
  

Revisor 2018-2019, omval Lennart Elg 

Revisorssuppleant 2018, omval Leif Gannert 
  

 

 

 

  

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2018 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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Släktforskardagarna i Halmstad 
 

Har varit på Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 augusti. Kan säga direkt att jag inte är 

helt tillfreds med besöket. 

 

Något gick fel med min anmälan till stämman, som ägde rum redan på fredagen 25 augusti. 

Fick ingen ackreditering till stämman. Men man upplyste mig om att man ropat upp mig 

men då var jag alltså inte där. 

 

Det som fungerade bra var mina bokningar av tre föredrag på mässan. Ett föredrag handlade 

om ”Hur kan jag använda inrikes pass i min släktforskning”, ett annat handlade om ”Pa-

leografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden”. Lyssnade även till föredraget 

”Allt för Sverige”.  Alla föredrag var intressanta och fick ny kunskap som jag skall försöka 

använda i min egen forskning. 

 

Efter fördraget om inrikes pass uppsökte jag Genealogiska föreningen som håller på att 

skanna av inrikes pass. Dessa har funnits länge men mera formellt från 1760 till 1860, då 

man upphörde med dem. Sverige fick utrikes pass 1914.  Perioden från 1860 till 1914 var 

det passfritt! Det finns åtskilligt kvar att skanna. Vill man ta del av deras nuvarande resultat 

kan man bli medlem och därigenom få tillgångar till det via nätet. 

 

”Paleografi, handskrifter i våra arkiv”, var ett intressant föredrag av Karin Borgkvist Ljung 

från Riksarkivet. Fick en del ”aha upplevelser”, bl.a. om att rättstavning är ett sent påfund i 

slutet 1800- talet. Förr stavade man som det lät och det är inte ovanligt att samma ord kunde 

stavas på olika sätt i en och samma handling. Vidare framkom att man inte paginerade si-

dorna förr. Man löste det med att sista ordet på en sida upprepades och blev första ord på 

nästa sida! Vidare att format/storleken på sidorna som man skrev på inte alltid hade samma 

storlek och format. 

 

Sedan lyssnade jag på Christer Åkerlund om TV-programmet ”Allt för Sverige”. Han berät-

tade om hur man har arbetat med formatet och hur det utvecklats. Här var nog den stora gre-

jen att han visade upp Emmy-statyn som man vunnit för programmet. Emmy är TV-världens 

Oskar.  

 

Bland utställarna fick jag tag i en bok om ”Släktforska om sjöfolk” av Eva Johansson utgi-

ven av Sveriges Släktforskarförbund. Den klargjorde flera saker jag undrat över. En bra 

handbok om man har sjöfolk man behöver forska kring. Fick reda på att den även gällde in-

sjöfart (Mälaren, Vänern, Vättern etc.) 

 

Annars var jag lite besviken på tillgängligheten när det gäller lokalerna. (Orsaken var nog att 

jag går med käpp. Jag var inte ensam med detta problem.) Vidare fanns det ingen lunch eller 

smörgåsar, bullar att köpa, det var slut. Tog med smörgåsar till dag två.  

 

Lite gnäll är aldrig fel men i övrigt var det trevligt att få samtala med utställarna och andra 

forskare. 

 

Torbjörn Claar 
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Rotemannen 3 
 

Efter drygt 40 års arbete är man nu äntligen klar med registreringen av hela Rotemansarki-

vet. 

 

Materialet, som finns att köpa på USB, består 

av 6,3 miljoner poster och ca 300 artiklar. 

Samtliga poster är länkade, vilket gör att man, 

om man är uppkopplad på nätet, kan titta på 

originaldokumentet. Vidare finns en kart-

funktion, som gör att man kan se var i Stock-

holm personerna har bott. 

 

USB.-minnet kostar 350 kronor och finna att 

köpa hos Stockholms stadsarkiv och i Rötterbokhandeln 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Känsligt minne 

 

På måndagens möte på biblioteket fick vi spontant berätta om olika upplevelser vi haft när 

vi släktforskat. Här är det jag berättade, kanske inte exakt ordagrant men i alla fall största 

delen samt årtal runt det. 

 

Jag kan berätta, att i dag skulle jag försöka få fram den sidan Carl-Göran skrivit om, jag för-

sökte men hittade den inte.  

 

Då började jag leta efter min farmors bouppteckning istället. Min farmor har jag aldrig träf-

fat, hon dog 1933 bara 58 år gammal, långt innan jag föddes. Jag har flera kort på min far-

mor och tycker vi är väldigt lika till utseendet. Jag vet också att hon var mycket händig, 

tyckte om handarbete, det berättade min pappa, där är vi också lika. Jag har otroligt fina gar-

diner här hemma som min farmor broderat. 

 

När jag nu hittat bouppteckningen, sitter och läser om de saker hon haft och lämnat efter sig 

far många tankar runt. Allt blir uppräknat och då ser jag hennes vigselring. Då blir det extra 

känslosamt, ringen sitter på mitt ringfinger nu, tillsammans med min mammas vigselring.  

 

Min mamma fick farmors vigselring av pappa när hon fyllde 50 år, då hade pappa låtit en 

guldsmed sätta in 5 små briljanter i den. När min mamma dog 1987 fick jag båda ringarna 

och har nu med hjälp av en guldsmed fogat ihop dem till en ring. Det jag ångrar lite efteråt 

var att jag inte lät guldsmeden spara det som var ingraverat.  

 

Jag är glad och tacksam för detta minne som pappa gav till mig. Det känns som mamma och 

farmor är med mig jämt när jag har ringen på mig. 

 

Birgit Lindkvist 
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Janne ”Loffe” Carlsson 
 

De 31 augusti 2017 avled den folkkäre artisten och skådespelare Janne ”Loffe” Carlsson, 80 

år gammal. 

 

Mitt första minne av honom är när han 1973 spelade rollen som ”Loffe” i Jolos TVserie 

”Någonstans i Sverige”. Han blev nu Loffe med hela Sverige. 

 

Loffe var uppväxt på Södermalm i Stockholm. Ursprungligen hade han tänkt att bli konst-

när. För att tjäna lite pengar började han spela trummor och kom på det viset in i nöjes-

branschen.  

 

Han spelade med i många svenska långfilmer bl. a. ”Göta Kanal” och ”Repmånad” 

 

På fädernet härstammar Loffe huvudsakligen från bönder och torpare i Västmanland. På mö-

dernet var hans förfäder borgare och handelsmän i socknarna runt Kalmar. 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla Jan ”Loffe” Carlsson 
 

Karl* Erik Olsson 

F 1862-04-13 Västra Vingåker 

D 1951-09-27 Kungsör 

Torpare, Statsdräng 

Olof Olsson 

F 1835-02-12 Västra Vingåker 

D 1899-09-29 Kungsör 

Torpare, Statdräng 

Olof Jonsson 

F 1801-07-27 Västra Vingåker 

D 1851-11-18 Västra Vingåker 

 

 

 

 
Birgitta Andersdotter 

F 1801-03-10 Asker 

D 1854-02-10 Västra Vingåker 

 

 

 

 

Anna Olofsdotter 

F 1834-03-07 Västra Vingåker 

D 1902-03-06  Kung Karl 

 

Olof Larsson 

F 1805-03-21 Västra Vingåker 

D 1879-05-26 Västra Vingåker 

Torpare 

 

Erik* Hjalmar Carlsson 

F 1893-08-31 Torpa 

D 1953-12-05 Högalid 

Plåtslagare 

 

 

 Anna Persdotter 

F 1811-04-04 Västra Vingåker 

D 1876-03-30 Västra Vingåker 

 

 

 

 

 

Anders Andersson 

F 1830-11-27Järnboås 

D 1916-02-12Nora bergsförsamling 

Torpare 

Anders Eriksson 

F 1786-03-13 Linde 

D 1835-11-05 Järnboås 

Torpare 

 

 

Ann Kristina Andersdotter 

F 1861-06-03 Nora bergsförsamling 

D 1936-03-19 Kungs-Barkarö 

 

 
Maria Jonsdotter 

F 1789-03-14 Grythyttan 

F 1855-06-02 Järnboås 

 

 

 

 

Karolina Stefansdotter 

F 1833-01-23 Nora bergsförsamling 

D 1899-03-06  Nora Bergsförsamling 

OKÄND 

 

 

 

Jan Edvard (“Loffe”) Carlsson 

F 1937-03-12 Katarina, Stockholm 

D 2017-12-30 Kristianstad 

Artist, Skådespelare 

Stina Jansdotter 

F 1799-01-31 Nora bergsförsamling 

 

OKÄND 

OKÄND 

 

Karl Teodor Törnqvist 

F 1876-03-29 Kalmar stadsförsamling 

D 1934-10-27 Kalmar stadsförsamling 

Snickare, sjöman 

OKÄND 
 

 

 

 

Karolina Sofia Pettersson 

F 1853-01-22 Mortorp 

D 1915-08-06 Kalmar stadsförsamling 

Peter Nilsson 

F 1807-01-11 Arby 

D 1881-04-24 Oskar 

Torpare 

 

 

 

 
Maria Andersdotter 

F 1812-04-03  Ljungby 

D 1906-01-09 Oskar 

 

Saga Tyra* Elvira Törnqvist 

F 1901-12-10 Kalmar stadsför-

samling 

D 1981-03-11 Högalid 

 

 

 

Peter Gustav Jonsson 

F 1842-10-01 Kläckeberga 

D 1917-04-Kläckeberga 

Torpare 

 

Jonas Carlsson 

F 1807-03-08 Åby 

D 1862-12-02 Kläckeberga 

Torpare 

 

 

 

 Christina Maria Berggren 

F 1813-06-12 Kläckeberga 

D 1867-09-22 Kläckeberga 

 

 

 

Nanny Concordia Pettersson 

F 1881-03 02  Kläckeberga 

D 1945-06-01 Högalid 

 

 

Charlotta Johansdotter 

F 1834-09-08 Hossmo 

D 1890-03-05 Kläckeberga 

OKÄND 

 

 

 

 

 Maria Jonsdotter 

F 1808-12-24 Åby 

D 1856-01-07 Hossmo 

 

 

 

 

 



 

  9 

 

 

Släktforskning om fosterbarn i Allmänna barnhu-

sets rullor 1800-1916 
 

Jag sökte en kusin till min far som hette Ragnhild och var gift med Otto och bodde i Östra 

Ljungby (Klippans kommun) på 50- och 60-talet på gården Ragnvalla. Trots att vi besökte 

dem flera gånger visste jag inte deras efternamn än mindre när och var de var födda. Men 

genom en sökning i AD OnLine och Sveriges befolkning 1950 på Ragnhild och Östra 

Ljungby hittade jag dem. 

 

Ragnhild var född 1899 och Otto var född 1900 och hette Svensson i efternamn. I försam-

lingsboken såg jag att Ragnhild var döpt till Berta Ragnhild Ingegerd född Lindblad i Adolf 

Fredriks församling 1899-11-18. Jag tyckte det var mycket konstigt eftersom min släkt på 

faderns sida kom från Skåne och Småland. Bara jag själv och mina två äldsta bröder är 

födda i Stockholm. 

 

Jag sökte då i Adolf Fredriks födelse- och dopbok 1899 och fann Ragnhild där men utan 

namn på föräldrarna. Endast moderns födelsedatum var antecknat förutom barnets namn och 

födelsedag. Framför namnet stod det ett datum för flyttning till Hedvig Eleonora församling. 

 

 
Jag sökte då i utflyttningsboken för Adolf Fredrik och i inflyttningsboken för Hedvig Eleo-

nora men utan resultat. Detta var innan jag visste att man kunde söka i Rotemansarkivet eller 

i Allmänna barnhusets rullor. 

 

I AD OnLine sökte jag på Berta Ragnhild Ingegerd i folkräkningen 1880-1920 och fick då 

en träff på henne och hennes moder, barnmorskan Annette Lindblad född 1871-11-18 i Fa-

gerhult, alltså en av min farfars äldre systrar. Det var en länk till församlingsboken i Östra 

Ljungby 1896-1906 sidan 10. 
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Som man ser av bilden ovan så står det oä dr (oäkta dotter) Berta Ragnhild Ingegerd foster-

barn № 14282 inflyttad 1903-07-10 från Kungsholmen Stockholm. Barnmorskan Annette 

flyttade in 1901-12-03 från Fagerhult till Östra Ljungby och närmare bestämt Småskolan vid 

Bläsinge gård. I en senare församlingsbok hade prästen ändrat fosterbarn till barnhusbarn 

med samman nummer 14282.  Eftersom Ragnhild inte fanns i någon utflyttningslängd från 

Stockholm så jag sökte i Rotemansarkivet: 

 

 
 

Jag sökte också i Stockholms barnhus och fann på Stadsarkivets hemsida Allmänna barnhu-

sets register som var sökbart utan abonnemang eller avgift. Jag sökte på numret 14282 och 

fick väldigt många träffar. Då lade jag in förnamnet Ragnhild och fick en träff direkt och 

kom till nedanstående akt. 
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Många kvinnor hade inte någon annat val än att lämna bort sitt barn. På 1880-talet föddes 

vartannat barn i Stockholm utom äktenskapet och de flesta av dessa lämnades bort.  

 

Av akten ovan framgår att föräldrarna var okända då barnet lämnades in1899-12-23 drygt en 

månad gammalt. Modern hade då bidragit till försörjningen med 500 kr. Barnet lämnades 

först ut till familjen Karl Johan Krense, målare, på Regeringsgatan 42 i Stockholm (rote 07) 

men flyttades sedan vidare till familjen Karl August Regnér, typograf, på Garvaregatan 3 i 

Kungsholmen (rote 04) som hade två flickor födda 1891 och 1892. År 1900 flyttade Ragn-

hild till S:t Eriksgatan 21 i samma församling (Kungsholm).  

 

Som barnhusbarn fick Ragnhild besök av en inspektör från Stiftelsen Allmänna Barnbörds-

huset varje år t.o.m. 1911 enligt denna akt. Anteckningar fördes och signerades om barnets 

hälsa, fosterhemmets skick, vitsord i skolan, barnets vård och barnets släktskap till fosterför-

äldrarna. I juli 1903 skickades Ragnhild till modern Annette Lindblad i Östra Ljungby som 

bodde intill järnvägsstationen där. År 1908 hade Ragnhild fått skrofler en slags tuberkulos 

som då drabbade barn och ungdomar, men som hon blivit frisk från. Barnmorskan Annette 

tog ensam hand om sitt barn och förblev ogift till sin död 1949 i Östra Ljungby. 

 

Ragnhild utbildade sig till barnsköterska och arbetade som sådan 1925-27 i Helsingborg och 

gifte sig senare med Otto Svensson i Östra Ljungby 1930. Paret fick inga barn och dog båda 

1979, Otto i mars och Ragnhild i oktober. 

 

Lars Lindblad 
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Medlemmar i Södra Roslagens släktforskarförening 

2017 
 

1958 tog ett antal personer realexamen i Vaxholms skola på Norrberget. (Den man nu tänker 

riva) 

 

Bland dessa vetgiriga har 6 stycken idag fortsatt sina studier, men nu med släktforskning och 

alla medlemmar i vår förening Södra Roslagens släktforskarförening. 

 

Kerstin Modigh (Söderström) 

Arne Sundberg 

Margareta Andersson (Eriksson) 

Birgitta Saarikoski (Svensson) 

Tore Österman 

Ingalill Göransson (Eriksson) 

 

Tore Österman 

 

Se foto från avgångsklassen 1958 
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Axplock från 40 års släktforskning 
 

Intresset för släktforskning startade när jag hittade en låda med dokument i ett vindsut-

rymme i mangårdshuset. Dokumenten var gårdshandlingar tillbaks till 1830-tal. 

 

Min släkt på fadersidan sträcker sig tillbaks till början av 1600-talet med bonden Olof som 

var född omkring 1590, 10 generationer från mig och alla hade funnits på samma ö Östra 

Lagnö. Samtliga leden har varit bönder och förmodligen i huvudsak strävsamma och heder-

liga människor, men i släktforskningssammanhang ganska slätstruket. 

 

Jag gick en kurs i släktforskning på 1970-talet för Carl-Göran Backgård i Åkersberga. Det 

han tryckte på var att intervjua de äldre i släkten så det startade jag med ganska omgående.  

En av de som hade bäst komihåg var Alice född 1904. Hon var som ett uppslagsverk och be-

rättade bl.a. om en förfader som hade sex söner vilka efter hans död stred om gårdsarvet. Ef-

ter några tiotal år lyckades jag hitta just den tidigare nämnda Olof som förutom 6 söner även 

hade en dotter, Brita. 

 

Denna 300-åriga historia hade Alice således fått genom muntligt överförd information utan 

tillgång till internet och Google mm. 

 

Alice berättade också om sin 30 år äldre 

släkting Johan Alfred som blev halshuggen 

på Långholmen. Jag gillade tidigare att 

lösa korsord som tidsfördriv och hade 

ingen aning om att när frågan med 5 bok-

stäver ”Den sista som avrättades i Sverige” 

kom upp så var svaret en avlägsen släkting 

som hade vandrat omkring i samma om-

råde som jag och kallade sig ”Ander”. 

 

1903 hade man importerat giljotinen från 

Frankrike och den användes bara en gång 

på just Ander 1910. 

 

Ingen i släkten hade berättat detta och tro-

ligen skämdes de äldre för det. Själv tyckte 

jag det var spännande och speciellt som 

mina förfäder på mödernet enligt sägnen 

hade flytt från Frankrike för att undkomma 

giljotinen i slutet av 1700-talet. 

 

Alice markerade vid intervjun att Ander aldrig hade erkänt sitt brott, att ha rånat ett växel-

kontor i gamla stan och då slagit ihjäl kassörskan. 

 

Jag la ned en hel del tid på att forska vidare på denna person och hittade på ön Husarö brev-

kort av Ander till släktingar där. Med den vidare forskningen växte det fram en bild på en i 

ungdomsåren busgrabb och senare tjuv och våldsam person. 

 

Kanske en orsak kan vara att modern dog när han var 3 år och fadern lämnad bort honom till 

släktingar på Husarö när han inte klarade av att ta hand om barnet och ett jordbruk samtidigt.  

 

Jag kollade i Österåkers skolarkiv och kunde där se att han hade rätt hyfsat betyg trots att 

han enligt skolkamrater var en orolig skäl som inte kunde sitta stilla. 

 Johan Alfred Andersson ”Ander” 
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När jag sedan var och studerade giljotinen på polismuseet och nämnde att jag borde få ta 

över apparaten eftersom det var på min släkting den hade används. 

 

Vad ska du med den till frågade den ansvarige. Spräcka ved med svarade jag! 

 

Det syntes tydligt att han inte förstod att det var ett skämt! 

 

Tore Österman 

www.lagnotore.se 

 

 

   
En kopia av giljotin  En kopia på giljotin 

http://www.lagnotore.se/
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Ordlekar 
 

Detta nummer avslutas med några klurigheter och ordlekar. Svaren på klurigheterna finns 

längst ned på sidan, men fuska inte. 

 

Lycka till! 

 
1. I vilket land gör man värnplikten flest gånger? 

2. Vad blir man om man äter en glödlampa? 

3. Vilken kroppsdel är mest kriminell? 

4. Vilka tanter är mest populära? 

5. Med vad börjar natten och slutar dagen? 

6. I ett träd hänger fyra äpplen. Prästen, hans dotter, klockaren och hans fru tar alla varsitt 

äpple, men ändå hänger ett äpple kvar. Hur förklarar du det? 

7. Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv? 

8. På en repstege som hängde längs med sidan på en båt fanns stegpinnar med ca 30 cm mel-

lanrum. 

Det fanns exakt 11 pinnar ovanför vattenytan. Vid flod höjdes vattenståndet med 1,4 meter. 

Hur många pinnar kunde man nu se? 

9. En flaska med kork kostar 10 kr och 50 öre. Flaskan kostar 10 kr mer än korken. Vad kostar 

korken? 

10. En man hade fem söner, och varje son hade en syster. Hur många barn hade mannen? 

11. Hur många tvillingar går det på ett dussin? 

12. En fönsterputsare tvättar fönster på den 30:e våningen på en skyskrapa. Plötsligt halkar han 

och faller handlöst. Han hade ingen säkerhetsutrustning på sig, men han klarar sig ändå 

oskadd. Hur kunde han göra det? 

 

  

1.I Armenien 

2.Lös i magen 

3.Hälarna 

4.Kontanter 

5.Bokstaven N 

6.Klockaren är gift med prästens dotter 

7.Nattvakten 

8.11 pinnar. Båten flyter upp med den stigande vattennivån. 

9.Korken kostar 25 öre 

10.Sex stycken 

11.Tolv 

12.Han putsade insidan av fönstren 
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Sysslingens datum för 2018 
 

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 September Nr 4 November 
 

 

 

Medlemsavgiften för 2018 
 

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 2018. 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 ert namn när ni betalar. 

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

önskar  
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