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Ordföranden har ordet 

Våren är en underbar tid, nu har vitsipporna 
kommit i backarna och solen har tittat fram lite 
i taget , antagligen för att jag skall vänja mig. Vi 
har en kolonistuga med ganska stor tomt där jag 
snart får gräva i rabatterna och rensa ogräs, vilket 
jag tycker är roligt. En lisa för själen. Så det blir 
inte mycket med släktforskningen för min del 
vid den här tiden utan kanske lite ströplanering 
inför hösten och en och annan tanke på hur var 
det med ……

För hur det nu än är när man väl sitter med alla 
sina anteckningar som man gjort och skall skriva 
rent m.m. och tänker jag skall bara …. (som 
Alfons). Har tiden gått väldigt fort och man har 
inte hunnit komma ut innan solen har gått ner. 
Därför lägger jag det på hyllan ett tag för att 
hämta nya krafter och influenser.
Dessutom har jag fått fullt upp med mina nya 
släktingar i USA som hastigt och lustigt dök upp 
förra året. Ibland är det kul att ha ett annorlunda 
efternamn. Vi har mejlat en hel del vilket gjorde 
att de kom på besök för att få sig en bild av hur 
det var i Sverige på 1850-talet. Och se platsen 
som vi härstammar ifrån. Underbara människor 
och nu skall vi försöka besöka dem over there 
nästa år och även försöka besöka resterande del 
av släktingarna också. Det är ett stoooort land, 
vilket känns lite pirrigt, för de är spridda överallt. 
Nog om mig.

Vad Släktdata beträffar hade vi en jättekul 
lördag på Frölunda Kulturhus. Fastän solen sken 
från en klarblå himmel hade vi många trevliga 
besökare och vi utökades med ytterligare några 
medlemmar. Även i Uddevalla gick det bra tack 
vare Björn. Känn Er varmt välkomna.

Årsmötet på Emigranterna hus avlöpte också 
utan några incidenter. Lars har skivit om detta 
lite längre fram.

Nu går all vår kraft till att planera inför 
Släktforskardagarna i Halmstad 25-26 augusti så 
att montern ser bra ut m.m. Jag hoppas verkligen 
att vi ses där även om vädret är strålande. Det 
är så kul att få ett ansikte på medlemmar och 
kanske vice versa. 

Innan dess HA EN RIKTIG SKÖN SOMMAR

Önskar 
Inger Drottz 

               
 

T i d n i n g e n  i  o n l i n e - v e r s i o n

Detta nummer av Tidningen tillhandahåller vi 
också i en nätversion för dem som så önskar. Detta 
nummer finns tillgängligt på följande adress: 
Nr 2007/2: http://www.slaktdata.org/tidningen_
arkiv/7897n46/ 

Ovanstående adress har distribuerats via epost 
till de prenumeranterna som har anmält att 
de enbart vill ha den elektroniska versionen.

@

REGISTRERARE sökes!

Våra register på nätet växer som alla kan se. 
Men – de skulle kunna växa ännu snabbare om 
vi hade fler registrerare. Vi har gott om lättläst 
material som väntar på att bli digitaliserat. Ar-
betet består i att från listor skriva in personupp-
gifter till dataregister med hjälp av din dator. 
Vårt närmaste delmål är att uppnå 2 millioner 
poster i våra register. För närvarande (2007-05-
06) har vi 1.817.863 poster. Om du har tid och 
känner för att göra en insats så hör av dig till 
Lennart Larsson, tel. 031-93 33 70, e-postadr 
medlem@slaktdata.org för information.
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V å r m ö t e t  2 0 0 7
Lördagen den 24 mars hölls fören-

ingens vårmöte. Lokal för mötet 
var Emigranternas Hus. Till 

mötesordförande valdes Inger Drottz 
och till sekreterare för mötet valdes 
Björn Jönsson. Till justeringsmän val-
des Per Liljeström och Lars Hellgren.

Ordföranden hälsade deltagarna 
välkomna. Frågan om mötet utlysts 
på stadgeenligt sätt besvarades med ja. 
Därefter godkändes dagordningen. Ty-
värr gjorde det vackra vårvädret att färre 
medlemmar än vanligt hade infunnit sig.

Nästa punkt på dagordningen var per-
sonvalen för det kommande verksam-
hetsåret, vilket börjar vid halvårsskiftet. 
Föreningsordförande väljs på ett 
år och Inger Drottz omvaldes.
Styrelseledamöter väljs för två år. Av-
gående styrelsemedlemmarna, Björn 
Jönsson och Lennart Larsson omvaldes. 
Styrelsesuppleanter väljs på ett år. 
Bibbi Karlsson Arvhede hade på 
grund av flyttning avböjt omval. Till 
att ersätta Bibbi valdes Karl Gustav 
Rosborg. Bengt Pettersson omvaldes..
Revisorer och revisorssuppleant väljs 
för ett år. Hans Hjortsjö och Inger 
Samuelsson omvaldes. Även revisors-
suppleanten Mårten Sjöbris omvaldes. 

Inga motioner hade inkommit.
Därmed var den formella delen av mötet 

klar och Inger förklarade mötet avslutat. 
Nils Marelius undrade över hur man 

kan undvika att register över samma 

socken görs på flera ställen ovetande 
om varandra. Han tyckte att man kan-
ske skall ta upp detta inom Släktfors-
karförbundet. Problemet diskuterades 
och man enades om att enda tänkbara 
stället för en samordning är förbun-
det. En förteckning över pågående 
arbeten på förbundets hemsida är ju 
ett billigt och effektivt sätt att hantera 
detta. Inger skall ta upp detta vid mötet 
på släktforskardagarna i Halmstad.

Lennart Larsson talade om att vi har 
830 medlemmar just nu men att115 
medlemmar ännu inte har betalat års-
avgiften för 2007. Nya medlemmar 
har tillkommit under verksamhetsåret, 
under Släktforskningens Dag  visade 
vi upp oss i Frölunda Kulturhus och 
på Bohusläns Museum och fick då 
tillsammans 21 nya medlemmar. 
Föreningen har 17.000:- på bank-

konto som säkerhet för datasystemet. 
Vår största utgift är framställning 
och distribution av tidningen. Vi får 
intäkter från vårt samarbete med 
Google. Dessa intäkter kommer att 
användas för utbyggnad av datorn. 
Lennart sade att situationen med 

verksamhetsår = kalenderår men 
budgetår från 1 juli till 30 juni gör det 
svårt att ta fram verksamhetsanalyser. 
Detta skall diskuteras inom styrelsen 
och  eventuellt kommer en föränd-
ring att föreslås på ett medlemsmöte 
längre fram. Detta innebär i så fall 
en ändring av föreningsstadgarna.

Mats-Olof Sander visade statistik 

över olika datoraktiviteter. Bland an-
nat talade han om att vår hemsida får 
ungefär 1.000 besök per dag. Sådana 
besök innebär förstås att mer än en sida 
besöks och i vårt fall innebär det att upp 
till 14.000 sidor kan besökas på en dag!

Inger berättade att Släktforskarför-
bundet har en försäkring som gäller 
för deltagare inom förbundet och 
medlemmar i medlemsföreningarna. 
Denna gäller för funktionärer i ak-
tiviteter som ordnas av förbundet. 

Paus gjordes nu för fika och diskussio-
ner. Som vanligt bjöd föreningen på detta.

Efter återsamling presenterade Ga-
briel Wallström ArkivDigital och de-
ras verksamhet. Han  demonstrerade 
kvaliteten på deras bilder. De är i färg 
och med hög upplösning. Dessutom 
omfattar kyrkböckerna tiden ända fram 
till 1930. Att de är i färg innebär att 
även vattenskadade partier blir läsbara. 
I svartvitt blir de nästan svarta och 
helt oläsbara. För närvarande köper 
man önskade register genom att gå 
in på deras hemsida och beställa och 
får leveransen hemsänd på CD. Man 
planerar att inom kort göra materialet 
tillgängligt på Internet. Abonnemang 
med samma pris som SVAR till-
lämpar men med en bättre produkt.  

     
 L Hgn

foto M-O Sander
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Släktforskningens dag

Den 17 mars har utlysts som Släkt-
forskningens dag och planeras 
bli ett årligen återkommande 

evenemang. I år har Släktdata visat upp 
sig tillsammans med DIS-Väst i Frölun-
da Kulturhus och på Bohusläns Museum.

I Frölunda kulturhus skulle eve-
nemanget börja klockan 11.00 men 
redan innan allt var på plats på de 
olika borden hade en hel del publik 
anlänt och trycket var stort hela dagen.

För Släktdatas del var det Inger 
Drottz, Elsa Sjödahl, Mats-Olof Sander, 
Mårten Sjöbris och Lars Hellgren som 
visade och berättade om våra register.

De olika lokala föreningarnas bord 
var uppställda utefter ena väggen i en 
bred korridor och mitt emot var en 
hörsal där olika föredrag och presenta-
tioner gjordes, bland annat presenterade 
Inger vår förening och dess verksamhet.

N ä r  d a g e n  v a r  s l u t  k l o c k -
an 15.00 hade Släktdatas med-
lemsantal ökat med 11 personer.

I Uddevalla var upplägget lik-
ar ta t .  Där  var  det  Björn Jöns-
son som presenterade Släktdata.

   
   L  H g n

Från 2007 kommer Landsarkivet i 
Göteborg att utöka sin verksamhet 
med en s.k. folkbokföringsfunk-

tion. Detta innebär att vi skall arbeta som 
pastorsexpeditionerna tidigare gjorde. 
Visserligen är det mer än 15 år sedan folk-
bokföringshandlingarna fördes av kyr-
kan men ännu har många svenskar behov 
att få utdrag och intyg mm ur dessa arkiv.

Ett första steg i projektet är att skanna 
originalhandlingarna och göra dem, fram 
till sekretessgränsen (material äldre än 
70 år), tillgängliga i vår forskarsal. Vi 
kommer att försöka hålla ett så högt tem-
po som möjligt när det gäller detta första 
steg. Vi räknar med att arbetstiden från 
det att handlingarna lämnat församling-
en tills de är tillgängliga för egen forsk-
ning kommer att vara några månader.

Det är ett omfattande material som 
skall flyttas från de gamla församlings-
arkiven runt om i Västra Götalands län 
till Göteborg. Vi beräknar att den totala 
mängden är omkring 6 km handlingar. 
Enligt planläggningen skall arbetet 
med inhämtningen, skanningen och 
senare leveranserna till Landsarkivet 
pågå under åren 2007-2010. Hur arbe-

tet utvecklas kommer man att kunna 
följa på vår hemsida www.ra.se/gla

Från det att handlingarna lämnar för-
samlingarna till dess de är tillgängliga 
som digitala bilder kommer hanteringen 
i Landsarkivet gå till på följande sätt:

-  Ingen hantering av originalhand-
lingar kommer att ske i forskarsalen.

-   Frågor i materialet kommer i första 
hand att tas emot skriftligt (blanketter  
finns i expeditionen och på vår hemsida).

-  Riksarkivets avgiftslista kommer 
att tillämpas då inte extern finansiär 
täcker  Landsarkivets kostnader.

-  Folkbokföringsfunktionen kommer 
att ha telefontid vardagar kl. 10-12.

-  Personalen inom folkbokförings-
funktionen kommer att kunna ge per-
sonlig  service även i Lndsarkivets 
forskarexpedition vardagar kl. 10-12.

Göteborg 2006-12-19
Ulf Andersson
avdelningschef

_                                                   
 Ovanstående är hämtat från Västan-
bladet nr 1 2007

F o l k b o k f ö r i n g s h a n d l i n g a r n a 
k o m m e r  t i l l  L a n d s a r k i v e t

Släktdatas ordförande Inger Drottz i Frölanda Kulturhus  foto Mats-Olof Sander
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Det är fattigt på kända foto-
grafier från tidig sjukvård i 
Örebro. Från tiden före 1920 

har jag sett endast ett fåtal och till 
dem är uppgifterna knapphändiga. 

Utbildningen till sjuksköterskor 
i Örebro startade 1894, med 1 (!) 
elev och utbildningen var kort, 
4 månader. Från den tiden och 
fram till 1910-talet finns inga upp-
gifter om arbetsklädsel/ uniform.

Jag har nu fått tillgång till några 
fotografier från år 1900. De visar 
en ung flicka, Alexandra, som 20 
år gammal vistades i Örebro för att 
utbilda sig till sjuksköterska.  Hon 
passade då på att besöka fotogra-
fen Hilma Selin för porträttering. 

Bild nr 1 visar Alexandra (till vän-
ster) tillsammans med en arbetskam-
rat/kurskamrat. Är de elever eller 

färdigutbildade 
sjuksköterskor? 
D e r a s  m ö s s -
sor tycks vara 
av samma snitt 
men för övrigt så 
skiljer sig deras 
klädsel åt. Alex-
andra har en vit, 
hög krage som 
hålls ihop av ett 
vitt band knutet 
till rosett. Kam-
raten har inte vit 
krage, men dä-
remot en brosch 
med kors. De-
ras förkläden är 
också olika. Är 
den ena färdig 
sjuksköterska 
och den andra 
inte? Användes 
det vita bandet 
till kragen, innan 
man fick rätten 
att bära brosch? 
E l l e r  k u n d e 
man klä sig lite 
som man ville?

Bild nr 2. Här 
har Alexandra 

tagit av sig förklädet och mössan, 
men har behållit den vita kragen och 
rosetten. Klänningen är densamma 
som på bild 1. Är klänningen en del 
av uniformen? Eller kunde klänning-
en vara vilken som helst? Den ser ut 
att vara tillverkad av sammetstyg.

Bild nr 3. Alexandra iklädd yt-
terkläder. Är denna cape och hatt 
med band och rosett, en sjukskö-
terskeuniform för utebruk? Hattens 
modell lär inte vara en ’modern’ hatt 
vid denna tid och man kan därför 
tänka sig att modellen är hämtad 
från äldre sjuksköterskeskolas uni-
form - om det nu är en uniform. 

Har någon av Tidningen Släktdatas 

läsare fotografier på annan flicka i 
likadana kläder, fotograferad i Öre-
bro? Finns fler bilder från samma tid 
att jämföra med, så borde man kunna 
bestämma om detta är en mycket 
tidig uniform från sjuksköterske-
utbildningen i Örebro, eller inte. 

S i v  L i n d q v i s t
0 1 9 - 2 6  4 2  2 9  ( k v ä l l s t i d )
s i v. l i n d q v i s t @ c o m h e m . s e

bild 1

bild 2

bild 3

E F T E R L Y S N I N G
T i d i g  s j u k s k ö t e r s k e u n i f o r m  f r å n  Ö r e b r o s k o l a ?
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För de släktforskare som har in-
tressen i våra grannländer finns 
det material tillgängligt på nätet. 

I all tysthet – åtminstone för många 
av oss – har Norska Arkivverket och 
Statens Arkiver i Danmark lagt ut 
inskannade kyrkböcker på Internet. 

I Norge har man börjat med 1940-talet 
och arbetar sig bakåt. För vissa försam-
lingar finns material tillbaka till 1700-
talet. Även folkräkningarna 1801, 1865, 
1875 och 1900 finns tillgängliga i data-
baser. Materialet består dels av sökbara 
databaser och dels av inskannade bilder. 
Det finns också mycket annan informa-
tion om folkbokföring att läsa, till ex-
empel när och hur folkbokföringen med 
hjälp av kyrkböcker började i Norge.

Adressen är www.digitalarkivet.no och 
det är gratis att använda sig av tjänsten. 

I Danmark sker inskanning av kyrk-
böcker från mikrokort. Inskanningen 

började 2002 och pågår. Allt material 
före 1892 kommer att bli tillgängligt. För 
att se bilderna måste man installera Java 
VM runtime från Sun. Vägledning för 
hur detta görs finns på platsen. Windows 
XP med Service Pack 2 rekommenderas.

Även här finns folkräkningar. De 

är från 1787,1801, 1834, 1840, 1845, 
1850, 1855, 1860, 1880 och 1916.

För att kunna använda sig av tjänsten 
skall man registrera sig med namn, 
postadress och e-postadress. Det kostar 
inget att registrera sig. Anledningen till 
detta är att man vill förhindra mass-
nedladdningar vilket skulle leda till 
långa svarstider för övriga användare. 

A d r e s s e n  h i t  ä r 
www.arkivalieronline.dk och även här 
är användningen av tjänsten gratis.  

   

   L Hgn

Kyrkböcker på nätet i Norge och Danmark cAPS lOCK-tangenten

Finns det någon mer än jag som 
har yttrat för tryck mindre pas-
sande ord över existensen av 

en viss knapp som finns på de flesta 
tangentbord? Tänkte väl det! En gång 
plockade jag till och med bort knappen 
”Caps Lock” från mitt tangentbord, 
men det är nog inte att rekommendera, 
man kan ju fastna med lillfingret i hålet.

Jag ar egentligen aldrig förstått vad 
knappen ”Caps Lock” gör för nytta 
överhuvudtaget. Möjligen kanske det 
beror på att jag inte är så driven på 
att skriva, jag måste alltså titta på 
tangentbordet hela tiden och därmed 
så är det lätt gjort att missa att jag av 
misstag har tryckt på ”cAPS lOCK”.

o K  D E T F I N N S  F Ö R S T Å S 
B O T  F Ö R  P R O B L E M E T .

På webbsidan http://johnhaller.com/
jh/useful_stuff/ finns medicinen. En 
liten kodsnutt som ändrar beteendet på 
knappen genom en s.k registry-ändring. 
Det finns två olika versioner, den ena 
stänger helt av knappen och den andra 
ändrar knappen så att den fungerar 
precis som skift-tangenten. Det finns 
dessutom en återställningsfunktion på 
samma ställe. Efter att man har gjort 
ändringen så måste datorn startas om.

Fixen ska fungera för Windows 2000, 
Windows XP Pro och Home samt Win-
dows 2003. Jag har dock bara testat den på 
Windows 2000 och Windows XP Home.

Mats-Olof
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Släktforskardagarna i Halmstad 24−26 augusti 
med Halländsk bokmässa

Hallands Genealogiska Förening 
är i år värd för Släktforskar-
dagarna. Dessa dagar ägde för 

första gången rum för 20 år sedan på 
Kulturen i Lund. Allt sedan dess har 
arrangemanget ordnats på olika platser 
i landet och nu har turen kommit till 
Halland och Halmstad. Hit kommer 
släktforskare och utställare från när och 
fjärran för att odla sitt gemensamma 
intresse och söka lösningar och vägar 
att gå vidare i sin forskning. Här får 
man idéer och möjlighet att skaffa nya 
fantastiska hjälpmedel i det alltmer 
digitaliserade forskningsmaterialet. 
Men på en mässa som denna är det 
kanske än värdefullare att skaffa per-
sonliga kontakter genom att besöka just 
den släktforskarföreningen och hem-
bygdsförening, där man har sina rötter. 

S läk t forskardagarna  hå l l s  på 
H a l m s t a d s  t e a t e r  o c h  p å  d e t 
n y a  i n t i l l i g g a n d e  b i b l i o t e k e t . 

Hela helgen är fylld av spännande 
arrangemang. Här kan man förse sig 
med böcker, antavlor och cd-skivor 
bland mycket annat. Arrangemanget 
kommer också att bli en del i firandet 
av Halmstad stads 700-årsjubileum, 
samtidigt som Hallands Genealo-
giska Förening firar 25-årsjubileum.

På fredagen görs en halvdagsutflykt 
längs den hälländska kusten. Målet 
är Varberg och dess sevärda fästning.

Gränsland
Som tema för Släktforskardagarna har 
vi valt ”Gränslandet − en värld som 
skapar många spännande berättelser”. 
Halland har i alla tider varit ett nationellt 
gränsland med allt vad det innebär av 
krig och oroligheter. Det finns mycket 
som går att belysa inom detta tema. 
Det finns geografiska gränser och so-
ciala gränser man kan berätta om. Vårt 
landskap är gammaldanskt i nysvensk 
tappning. Vi har utflyttade till jordens 
alla hörn och inflyttade från okänd 
trakter. Den digitala forskningen går 
över alla gränser och alla generationer.

Tre generationer ska locka nyfikna
Släktforskardagarna är inte bara för de 
invigda. Nej, tvärtom det är ett gyllene 
tillfälle att nå nyfikna, som vill veta 
mer om sitt ursprung. Därför lockar 
årets släktforskardagar med att de som 
inte är släktforskare och vill veta mer, 

har möjlighet att få tre generationer 
av sin släkt. Direkt på plats! Då får 
den nyfikne inte bara veta mer om 
sin släkt utan även en snabblektion 
i det fängslande forskningsarbetet.

Att få fram tre generationer är för oss 
inbitna en enkel match. Men för alla 
de som har vaga uppfattningar om sin 
fars eller morfars ursprung så är detta 
säkerligen en given succé på årets släkt-
forskardagar. Hur kan ni utlova detta?

 − Allt bygger på vårt stora arbete med 
att digitalfotografera källor och ge ut dem 
på CD, berättar Sven Johansson som är 
ordförande i Hallands Genealogiska För-
ening. Vårt mål är vi ska ha födda, vigda 
och döda digitalfotograferat för hela 
Halland, från 1600-talet fram till 1935.

Det är alltså ur detta gigantiska 
källmaterial som den nyfikne besö-
karen ska kunna finna tre genera-
t ioner  med sakkunnig  ledning. 

− En fantastisk chans att också få berät-
ta hur det går till att forska, intygar Sven.

Käl lor  t i l l  tusen
En drivande ambition hos HGF är att 
förenkla för forskaren. Det har 
inneburit ett mycket omfat-
tande arbete för att få källor 
tillgängliga för forskare och 
utan digital teknik, hade detta 
projekt varit betydligt svårare.

− Det började med vigselre-
gister på CD, där vi samlade 
länets församlingar i ett sökbart 
register på CD. Ett jätteprojekt 
för oss med väldigt mycket 
arbete med normeringar och 
att fixa till all information till 
en väl fungerande databas. Det 
blev också en framgång för 
oss, framför allt i det starka 
gensvar vi fick från användarna.

Vigselregistret gav helt klart 
mersmak för HGF och en 
ekonomisk grund för att nya 
projekt ska kunna sjösättas. 
Nästa projekt var att skapa ett 
bouppteckningsregister. När 
DigiArkiv började med digi-
talfotografering av källor på 
Lunds landsarkiv insåg man 
helt nya möjligheter och HGF 
inledde ett samarbete med dem. 

− Kvaliteten blev mycket god. 
Fördelen med digital media är att 

vi kan anpassa det efter behov. Vi beslu-
tade oss då för att hjälpa forskarna med 
källor, som är ovärderliga för forskning på 
1700- och 1600-talen; mantalslängderna.

Tiden före husförhörens inträde är 
alltid knivigt och utan mantalslängderna 
är forskningen betydligt svårare. Men 
genom att göra dessa längder tillgäng-
liga, sockenvis så är det en mycket 
stor hjälp för alla hallandsforskare.

Tack vare medlemmen 
Sven är  noga med at t  f ramhål-
la  medlemmens  v ik t iga  insa ts .

− Dessa projekt hade inte varit möj-
liga utan ett tålmodigt arbete från 
medlemmarna. De har lagt grunden 
med alla avskrifter, skapandet av regis-
ter, korrekturer och insikter på vägen. 

På släktforskardagarna ska finnas 
första sökbara versionen av Hallands 
kyrkoböcker med födda, vigda och döda 
för omkring 30 församlingar. Andra nya 
källor klara på CD blir Hallands Båt-
mansregister, komplett med krigsarki-
vets rullor genomgångna, digitaliserade 
kartor över Halmstad samt ett register 
över alla halmstadsbor, 1884 till 1897. 
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Källor som man hoppas ska lyfta den 
halländska forskningen till nya höjder.
Föredragen 
Vi kan redan nu säga att den som 
besöker Halmstad under Släktforskar-
dagarna kommer att hitta flera spän-
nande och nyttiga föredrag. Vi kan 
inte gå in på alla här, men vill gärna ge 
några exempel på vad som kan förväntas.

Vårt tema är ju Gränsland och någ-
ra föreläsningar handlar naturligtvis 
om Hallands danska tid och över-
gången till Sverige. I detta ämne ta-
lar bl a historieprofessor Eva Öster-
berg, verksam vid Lunds universitet.

En annan aspekt på Gränsland är tull-
historia. Här berörs ju verkligen gränser, 
både stats- och stadsgränser. Den väl-
kände tullhistorikern Rickard Bengtsson 
kommer att ge oss fakta om t ex strand-
ridare, besökare, kustroddare och andra 
titlar, som den som har tullare i släkten 
kan träffa på. Rickard Bengtsson har 
också lovat att berätta om de källor vi ska 
använda oss av, när vi letar efter tullare.

Vidare kan nämnas att Bo Hazell kom-
mer att tala om resandefolket, ett folk 
utanför eller kanske på gränsen till sam-
hället under äldre tider. Man kan tänka 
sig att detta folk inte alltid är så lätta att 
hitta i källorna. Bo Hazell är väl skickad 
att tala om detta efter bl a  sin gedigna 
bok i samma ämne, som kom ut 2002.

Om de som korsar gränser kommer 
arkivarien vid Landsarkivet for Sjælland, 
Jørgen Mikkelsen, att berätta för oss. Det 
handlar om de svenskar som emigrerade 
till Danmark eller kanske bara var där 
och arbetade. Hur som helst var de 
ganska många, särskilt under 1800-talet.

Det här var ett litet smakprov på vad 
som kommer att bjudas på i augusti. Vi 
hoppas att du kommer att finna något 
eller några av föredragen av intresse. 

U t f l y k t
På fredagen gör vi en halvdags bussut-
flykt norrut längs den halländska kusten. 
Målet är Varberg och dess sevärda Var-
bergs Fästning. Lunch äter vi på Socie-
téns restaurang i Varberg innan vi vänder 
söderut igen mot Halmstad. Söder om 
Falkenberg på Ringsegården Konst och 
Café dricker vi eftermiddagskaffe varefter 
vi följer gamla kustvägen till Halmstad.

S t ä m m o m i d d a g e n
2007-års släktforskarmiddag kommer att 
äga rum på Tylöhus, hotellet vid havet, 
ca 1 mil från Halmstad. Med buss tar vi 
er som vill tur och retur. Kongresshallen 
som vi hyrt för kvällen dukas upp med 
runda bord. Allt för trivselns skull! Vi kan 
också passa på att lära känna nya trevliga 
släktforskarvänner. Mat och underhåll-

ning kommer att bli av högsta 
kvalitet. Utanför det stora pano-
ramafönstret ser vi ett skumman-
de hav och en lång sandstrand. 
En bit ut i havet ligger Tylön 
som redan 1870 hade en beman-
nad fyrplats. Den uppfördes 
med det svenska fyrväsendets 
nydanare Gustaf von Heiden-
stam, skaldens fader, som den 
högste ansvarige. Efter en upp-
levelserik dag och kväll kan den 
som vill stanna kvar och besöka 
nattklubben eller ta gratisbussen 
åter till Halmstad med beräk-
nad avgång 22.30 samt 23.00.

Utställningarna
Fredagen den 24 augusti drar 
utställarna in på Halmstads 
Teater och fyller montrarna. 
Besökarna släpps in klockan 
9.00 på lördagen och söndagen. 

Halmstad är ingen stor stad 
och har inga stora mässhallar 
att ta till vid sådana här ar-
rangemang. Vi räknar med att 
kunna bygga upp fungerande 
montrar på alla våningsplan och 
utnyttja alla befintliga utrym-
men. Under fredagen ordnas 

redaktörs- och ordförandekonferenser. 
H a l l ä n d s k  b o k m ä s s a 
Bara ”ett stenkast” från teatern ligger 
det nya biblioteket. Hembygdsföreningar 
och andra föreningar av lokal karaktär 
med en verksamhet som, på något sätt, 
har anknytning till genealogi, kommer att 
presentera sig samt ha en lokal bokmässa 
med hembygdsböcker till försäljning 
i Klarasalen. Ingen känner bättre till 
socknarna än våra hembygdsföreningar. 
Det vet även besökarna. Förankringen i 
socknen är en förutsättning för en lyckad 
släktforskning. Här kan man hitta böcker 
som för forskningen till nya höjder. 
Halländska specialiteter, som annars 
kan vara svåra att få tag i, presenteras.

Här ges även tillfälle för HGF:s 
medlemmar att visa sin forskning.

Det ska bli roligt att få se er alla här på 
Västkusten – både ni ”gamla bekanta” 
som vi träffat så många gånger under 
årens lopp, och alla ni nya vänner som 
nyligen upptäckt släktforskningen.

Hallands Genealogiska Förening häl-
sar alla hjärtligt välkomna till mässan.

Mer om programmet presenteras 
på HGF:s hemsida, där man även 
kan göra anmälningar om man vill 
ställa ut eller deltaga på annat sätt.

w w w. s l a k t f o r s k a r d a g a r n a . s e

N o r r e  P o r t
Logotypen till släktforskardagarna 
2007 föreställer Norre Port i Halmstad, 
den enda stadsporten på fastlandet i 
Sverige. Norre Port är ett märkligt 
byggnadsverk, uppfört 1605 då den 
danske kungen Christian IV var re-
gent. Porten var en del av stadens 
befästning, som även innefattade 
Halmstads slott och de vallar man ser 
rester av i parken Norre Katt och vid 
Karl XI:s väg. Den forna stadsporten 
har i senare tid använts till tullstation, 
lagerlokal och museum. Idag har man 
konstutställningar i tornrummet. Nyli-
gen blev Norre Port byggnadsminne.

Norre Port skiljer nuvarande gågatan 
Storgatan från Norre Katts park, men 
var till 1958 en del av Rikstvåan, som 
genom staden passerade Stora Torg 
för att via Österbro nå Laholmsvägen. 
Då hade Norre Port ljussignaler som 
slussade igenom trafiken växelvis.

___________________________
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S k r i v e n  a v  E r n s t  H a n s s o n  i 
Röra Nordgård, Tegneby, när han 
emigrerade  t i l l  Amer ika  1912.  

(Ägare t i l l  dagboken är Arne 
Hansson, Röra Nordgård, som gi-
vit sitt tillstånd till publicering.) 

Ernst Hansson var född 1890 
och son till Alfred Hansson 
och hans hustru Britta-Stina 

Mattiasdotter i Röra Nordgård. De 
hade 7 barn. En av de äldsta, Karl, 
hade emigrerat tidigare. Ernst hade 
gått på Billströmska Folkhögskolan på 
Tjörn. Han var hemma på besök 1947. 

Onsdag den 27 mars 1912
På morgonen kommer jag hem kl 6. 
Hemma äro de alla uppe. Pappa har 
gått ner till Sandviken för att säga till 
motorbåten att vänta lite tills vi hinner 
med. Hemma köres på av alla krafter. Jag 
får i hast klätt om mig litet samt ätit och 
snörat ihop mina väskor och så bär det 
av, upp över hagen. Hos Johan Petters 
kommer Johan och Inger ut för att säga 
adjö. ”Du ska inte vara ledsen Ernst” 
säger Inger och så gråter hon.  På kullen 
går jag inte in, det borde jag ha gjort. 
I Sandviken går jag in och säger 
adjö till Knut och Alma.  Knut 
kommer sedan ner till bryggan.

 
Vid bryggan ligger motorbåten 

som redan börjat eldas. Den är 
snart klar och börjar kasta loss.  
Jag tar avsked av Pappa, Hulda 
och Axel. Själva avskedet är inte 
så svårt, men nu börjar båten röra 
sig ifrån land, och det känns så 
underligt i halsen. På bryggan står 
farsgubben med sin gråa stortröja 
på. Nu först kommer den tanken: 
Månne jag skall se honom mer, 
han ser skral ut, gubben. Hulda 
har sin svarta dräkt på, hon är röd 
om näsan och ser gråtmild ut.  Det 
är synd om henne, hon kommer 
att känna sig ensam. Pojken har 
sina blåa kläder och trätofflor. 
Han är vit och blå i ansiktet, men 
tar det hela tämligen lugnt, icke 
tänkande hur pass det kan kännas 
för de övriga. Maskinen sätter i full 
gång och båten börjar göra fart. Är 
det möjligt att jag inte på åratal, 
kanske aldrig, skall återse dessa 
platser och dessa kära som står på 
bryggan? Knut tar av sig mössan 
och svänger den ett tag: ”Adjö med 

dej”. Farsgubben gör så med: Adjö med 
dej”.  ”Adjö med Er”, jag svänger hatten 
ett slag. Sedan går det vidare längre och 
längre från land.  De som stå på land gå 
sakta upp efter planen, upp mot sjöbo-
den. Där drages näsdukarna fram. Ner 
efter Sandviksliden kommer ett gråklätt 
fruntimmer eller flicka och vinkar även 
hon. Jag kan inte se vem det är. Kon-
turerna bli otydligare och Dyvikshuvet 
kryper sakta fram och skymmer bort mer 
och mer. Snart tar det också de fyra som 
stå vid sjöboden och vinkar. Nu går de 
på andra sidan sjöboden för att kunna 
se litet längre. Men berget är obevek-
ligt. Jag kan ännu se fyra gestalter. Nu 
tar det en sekund till  - de äro borta.

Ännu har ingen ombord tilltalat mig av 
hänsyn till stundens betydelse. Nu är det 
över och vi språka om vanliga ting. Vin-
den blåser gråkall från sydväst. Så går 
det till Stenungsund. Där går vi strax upp 
och in i den varma väntsalen. Det är 1½ 
timme tills tåget kommer. Jag är slö och 
sömnig och lägger mig på bänken och tar 
en liten lur. Meli tar fram ett handarbete 
och syr. Efter en stund tittar Meli ut 
genom fönstret. ”Här kommer Karolina 

i Åker körande” säger hon. Karolina tar 
två korgar av kärran, ger drängen några 
förhållningsorder och kommer sedan 
med sina korgar dängande in i vänt-
salen. Typen av en riktig torgmadam. 
Hon kommer och hälsar och pratar en 
stund. Nu kommer dock tåget. Vi gå upp 
och jag sätter  mig strax och slöar i ett 
hörn. Det är ingenting att se på Inland 
en regndaskig marsdag och Meli och 
Karolina får sköta om konversationen.

Framkomna till stan gå vi direkt upp 
till kontoret och betalar biljetten med 
order att återkomma fredag kl 11. Däri-
från fortsätter vi med ens upp till moster 
Soffi. Där få vi kaffe och smörgås. Mos-
ter är sig lik. På e.m. göra vi en tur till 
Olskroken och hälsa på morbror August. 
Morbror  snickrar, moster sköter affären. 
Därom är ingenting att säga. Allt var i 
oordning på grund av en nära förestående 
flyttning. På kvällen gingo morbror och 
jag och badade, varpå vi drucko te och 
åkte till vårt nattlogi hos moster Soffi.

T o r s d a g  d e n  2 8  m a r s 
Kaffe på sängen vid 8-tiden. Jag tittar ut 
genom fönstret: klart väder och solsken. 

Efter frukosten gå vi vid 12-ti-
den ut till morbror Rubins. Där 
är allt i bedrövligaste skick som 
vanligt. Alla fyra barnen ligga 
sjuka. Ha sjuknat alla på en natt.  
Moster Mari  håller på att baka, 
så att i köket kan man inte vända 
sig för bullar och mjöl. Vi få kaf-
fe och smörgås. Länge är dock 
inte trevligt att stanna där, varför 
vi fortsätter upp till kolkällaren 
där moster Kristin sitter. Där 
nere känns det kallt och fuktigt. 
Moster är skäggig och gråtmild 
som vanligt och undra på det: 
Sitta i den källaren ensam dag 
ut och dag in, sjuk som hon är, 
och bara grubbla över tillvarons 
bedrövligheter, av vilka de nog 
fått sin del, det kunde taga på 
starkare naturer än hennes. 
”Ja”, adjö med Er moster”. 
”Adjö med dig. Jag får aldrig 
se dig mer och bäst är väl det”. 
Vi gingo därifrån ett slag om 
hamnen och så upp till Alméns. 
Där är det fint och städat som 
vanligt. Vi dricker kaffe med 
dem och går på kvällen i kyrkan. 

Därifrån hem till vårt nattlogi 
igen. Dricka te och knyta oss.

E n  A m e r i k a f a r a r e s  r e s e d a g b o k

Ernst Hansson 1911
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F r e d a g  d e n  2 9  m a r s
Kaffe på sängen. Innan jag är fullt klädd 
kommer den gamla mostern in och har 
köpt blommor åt mig samt för att säga 
adjö.  Oscar Pettersson kommer upp kl 
9 så går vi till moster Bettys för att äta 
frukost. Vädret är klart men det blåser 
så att vinden sveper i gathörnen. Det 
kommer nog att gunga idag. Det blev 
riktig frukostmiddag av och den som var 
stöddig. Nu blir det strax att säga adjö 
och gå in till kontoret. Där är 
redan fullt utav dem som skall 
ha sina biljetter, men det blev 
att tränga siig fram och få sina 
papper: ”Det här lämnas vid 
landgången och detta i Hull, 
detta i Southampton och detta 
yttersta vid framkomsten. Så, 
nu är det klart, nu kan Ni 
gå ombord när som helst”.

Klockan är halv tolv. Jag 
knallar iväg ned till hamnen. 
Nere vid båten är redan många 
samlade. En brokig samling 
av folk, de flesta unga, men 
även många äldre, många 
under tjugo år, familjer med 
små barn osv.  Vilket mål ha 
alla dessa? De flesta av dem 
som skall resa bära några 
stycken blommor, en sista 
minnesgåva från släktingar 
och bekanta. Klockan halv ett 
skall vi vara ombord och det 
blir alltså åter att säga farväl 
till dessa två sista som stå här 
på kajen. Meli och  moster 
Soffi. Folk strömmar alltfort 
uppför landgången. ”Adjö med 
Er, jag får gå ombord nu”. Jag 
tar mina väskor och tränger 
mig fram uppför landgån-
gen och ombord på AURIO.

Den vägen, föröver. Det 
är bara att följa med de öv-
riga ned för en trappa och 
man kommer så ned på en 
trossbotten där det står några 
stycken bord i mitten samt sängar vid 
sidorna bakom förhängen. Här ser man 
sig omkring men tilltalas strax av en karl: 
”Har Ni familj?”  ”Nej”. ”Dit ner då!”

En trappa längre ner. Här blir det att 
söka reda på en koj som inte är uppta-
gen, och det går ganska lätt, och att där 
slänga upp sina saker till tecken på att 
den är upptagen, taga märke på var den 
är belägen, och så upp på däck igen.

Framme vid relingen samlas nu de 
ombordvarande och de kvarstannande 

längs kajen. Somliga äro glada, glam-
mar och skojar, andra äro tysta och all-
varsamma. Ett och annat öga är fuktigt. 
Det har ringt första gången, nu ringer 
det andra gången – och tredje. Kroken 
sänkes från lyftkranen och landgången 
tages ombord. Nu är alltså ögonblicket 
inne. ”Hälsa gott” och dylika tillrop ljuda 
från båten och från land, men det blåser 
hårt, så det är svårt att höra. Båten glider 
sakta ut. Leverop och lyckönskningar 

ljuda ännu. Och vita näsdukar vinka 
i oändlighet från folkskaran på kajen.

När skall jag återse denna kaj med 
en dylik folkskara av svenskar och de 
två kära som stå där. Dock är känslorna 
inte så överväldigande som jag fruk-
tat, måhända komma de längre fram.

Nu är folkskaran försvunnen och då är 
det ingenting mer att se, som jag inte sett 
många gånger förut. Jag går därför ner för 

att se om jag har mina pinaler i behåll, 
samt för att kläda om mig till resande. 
Nu är det gjort och upp på däck igen. Vi 
har passerat Älvsborg. Vinden är hård, 
inga seglare på fjorden. En lotsbåt stävar 
ut, han har motor med revat storsegel till 
hjälp. Sjön bryter över honom jämt. ”Att 
dom vågar ge sig ut på en sådan där liten 
båt i sådana böljor” säger en gammal karl, 
antagligen uppifrån landet, till mig. ”Åja, 
den är ju inte så värst liten ändå” säger 

jag, tänkande på ”Fal-
ken”, och vad böljorna 
beträffar så komma de 
troligen att bli lite bätt-
re, komma vi bara ut”.

Vi passerar Vinga. Bå-
ten börjar nu röra sig 
sakta upp och ner. Om-
bord leves livet värre. 
En del äro fulla, någon 
har letat fram ett drag-
spel, spelar och sjunger, 
hojtar och dansar om 
vartannat. Nåja, tänker 
jag ”det kommer inte att 
vara så värst länge”. Ett 
par stycken har redan 
börjat giva upp. Klockan 
är 3, uppe blåser kallt. 
Jag går ner. Man spelar, 
sjunger och kräkes även 
där. Jag kryper upp i 
kojen för att se hur det 
kunde vara att ligga, om 
en stund måste jag dock 
leta fram min väska för 
att smaka på Melis hårda 
bröd. Det är utmärkt.

Klockan är 6, att ligga 
blir för långsamt, upp 
måste man för att se 
om inte danska landet 
är i sikte ännu. Alldeles 
riktigt. Precis tvärs ha vi 
Skagens fyrtorn, knap-
past en halv mil ifrån oss. 
Vi följa sedan danska 
landet omkring en tim-
mas tid. Vinden är fortfa-

rande mitt emot. Sjön har ökat sig litet så 
att ett och annat stänk vågar sig upp över 
backen. Ännu känns dock ingenting, och 
det tycker jag är rätt bra, då ungefär hälf-
ten har strukit med. Nu är mat serverad 
säges det, jag har dock ingen lust att gå 
ner och se efter vad det är. Solen går nu 
strax ner, det har mulnat och blåser kallt.

L ö r d a g  d e n  3 0  m a r s
Klockan är 7. Har varit vaken flera 

Johanna Sofia (Soffi) Svensson, f. Samuelsdotter (1841-1925)
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gånger, det är tröttsamt  att ligga. Kojen är 
så obekväm. Jag går därför upp, påklädd 
som jag legat, är jag strax färdig. Sjön 
går betydligt högre i dag och kommer 
samtidigt något från sidan, så att båten 
rullar och sätter på samma gång. Jag stan-
nar uppe en timmes tid men tycker dock 
det börjar kännas misstänkt, och finner 
det därför bäst att söka upp min kojplats. 
Frukosten får passera. Vid middagstiden 
går jag upp på däck igen, men det regnar 
nu och jag finner det därför bäst överens-
stämmande med känslorna att gå ner igen.

Klockan är 6 igen. Det här duger dock 
inte, att ligga och inte se efter vad som 
serveras som mat. Det går att äta litet, 
smörgås och korv, sill samt sylt, efteråt 
kommer te men det får lov att vara. Så till 
kojs igen, ehuru det går dåligt att sova. 
Inunder ligger ett par stycken som ha 
varit i Amerika förut och pratar om huru 
förträffligt det  är där, huru dåligt allt är 
i Sverige, lagar och regering, skatter o.d. 
de hade dock varit lätta att bemöta, ty de 
hade tämligen dålig reda på förhållandena 
men de kunde ju få ha sina tankar. Jag 
hade mina.

S ö n d a g  d e n  3 1  m a r s
Nu måste det ha lugnat ty båten går täm-

ligen stadigt. Jag går upp på däck. Det är 
mulet men sjön har lagt sig betydligt. Jag 
känner mig hungrig och stannar uppe till 
frukost. Klockan är 9, frukosten serveras: 
smörgås och köttsoppa med potatis i. I 
dag synes folket ha fått matlust. Ingen 
ordning med  uppdukningen, icke på långt 
när alla få plats vid borden. Det är att 
slå sig fram,  få tag i en tallrik och hålla 
fram den så att man får en sked soppa. 
Smörgåsarna ha vi börjat äta långt innan 
soppan kom. Det förs ett riktigt busliv här 
nere bland karlarna. Man spelar och svär, 
sjunger och pratar, det hela låter tämligen 
bekant. Uppe på övre trossbotten sjunges 
religiösa sånger av ett par fruntimmer 
utav dem som ha familjer.

Kl 1 middag: soppa, kött och potatis, 
rispudding. Samma historia som vid fru-
kosten. Det är formligen att slåss för att få  
sig en bit. De som servera bli arga, men 
var och en vill ju ha något med.

Vi gå upp på däck. Förut skönjas de 
svaga konturerna av land.     Åtskilliga 
fartyg passera i olika riktningar. Klockan  
är 2. Landet skönjes klarare. På styrbords 
bog synes ett högt torn, antagligen ett 
fyrtorn eller och ett kyrktorn. Tvärs över 
babord går jämsides med oss en båt med 
mycket folk ombord, kanske en dansk 
emigrantbåt. Senare: Det höga tornet 

var ett fyrtorn vid Grimsby. Nu kunna 
vi skönja husen och masterna i Hull. På 
norra eller n.v. sidan gå vi längs land hela 
vägen. En massa båtar och fartyg taga nu 
vid. På vänstra sidan ligger ett vrak med 
master och skorsten högt upp genom 
vattnet. Det är ”Bayardo”. Vi stryka näs-
tan längs sidan på det. Egendomligt att 
det inte skulle kunna bärgas, här alldeles 
inne vid hamnen.

Klockan 5 äro vi framme vid kajen 
och ha bogserats in i en lång hamnbas-
sin. ”Pojkar, fram och drick te nu, för ni 
får inget sedan”. ”Jojomen ska vi dricka 
te”. Nu skall våra biljetter visas, och vi 
måste gå i land, en och en för att räknas 
huru många som skall med vardera linjen. 
Sedan ombord igen för att ligga kvar på 
båten över natten.

M å n d a g  d e n  1  a p r i l 
I dag är det ingen ro. Klockan är nu 6 och 
vi skall gå i land i ENGLAND. Sedan 
vi stått och väntat en stund framköras 
stora, förskräckliga vagnar, somliga i 
två våningar, och vi få åka till stationen 
så fort vi hinna med. Cirka tjugo stycken 
på varje lass, med kappsäckar och väskor. 
Det är lass skall jag säga, för dessa magra 
nöt. Men annars, vilka arbetshästar och 
åkdon. Ben och kropp som elefanter och 
ett vanligt lass i bara seldonen.

Uppe vid järnvägsstationen få vi 
frukost, och efter en lång väntan ha 
alla klarat sina biljetter. Alla de övriga 
linjerna, som skall gå över Liverpool, 
först, däribland en stor mängd finnar, 
som kommit hit med någon annan båt. 
Men vad de se ut: dåligt klädda, fattiga 
och smutsiga, med sina tillhörigheter i 
en påse, dinglande på ryggen samt en 
och annan som varit i Amerika förut. 
Skall det månne lyckas för alla dessa att 
få det något bättre därute? De gå alla på 
samma tåg, och vi som  skall med Vita 
Stjärnlinjen över Southampton på ett 
annat. Klockan är halv tio och tåget går. 
Mjuka resårsoffor i vagnarna, det är ändå 
en tröst. Vi rulla ut ur staden och ser ut 
över landsbygden. Här är det grönt och 
träden börjar spricka ut. Här måste det 
snart bli vår. Vad ser jag: kor och hästar 
ute på bete. Det måste väl ändå vara för 
tidigt, ty så pass  kallt som det är kan inte 
mycket ha grott ännu. Vårarbetet är dock 
i full gång. Man harvar och plöjer och sår 
om vartannat med två  & tre elefanthästar 
för såningsmaskiner och redskap.

Det är ett egendomligt men vackert 
land. Slätt överallt, stora fyrkantiga fält 
skilda åt medelst hagtornshäckar. Över 
hälften ligger dock i vall. Inga hus spridda 

här och där. Låga tvåvånings tegelhus 
med många skorstenspipor.

Tåget rullar: klockan är omkring två. 
Äro vi inte snart framme vid London? 
Jo, vad är detta? Det börjar bli stad nästan 
hela vägen. Den ena sträckan avlöser den 
andra av dessa låga tvåvåningshus, alla av 
samma höjd. Detta måste vara förstäder 
till London. Vi ha passerat igenom flera 
tunnlar nyligen och nu blir det knappast 
ingenting annat. Den ena efter den andra 
och där emellan bara hallar och stationer 
i tjogtal, men vårt tåg bryr sig ej därom. 
Det rusar fram som en ursinnig, skrikande 
och flåsande. Man  kan inte mycket se. Då 
och då öppnar sig ett hål, så att man kan 
kasta en blick längs en gata, full av folk.

Framme vid stationen stannar tåget. 
Där står färdigt kaffe och smörgås. Kaffet 
är dock omöjligt att förtära. Vi stiga på 
igen och fortsätta ned genom staden eller 
en ytterkant därav troligtvis.

Skall denna stad aldrig taga någon 
ände? Vi ha nu gått en dryg timme genom 
bara stad. Tåget går nu på en upphöjd 
bana, nästan i jämnhöjd med taken, så att 
man kan stundom se ut över synbarligen 
ändlösa sträckor av hus, samma typ: låga 
med många skorstenspipor. Detta är alltså 
London. Det är oerhört att så många män-
niskor skall bo tillsammans på en enda 
plats. När man ser ut över en del därav, 
ter det sig nästan som  ett enda hav av hus 
och skorstenspipor.

Tåget växlar och växlar, springer fram 
och tillbaka. Klockan är över fyra och vi 
ha ännu inte lämnat London. Nu ser det 
dock ut som om det skulle fortsätta. På 
denna sida av staden är det om möjligt 
ännu vackrare. Stadsdelar och trädgår-
dar om varandra. Längre fram ser dock 
landet mindre bördigt ut, men vackert är 
det. Man kan dock inte sitta och betrakta 
landet från ett tågfönster en hel dag utan 
att det blir tröttsamt, som en tågresa alltid 
är. Klockan är strax åtta. Vi äro framme. 
Ett par stycken visa oss vägen till hotel-
let, om det kan kallas så, jag skulle kalla 
det en kasern. Ner i källaren visas vi för 
att ställa våra väskor, så upp i matsalen 
för att få kvällsmat. Den smakar rätt bra. 
Därefter visas oss var vi få ligga. Uppe 
i övra våningarna äro stora rum, med 
säng vid säng som i en sjuksal. Nu äro vi 
hemma och lämnas åt oss själva, bland 
alla de övriga som äro här förut, väntande 
på samma båt. I morgon ha vi alltså 
en hel dag att bese staden, båten o.s.v. 

Dagboken fortsätter i nästa nummer
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S V E N S K A R  P Å 
B Å T E N  F R Å N  E N G L A N D

tidigare publicerad i Strödda An-
notationers februarinummer 2007 

Nu finns det möjlighet att 
söka även i engelska pas-
sagerarlistor efter svenska 

emigranter. Det är på hemsidan An-
cestors on board som passagerarlistor 
från engelska hamnar nu är sökbara. 
De flesta svenska emigranter före 
1915 åkte via England. Databasen 
bygger på passagerarlistor i National 
Archives ”BT 27 Outward Passenger 
Lists for long distance voyages from 
the British Isles” för perioden 1890-
1960. I dagsläget finns 7,5 miljoner 
passagerare i databasen, men to-
tala antalet beräknas bli 30 miljoner.

Två tioårsperioder har hittills 
publicerats - 1890-1899 och 1900- 
1909. I databasen återfinns uppgif-
ter om såväl emigranter som andra 
resenärer. Sökning är gratis och 
träfflistan ger uppgift om emigran-
tens namn, avreseår, avresehamn, 
destinationshamn och land, ålder och 
civilstånd. För att se en fullständig 
avskrift eller den inskannade passa-
gerarlistan får man betala en avgift 
per visad sida. Adressen till hemsi-
dan är www.ancestorsonboard.com

Stefan A. Nilsson 

St o c k h o l m  s t a d s a r k i v  h a r 
lagt  upp kartor  med refe-
renser  som gör at t  de en-

kelt kan appliceras i Google Earth.
Bara Google Earth kan man ha ro-
ligt med länge, men ännu intres-
santare blir det när man lägger på i 
detta fall gamla Stockholmskartor.

Börja med att gå till http://www.ssa.
stockholm.se/Atlas/googleextern.htm

F ö l j  i n s t r u k t i o n e r n a  d ä r , 
o c h  m a n  ä r  s n a b b t  i g å n g .
Att zooma, rotera och vrida sker intuitivt 
med musen. Efter några minuters övning 
rör man sig på kartan som man vill. Man 

kan göra den pålagda kartan 
mer eller mindre transparent, 
Själv fascineras jag av hur man 
kunde göra kartorna så exakta. 
Genom att växelvis göra den 
gamla kartan synlig /osynlig 
kan man se hur kustlinjer 
ändrats, medan byggnaderna 
står där de stod för 300 år se-
dan!! Och ritat med en preci-
sion som är bra nära den nu-
tida sattellitfotograferade vyn

S t ö r s  m a n  a v  u t s a t t a 
platser kan man enkeltl-
ryssa bort dem med verk-
tygen i vänstermarginalen.

Förhoppningsvis  kom-
mer fler gamla kartor läggas 
upp på detta sätt. ( kanske 
finns det redan fler som re-
daktionen inte känner till,

  J Kbg

Tack till Mats-Olof  för tipset

G a m l a  k a r t o r  m e d  G o o g l e  E a r t h
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Nya medlemmar i föreningen Slätdata 
från 2007-03-12

Kurt Larsson   Kärna
Hillevi Andersson  Kärna
Ann Carin Angmyr  Uddevalla
Rickard Brun   Göteborg
Inga-Lill Gunnarsson  Uddevalla
Aina Hansson   Strömstad
Monica Johansson  Mölndal
Rolf Johansson  V. Frölunda
Bertil Johnsen   Gråbo
Gert Kjellén   V. Frölunda
Marianne Nilsson  Uddevalla
Inger Ohlsson   Kållered
Inger Olsson   Göteborg
Ranja Palmhagen  Grebbestad
Lisbeth Pettersson  Göteborg
Kurt Pettersson  Mölndal
Britt-Marie Robertsson Uddevalla
Lilly Sannefjäll  Hedekas
Stina Sundström  Uddevalla
Gunnel Wellmark  V. Frölunda
Mats Werner   V. Frölunda
Anne-Lie Stenmark  Trollhättan
Hasse Jansson   Restad
Gabriel Wallgren  Falkenberg
Ingemar Ahrnberg  Göteborg
Christer Hindborg  Lerum
Gunnar Lövgren  Knäred
Kaj Andersson  Göteborg
Ingemar Ivarsson  V. Frölunda
Carole Hällgren  Handen
Kjell-Åke Axelsson  Frösön
Sture Andersson  Vallda

S l ä k t f o r s k a r a k t i v i t e t e r  s a x -
a d e  f r å n  w w w . g e n e a l o g i . s e

Ersätter inte på något vis Rötters kalendarium, utan är 
en service till de som inte använder Internet så flitigt

9 juni 2007 Örebro  
Vårens bussresa
Vårens bussresa, denna gång till Visingsö, kostnad 490kr.
Följande ingår i resan: Buss o färjeavgifter, guidning på 
Visingsö och Andréemuseet. Lunch
Anmälan före 15 maj till Rolf Gullberg, 019-201089
eller epost r.gullberg@comhem.se
Meddelat av Örebro Släktforskare 10 jan 2007 
 
9 juni 2007 Sundsvall  
Lördagsöppet på Kusten
Lördagsöppet i MGFs lokal på Folkets Hus Kusten, 
Stockvik kl 11-15.
Meddelat av Midälva Genealogiska Förening 9 mars 
 
9 juni 2007 Öckerö  
Resa till Käringön
Lördagen 9 juni anordnar vi vår årliga sommarresa. Den-
na gång går färden till Käringön utanför Orust, en plats 
sv stort historiskt intresse. Där verkade till exempel den 
för alla västsvenskar välkände prästen Simson. Avresa 
sker med buss från Lilla Varholmens färjeläge 08.30 och 
när vi kommer till Käringön möter oss vår guide Agneta 
Holm. Kaffe och lunch ingår i resans pris (ej fastställt för 
närvarande, troligen cirka 500:-).

Öckerööarnas Släkrforskarförening
Meddelat av Öckerööarnas Släktforskarförening 19 mars 

10 juni 2007 Västra Husby  
SOLDATFORSKNING
Arbetsgruppen för Soldatforskning i Västra Husby 
Socken. Föreningslokalen - Gruppen planerar själv sina 
möten under våren. Observera att arbetsgruppen har 
påbörjat sin verksamhet i januari. I övrigt har detta stora 
arbeta verkat i
snart tre år.
Meddelat av Västra Husby Genealogiska Förening 14 febr
 
10 juni 2007 Vänsjö 
Gränsträff med Västra Hälsinglands Fors-
karförening
Samling vid Bygdegården kl.11.00.
Rundvandring i Vänsjö, där vi besöker kraftstationen och 
kvarnen. Bildspel om vänsjö samt anbyte i Bygdegården. 
Kaffe, kolbulle o läsk 40:- (alt. korv)
Om du tänker följa med, hör av dig till Ulla 711121 eller 
Hans 28066 senast 5 juni.
Meddelat av Härjedalens släktforskarförening 21 maj 

S m å t t  o c h  g o t t

Sveriges Befolkning 1990
Ja, det vore väl trevligt, när kommer den?
Tyvärr lär det dröja, förbundet fick avslag på sin begäran om 
att få ut uppgifter ur digitala arkivet för att kunna framställa 
en CD liknande 1970 och 1980 som de flesta släktforskare 
säkert är väl förtrogna med, och tacksamma att de finns. 
Tråkigt tycker vi på Släktdata. Kämpa på Ted!

Släktforskardagar 2008
Lagom när vi planerar för sommarens stora händelse för 
oss släktforskare så nås vi av meddelande att 2008 kom-
mer dagarna att arrangeras i Malmö.  Trevligt, men 2009 
vill vi väl ändå resa norr om Dalälven?  Kan vi kanske 
hoppas på att några nordligare föreningar vågar gå ihop 
och arrangera?
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Församling Län Period Registrerat av Antal poster Anmärkning

Örkelljunga D1 (L) 1722-1864 Bertil W Johansson 6.527  
Örkelljunga D1 (L) 1722-1864 Bertil W Johansson 2.215  
Ödsmål F1 (O) 1714-1775 Wille Ängermark 685
Ödskölt D1 (P) 1734-1860 Martin Pehrson 2.133
Ödskölt F1 (P) 1734-1860 Martin Pehrson 3.051
Varv F1 (R) 1681-1920 Martin Pehrson 2.838
Varv D1 (R) 1747-1920 Martin Pehrson 1.686
Valstad V1 (R) 1691-1810 Jan-Peter Glans 1.090
Tåby F1 (E) 1665-1894 Robban Kronqvist 4.464
Tåby D1 (E) 1665-1894 Robban Kronqvist 3.365
Töllsjö D1 (P) 1801-1851 Gunilla Petterson 899
Rönnäng (O) 1793-1820 Anders Rydberg 296
Morlanda F1 (O) 1711-1799 Rolf Berlin 6.533
Morlanda F2 (O) 1711-1799 Rolf Berlin 1.819
Mollösand F1 (O) 1711-1820 Rolf Berlin 1.113
Lohärad F1 (BA) 1891-1825 Lisbeth Wahlström 463
Lohärad V1 (BA) 1803-1815 Lisbeth Wahlström 87
Lohärad D1 (BA) 1801-1831 Lisbeth Wahlström 545
Linderås D1 (F) 1673-1732 Johan Andersson 1.915
Linderås F1 (F) 1665-1593 Johan Andersson 586
Linderås V1 (F) 1663-1736 Johan Andersson 840
Käringön F1 (O) 1796-1820 Rolf Berlin 266
Kårsta F1 (AB) 1838-1859 Lisbeth Wahlström 453
Gullholmen F1 (O) 1799-1820 Rolf Berlin 228
Grundsund F1 (O) 1799-1820 Rolf Berlin 324
Fiskebäckskil F1 (O) 1711-1820 Rolf Berlin 1.641
Faringe F1 (C) 1790-1920 Bo Skoglund 3.061
Borgeby D1 (M) 1724-1897 Birgitta Nilsson 1.594
Angered I1 (O) 1803-1849 Rolf Eknefelt 1.204

Summa: 51.921

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit sedan Släktdata Nr 1 2007 trycktes. 

Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår hemsida 
http://www.slaktdata.org 
innehåller alltid den aktuella registerinformationen. 
Registren uppdateras kontinuerligt där och kan laddas ner till 
Din dator.

Bidrag med nya register
Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi gärna. 
Även rättelser och uppdateringar. De kan sändas till föreningens 
registeransvarige Mårten Sjöbris. För adress se sidan 3.

På föreningens hemsida kan man även se vilka registerarbeten 
som för närvarande pågår.  På så sätt kan vi undvika 
dubbelarbete:  
http://www.slaktdata.org/index.php/reg_pg

Observera!
Det finns fel i nästan alla register.  Se därför om möjligt själv 
efter vad som står på mikrokorten!

Ett register är endast en förteckning över punkter i kyrkoboken, 
avsedd att underlätta vidare sökning.



Höstprogram för GöteborgsRegionens Släktforskare

För GRS aktiviteter gäller adressen Erik Dahlbergsgatan 36B om inget annat anges. Kom i tid, dörren måste
låsas under mötet

Onsdag 12 september kl. 15.00. Vi besöker Nääs slott
(2 km öster om Floda). Visning 30.- kr. Kaffeservering till självkostnad. Res med eget färdmedel ! 
Vi försöker arrangera samåkning efter önskan. Lämplig resekostnad 25.- kr t/r.
 ANMÄLAN senast torsdagen innan (6/9).

Måndag 1 oktober kl. 18.30. Charlotte Börjesson
    vida känd i släktforskarekretsar berättar om hur man scannar gamla släktbilder.
    Anmälan senast torsdagen innan (6/9)
    Avgift 50:-
    Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B
    Kaffe

Välkommen till Föreningen SLÄKTDATAS Höstprogram

Föreningen Släktdatas höstmöte lördagen 13 oktober , kl 11:00

Plats: Försvarsmuseet i Uddevalla

Program:
Sedvanliga höstmötesförhandlingar  
Guidad tur

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe/te och frallor.

Mer information och vägbeskrivning kommer i nästa nummer av tidningen
Välkomna! 

Sommar och höstprogram för föreningen Dis-Väst

5 juni 2007 
Kvällsöppet i forskarstugan
Mellan kl.17.00 - 21.00 
För mer information, Kent Andersson 031-42 33 11

24-26 augusti 2007
Släktforskardagar i Halmstad
Föreningen är förstås på plats

6 september 2007 
Temakväll
Mer information kommer

15 september 2007
Jubileumsmöte
Boka detta datum, mer information kommer

Kursverksamhet hösten 2007

Föreningen anordnar i höst kurser i användandet av 
Disgen, Emigrantforskning, Nybörjar och fortsättnings-
kurser.

För utförligt program, besök vår hemsida 
http://www.dis-vast.o.se


