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Från årets släktforskardaga i
Falköping. Odenhallen var platsen
för utställning.
Släktdatas monter: Föreningens
nya ordförande
Ingrid Olsson
tillsammans med
kassören Lennart
Larsson.
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Ordföranden har ordet!
Lördagen den 22 augusti åkte jag och
min man till Falköping för att närvara
vid släktforskardagarna.. Vi möttes
av blåsorkester från stan och jag blev
påmind om min ungdoms spelande i
blåsorkester hemma i Nässjö. Inne på
mässgolvet var det otroligt mycket
folk. Intresset var stort för mässan
och i Släktdatas monter var besökarna
många. Jag är imponerad av den samlade kunskap som finns i föreningen och
hur väl de som var närvarande fick ut
vårt budskap. Jag och min man fick en
guidning runt bland de olika montrarna.
Tack för vänligheten Lennart!
Mats-Olof och jag deltog på eftermiddagen i förbundsstämman. Jag upplevde
att den var välbesökt och bra planerad.

av Studieförbundet Vuxenskolan. Det
var mycket folk som besökte lokalerna
eftersom invigningen sammanföll med
kulturnatta i Mölndal. Vi ser fram emot
att träffas i de nyrenoverade lokalerna.

Fredagen den 11 september invigde vi
vår nya möteslokal i Kvarnbyn Mölndal.
Vi delar lokal med DIS i Väst och hyr

Ingrid Olsson

Åter ett tunt nummer av Släktdatas tidning!
Tyvärr så är det åter ett tunt nummer. Antal bidrag till
tidningen har kraftigt minskat. Detta gör att jag fått fylla
tidningen med eget innehåll. Av olika anledningar är
också tidningen försenad vilket jag beklagar.

de bidrag. Vi kan inte betala med i stället blir det många
som gärna läser Släktdatas tidning. Den tryckta tidningen
har en viss spridning men Internetupplagan kan läsas av
miljoner och åter miljoner läsare,

Det finns dock stora möjligheter att lämna in bidrag till
årets sista nummer. Jag tar med stor tacksamhet emot alla

Hjälp till att göra tidningen till en mera läst tidning önskar
tidningsredaktören Karl-Gustav Rosborg

För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!
www.arkivdigital.se
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SLÄKTDATA

är en ideell förening för släkt- och
datorintresserade.
Föreningen bildades 1989.
Föreningen verkar för att sprida inf
ormation om såväl släktforskning som
datorteknik för densamma.
Föreningen verkar också för att framställa dataregister till låg kostnad över
födda, vigda och döda men också husförhör och domböcker.
Föreningen har medlemmar såväl i
Sverige som övriga länder.
Medlemsavgiften är 125 kr per år och
inkluderar TIDNINGEN SLÄKTDATA.
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Släktdata har äntligen blivit med lokal!
i en rad olika ämnen. Bland annat har man ett antal
olika kurser inom just området släktforskning. Gå
in på www.sv.se och se vad de har att erbjuda på
just Din ort.
DIS-Väst kommer här bland annat att medverka
med grundkurser i sitt datorprogram Disgen.
Lennart Larsson
Bilder från invigningen. Vår ordförande Ingrid Olsson håller bandet och DIS Väst ordförande xx håller
i den andra ändan. Det är xx som klipper.
Bilden nedan visar Släktdatas kassör Lennart Larsson vid en av datorerna.
Läs mer om var lokalen ligger på Släktdatas webbplats - www.slaktdata.org
Tillsammans med DIS-Väst har vi
nu fått möjligheter att hyra in oss hos
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i
Mölndal. Lokalen ligger i en alldeles
nyrenoverad fastighet i den så kallade
Kvarnbyn i Mölndal. Adressen är Götaforsliden 13 övre.
Vi får nu möjligheter att disponera en
datasal med 10 platser samt ytterligare
ett rum där vi kan ha våra styrelsemöten.
På sikt kommer vi troligen även kunna
ha våra medlemsmöten i huset. I avtalet
ingår även plats i ett förråd där vi kan
förvara våra ”grejor”.
Studieförbundet Vuxenskolan driver
sedan många år kurser och studiecirklar

Kassören tackar
alla som har betalat medlemsavgiften för 2009.
- Men det är några medlemmar
som ännu inte har hört av sig.
- Vi tar tacksamt emot årsavgiften
125 kr snarast till PlusGirokonto
410 40 40-3.
Även nya medlemmar är välkomna att använda kontot för ny
medlemsavgift.
Falköping sedd från Mösseberg, Foto K-G Rosborg
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Från årets släktforskardagar
Höjdpunkten för alla släktforskare lär vara släktforskardagarna.
Årets släktforskardagar ägde rum i Falköping. Centrum var
Odenhallen i centrala Falköping samt delvis hotell Falköping.
Traditionsenligt så samlas ordförandena, redaktörerna och cir-

blem. Nytt för
i år var att det
nu finns register för de som
föddes i Norge
men som dog i
Sverige 1947
och framåt.
I Stadsteatern var det olika föredrag. Det var personer
som Dick Harrysson, Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman som lockade intresserade åhörare. Det är inte bara
föredrag och utställningar som gäller. Det är också stämmomiddagen. Denna middag intogs på Folkets park i
Falköping. God mat och bra underhållning gjorde att det
blev en trevlig kväll. Nu väntar nästa års släktforskardagar
som redan är bestämt till Örebro.
Karl-Gustav Rosborg

kelledare för olika konferenser
på fredagen. Själv var jag på
ordförandekonferens. Vi fick
lära oss mer om de nya kommunikationssätten som Facebook, Tvitter mm. Föreningen
släktdata har ett eget forum på
Tvitter. Vi fick även besöka det
tryckeri som gör Släktforskarförbundets tidning och olika
bokverk.

Bilder från Släktforskardagarna och
Föreningen Släktdatas monter. Foto
Mats-Olof Sander
och Karl-Gustav
Rosborg

På lördag och söndag var det
många olika aktiviteter. I den
stora hallen samsades en mängd
olika utställare om ytan och
besökarna. Det var olika släktforskarföreningar, företag som
publicerar originalböcker på
Internet och andra utställare. Även Släktdata är med och visar
olika register samt hjälper besökare för att hitta svar på olika pro-
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Nytt på webben

Det var länge sen jag skrev något i "gammelmedia", dvs här, om vår webbplats
så nu är det dags.
Sökning
Inga revolutioner direkt, men det finns
sedan en tid tillbaka utökade möjligheter att söka på titlar, adresser och övrig
information (hmm, har nog skrivit om
detta förut, men det tål nog att upprepas). Detta är gjort med sk fulltextsökning. Fulltextsökning är en metod som
alltså söker efter godtyckliga ord eller
fraser i textfälten. Metoden tar också
viss hänsyn till grammatiska variationer
som t ex plural och bestämd form av
vissa ord. I släktforskningssammanhang
så finns det förstås problematik också
och det är att ord ofta kan stavas på
"konstiga" sätt och därmed sätter grammatiksökningen ur spel. Så här behöver
man verkligen ta till kreativa metoder
för att söka effektivt.
Att bara söka på enstaka ord är intuitivt,
men det finns också några specialtecken
som kan behöva användas för att lyckas
få en uttömmande sökning. Exempel
(sökning på titel):
"sejlare" ger två träffar
"seilare" ger fyra träffar
"sejlare|seilare" ger förstås sex träffar
I det sista exeplet använder jag specialtecknet | som betyder eller. Lägg också
märke till att sökningarna ovan faktiskt
hittade både seiler och sejlaren.
För att ge en lite hint om vad sejlare är för yrke så kan man också
lägga lägga till repslagare till sökningen,
"seilare|sejlare|repslagare". Då får man
ganska många träffar och kan bl.a se att
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vi även hittar förkortningen repslag.
Det finns också ett specialtecken för
och-sökningar, nämligen &. För mer
komplicerade sökningar så kan man
också gruppera med hjälp av paranteser
samt blanda och- och ellersökningar, så
här t.ex:
"(smed&(ges|gesell|gesäll))|smedgesäl
l|smedgesell|smedges" Denna sökning
söker alltså efter ett antal variationer
på hur man kan stava till smedgesäll.
Förutom på titel så fungerar även denna
typ av fulltextsökning också på adressoch övrigtfälten. Alla dess tre sökfält är
markerade med avvikande bakgrundsfärg i sökformuläret. För just dessa fält
så behöver man inte heller ange något
annat sökvillkor, dvs det behövs inget
namn.
Bloggar
Vår egen startsida fungerar nästan som
en blog och man kan enkelt anväda de
permalänkar som finns längst ner i varje
notis för att länka specifikt till dem.
Men det finns ju andra bloggar som
handlar om släktforskning. Sedan
lång tid tillbaka så har vi publicerat
länkar till Helsingborgs Dagblad med
de senaste släktforskarnotiserna från
Roland Classon. Nu har vi också lagt
till en mer generell ruta med länkar till
olika släktforskar bloggar. Vi använder
en tjänst från http://knuff.se/ för att
söka ut de blogginlägg som handlar om
släktforskning. Knuff.se indexerar över
tusen svenska bloggar.
För den senare sökningen i knuff.se
så använder vi efter sökordet "släkt*".
Ibland så ger det länkar som inte är helt

relevanta för släktforskning, men om vi
söker enbart på sökordet "släktforsk*"
så missar vi en del. Det är alltid en avvägning hur brett man ska söka.
Twitter
Sen ett tag tillbaka så har jag personligen
fokuserat på det nya sociala nätverket Twitter. Här handlar det alltå om
mikrobloggning, max 140 tecken per
inlägg. Man skriver alltså korta meddelanden som i princip kan läsas av
alla. Enligt compete.com så har Twitter
23 miljoner dagliga besökare. Alla har
möjlighet att läsa alla meddelanden,
men i verkligheten så gör förstås inte
alla det. Man kan antingen söka efter
intressanta saker eller också registrera
sig med ett eget konto och "följa" (follow) andra intressanta användare. På det
sättet så får man läsa alla meddelanden
som de "följda" personerna skriver.
Många meddelande innehåller länkar
till andra webbplatser och på det sättet
kan man hitta ny intressant information.
Andra meddelanden referar till andra
twitteranvändare (@användare) och
därigenom kan man hitta andra intressanta personer att följa. Allt detta kan
man göra helt utan att skriva ett enda
meddelande själv. För att kategorisera
meddelanden så har det bildats en de
fakto-standard som kallas "hash tags".
man kan helt enkelt kategorisera eller
gruppera meddelanden genom att skriva
# plus ett ord, en förkortning eller liknande. Hash-taggen blis så klart sökbar
precis som alla andra ord i meddelandet
och genom att söka på en hash-tagg så
hittar man allt som har skrivits om ett
visst ämne. Själv brukar jag anfända
hash-taggen #genealogi för meddelanden om skandinavisk släktforskning. För
mera internationell släktforskning gäller
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naturligtvis #genealogy.
Testa på http://twitter.com/ och sök
(#genealogi, slaktdata, etc.) eller på
http://twitter.com/slaktdata för alla
Släkdatas meddelanden eller varför
inte registrera ett konto och börja följa
slaktdata.
Statistik
Diagrammet nederst på föregående sida
visar det senaste årets (1/9 - 31/8) unika
besökare på webbplatsen jämfört med
motsvarande period året innan, total
ökning är ca 17%. Från årsskiftet så kan
man se en signifikant ökning jämfört
med året innan. Detta beror nog på att
det vara ungefär då som vi laddade in
Sveriges Dödbok i vår databas och att
detta i sin tur ökade intresset och nyttan
för många. Toppnoteringen för unika besökare en månad ligger på ca 18 500.

Varifrån kommer besökarna?
Största delen (90%), kommer från
Sverige följt av Norge (4,2%) och USA
(2,3&%). Endast marginella förändringar från föregående år.

sägs kräva mindre resurser från datorn.
Anledningen att man bör byta är både
av säkerhets-, sekretess- och funktionsskäl.
/webmaster

Vilka webbläsare används?
Internet Explorer (alla versioner) står för
80% (-5%) av besöken, Firefox 15,9%
(+3,5%) och Safari 2,3% (+0,7%).
I augusti 2009 så använde fortfarande
12,5% av besökarna den 8 år gamla
versionen Internet Explorer 6. Jag vill
verkligen uppmana dessa personer att
byta till en modernare webbläsare. Det
finns flera att välja på. Enklast kanske
är att uppgradera till Internet Explorer
8 men bättre är Firefox 3.5. Om man
har en gammal dator så kanske Opera
10 kan vara ett alternativ eftersom den

Från Håkans
horisont
Den 12 april 1746 drunknade vid
Arndal utom kring Elfsborg drängen Jon
Björnsson på Röd då uti en stark storm
masten bröts sönder då så väl mast som
segel som han blevo kastade i sjön, fanns
igen andra dagen och blev begraven i
Bokenäs kyrkogård den 24 dito. Var 26
år gammal.

Bokenäs C:1 s.578

Hittar du källan?
Vid all forskning är det viktigt att veta
källan. Kanske inte bara för att visa att
uppgiften inte är påhittad utan mest
för att hitta tillbaka till det ställe man
hittade uppgiften. Det kan stå att en
person flyttat till en viss församling men
där finns inte personer. Då kan man gå
tillbaka och kanske finna att man skrivit
fel församling eller bara felstavning.
Kanske är församlingsnamnet rätt men
det är fel län. Det finns ett antal församlingar som har samma namn men ligger
i olika län.
Så här anger jag källan: "Säve (O), AI:1
1790-1800 sid 125". När man läser detta
så står det att uppgiften kommer från
Säve församling i Göteborg & Bohus
län. Boken heter AI:1 vilket betyder husförhörslängd och omfattar åren 17901800. Uppgiften finns på sidan 125.
Att både bokens beteckning och årtal
finns med beror på att ett av de företag
som har bilder på nätet använder andra
beteckningar än de som finns i Nationella Arkivdatabasen (NAD-en). Alla
volymer har inte sidnummer och då får
man ange annat som "SVAR sid 124".
Volymens hela beteckning måste med
för det finns olika serier. Husförhörslängderna kan t ex hete A:1, AI:1, AIa:1,

AIb:1 osv. Läs mer om vad handlingen
heter i "www.nad.ra.se".
Var ligger orten?
När man anger källan så måste man vara
noga för ex församling. Jag har hittat
uppgifter om släkten Sparre af Aspenäs.
Jag har på en släktforskarsida har missuppfattat namnet på gården och angett
att man bodde i Lerums församling i
Älvsborgs län därför att där finns en gård
som heter Aspenäs. Det rätta är gården
Aspenäs i Malexanders församling i
Östergötlands län. Hittar man ett gårdsnamn så gäller att man placerar gården
på rätt geografisk församling.
Vilket skall man använda - län eller
landskap?
Det finns de som anser att man skall
använda landskap i stället för län för
att landskapet är nästan oförändrat men
län kan förändras. Det finns många församlingar som bytt län men ligger kvar
i landskapet. Ett problem är att när det
finns mer än ett län i ett landskap så kan
det bli problem om det finns ett församlingsnamn i fler än ett län. Exempelvis
är Råda församling i Västergötland.

Församlingen finns både i fd Göteborg
och Bohus län som i Skaraborgs län.
Vilket län skall anges när länen går ihop.
Ex nuvarande Västra Götalands län och
Skåne län. Om pågående utredningar går
igenom så blir det fler större län.
Vilket arkiv finns handlingarna?
I Sveriges släktforskarförbund skriver
en artikelförfattare att man skall skriva
vilket arkiv som handlingen finns. Detta
känns lite överflödigt och kan också ge
mycket arbete. När Värmlandsarkivet
startade fördes en mängd handlingar
över från Göteborg till Karlstad. Skulle
man ha detta så blev det många ändringar. Nyligen fördes Habo och Mullsjö
församlingar över från Skaraborgs län
till Jönköpings län. Det betydde att
alla deras böcker fysiskt flyttades från
Landsarkivet i Göteborg till Landsarkivet i Vadstena. Vad händer om det blir
nya län och arkivet flyttas. Exempelvis
talas om att Värmlands och Örebro län
skall gå tillbaka. Då kanske alla arkiv för
Örebro län flyttas från Uppsala till Karlstad. Det betyder mycket jobb. I vilket
landsarkiv skall man notera handlingar
som finns på Internet där man inte vet
var de förvaras fysiskt.
Karl-Gustav Rosborg
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Digitalpensjonatet
I det norska Arkivverket finns det en
avdelning som heter Digitalarkivet. Där
finns en mängd bra information om släktforskning i Norge. Det finns också en del
som heter Digitalpensjonatet.
När man läser mer så finns följande
information på norska:
”I Digitalpensjonatet finn du databasar
laga av organisasjonar eller privatpersonar utanfor Arkivverket. Bidragsytaren
er ansvarleg for innhaldet i databasane,
og han eller ho sit og med rettane til
desse dataa. Digitalarkivet tilbyr berre
eit verktøy for formidling, og kan ikkje
spreie materialet på noko anna vis enn
gjennom Digitalpensjonatet. Bidragsytaren kan trekkje tilbake eigne databasar
når han eller ho ønskjer det.
Digitalarkivet har ei redaktørrolle i
Digitalpensjonatet, og skal sjå til at materialet er av ein slik kvalitet at det er til
god nytte for brukarane. Digitalarkivet
kan reservera seg mot å leggja databasane ut på nett dersom materialet ikkje er
av ein slik art at me ynskjer det publisert
gjennom Digitalpensjonatet.
Materiale som vert levert til oss skal
som ein hovudregel vera ei mest mogleg
kjeldetru avskrift av originalt kjeldemateriale, og skal berre byggja på eit
arkivstykke eller ein serie, som til dømes
fleire kyrkjebøker frå same prestegjeld.
Dette vil seia at slektstavler, databasar

som er sett saman av ei rekkje ulike kjelder, eller databasar som berre tar med
ein del av personar, gardar e.l. i eit område ikkje vil verta lagt ut på våre sider.
Det er laga registreringsstandardar for
kyrkjebøker og folketeljingar. Les meir
om kjelderegistrering.
I Digitalpensjonatet finn du ei liste over
alle eigarane/gjestane, og du må så
besøkje dei einskilde romma for å sjå
deira databasar. Merk at databasane
er i tillegg tilgjengelege gjennom dei
vanlege inngangane som kjeldekategori
og fylke/kommune. Ein database i Digitalpensjonatet, vil ha DP-logo og namn
på eigaren i tittelen.”
När man går vidare till innehållssidan på
Digitalpensjonatet hittar man en mängd
personer och arkiv som lämnat sina bidrag. Där finns bland annat register de
olika norska DIS-föreningarna gjort. Allt
är fritt för alla att använda.
På Arkivverkets Digitalarkiv finns också
en mängd kyrkböcker tillgängliga för
alla.
Karl-Gustav Rosborg
Webbplats:
www.digitalarkivet.no och välj Digitalpensjonatet i vänsterkolumn.

Sveriges dödbok
Släktadata har fått tillstånd av Sveriges
Släktforskarförbund att publicera delar
ur CD-skivan ”Sveriges dödbok”. De
uppgifter som publiceras är för och
efternamn, födelseförsamling och födelsedatum. De olika svenska församlingarna har kommit med bland Föreningen
Släktdatas register.
Nu kommer det ut uppgifter om personer som fötts i andra länder än Sverige.
Först ut var personer födda i Norge.
Finns födelseförsamling så kommer
uppgifterna att publiceras på resp hemförsamling. På många finns det endast
uppgift om att personen är född i Norge.
Dessa hamnar då också på församlingen
”Norge”. Listan med församlingar finns
på höger sida..
Efter att Norge är klar kommer troligen
Finland ut. Så småningom kommmer
alla utlandsfödda att finnas sökbara i
Föreningen Släktdatas register.
För den intresserade så betyder koden
”F101” efter församlingsnamnet är uppgifterna kommer från Sveriges dödbok.
Dessa listor finns inte tillgängliga att
ladda ner som kalkylblad eller i textformat.
Karl-Gustav Rosborg

Massor av folkbokförda saknas i Sverige
Upp emot 100.000 personer som är
skrivna på en svensk adress finns inte
i landet. Det är resultatet av en kontroll
som Skatteverket gjort. Siffrorna kan
dölja bidragsfusk.

Det är väldigt svårt att sätta exakta siffror
på det men vi har indikatorer på att det
ligger i spannet mellan 40.000 upp till
100.000 som inte finns här, säger skattedirektör Jan-Erik Bäckman.

Undersökningen visar också att upp emot
90.000 studenter kan vara folkbokförda
på fel ställe. Enligt reglerna måste de
vara folkbokförda på studieorten.

- Nästa fråga för myndigheterna blir då
hur många av dessa som är bidragsmottagare i Sverige. Det finns sådana fall,
men vi vet inte hur många. Om det är
många av dessa som får bidrag felaktigt
- avsiktligt eller oavsiktligt - det har vi
inte tittat på, för det är inte vår fråga utan
det får andra titta på. Bidragsmyndigheterna är ju intresserade av det här, för
folkbokföringssystemet är ju på något
sätt grunden för hela bidragssystemet,
förklarar Bäckman.

Bland de många personer som är folkbokförda i Sverige men som inte längre
bor här misstänker flera myndigheter att
det kan finnas bidragsfuskare.
- Vi har försökt kontrollera med våra
register hur många av dem som är folkbokförda här som också finns i landet.
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Vad Skatteverket med flera myndigheter
önskar är att få samköra dataregistren. I
dag är det till exempel inte tillåtet att på
det sättet stämma av folkbokföringsregistret mot försäkringskassans register
över utbetalda bidrag. Därför krävde de
båda myndigheternas generaldirektörer
för ett år sedan i en debattartikel en lagändring. (TT)
Detta är ett pressmeddelande som handlar om folkbokföringen. Utöver att det
kan finnas personer skrivna i Sverige
men bosatta utomlands kan det finnas
personer om av olika anledningar finns
i Sverige men finns skrivna utomlands.
Bland annat av skatteskäl./KG R
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Nya register hos Släktdata
Dokument
Bokenäs H1
Dragsmark H1
Dragsmark H2
Högås H1
Högås H2
Högås H3
Krokestad D2
Långelanda D2
Masthugget F1
Nedre Ullerud F3
Nedre Ullerud D2
Sandhult D1

Län
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)
(S)
(S)
(P)

Period
1900-1918
1900-1919
1930-1930
1901-1916
1916-1929
1929-1935
1800-1920
1801-1920
1921-1925
1866-1894
1861-1894
1800-1936

Skredsvik H1
Valö F1
Valö V1
Östhammar F1

(O)
(C)
(C)
(C)

1901-1916
1795-1897
1795-1897
1822-1894

Registrerare
Poster
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
3441
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
1343
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
557
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
1092
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
968
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
698
Håkan Andersson
6577
Håkan Andersson
4147
Gerd Rölander
1209
Henny Ängermark
3038
Henny Ängermark
1786
Avskrivet av Gunilla Pettersson och
3555
registrerar av Gerd Rölander med fl.a.
Lars-Göran Larsson, Uddevalla 2009
3484
Lisbeth Wahlström
1992
Lisbeth Wahlström
939
Lisbeth Wallström
1267

Norska register hos Släktdata
Församling
Ankenes-F101
Drammen-F101
Eidskog-F101
Elverum-F101
Fredrikshald-F101
Fredrikstad-F101
Glemminge-F101
Grong-F101
Halden-F101
Hattfjeldal-F101
Hvaler-F101
Idd-F101
Kristiania-F101
Kristiansund-F101
Levanger-F101
Moss-F101
Narvik-F101
Nordli-F101
Norge-F101

Län
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Period
1881-1944
1863-1963
1853-1943
1874-1966
1864-1920
1855-1930
1874-1901
1864-1932
1864-1923
1858-1884
1878-1927
1857-1934
1863-1919
1870-1951
1862-1899
1873-1921
1866-1932
1855-1913
1844-1989

Poster
7
20
9
9
46
45
21
9
24
8
18
63
135
20
8
22
19
15
24470

Församling
Onsöy-F101
Oslo, Östra Aker-F101
Oslo-F101
Røken-F101
Rømskog-F101
Sarpsborg-F101
Skien-F101
Stavanger-F101
Sørli-F101
Tistedalen-Halden-F101
Tromsø-F101
Trondheim-F101
Trysil-F101
Tune-F101
Tønsberg-F101
Verdal-F101
Vestre Aker-F101
Vinger-F101

Län
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Period
1865-1921
1874-1900
1864-1965
1866-1900
1872-1905
1888-1954
1879-1925
1870-1922
1861-1967
1856-1922
1868-1933
1859-1965
1858-1941
1858-1923
1872-1924
1862-1916
1864-1923
1858-1920

Poster
10
9
243
9
17
42
10
15
16
10
16
50
23
14
19
11
13
13

Nya medlemmar

Vi hälsar välkomna följande personer som nya medlemmar i Föreningen Släktdata:
Namn, Ort
Alin Jutterstedt, Marianne
Lidingö
Asplund, Tord, Lycksele
Bergman, Bengt, Flen
Carlsson, Rune, Jönköping
Ek, Ann-Charlotte, V Tunhem
Eriksson, Ingemar, Uppsala
Erlandsson, Håkan, Brämhult
Frank, Krister, Alingsås

Grahn, Ola, Helsingborg
Hagerbrandt, Göran, Nacka
Hansson, Jeanette, Katrineholm
Havenström, Vivi-Anne,Bankeryd
Jansson, Ossi, Sundbyberg
Johansson, Karl Erik, Västerås
Johansson, Rolf, Lidköping
Josefsen, Isabell, Ånge
Karlsson, Anna, Vimmerby
Karlsson, Maj Gladys, Alingsås

Larsson, Maj-Lis, Vingåker
Löfgren, André, Lilla Edet
Nilsson, Rune, Båstad
Nordqvist, Kerstin, Mölnlycke
Svensson, Cecilia, Bromölla
Söderling, Lars Gunnar, Torshälla
Thorsell, Jan-Åke, Västra Frölunda
Wettergren, Lillemor, Motala
Wittrock Lindorff, Cecilia
Bjärred
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Länen i Sverige och Finland
Ett land blir två
I år är det 200 år sedan Sverige delades
i två delar - Sverige och Finland. Under
mycket lång tid var det ett land med
samma organisation. Detta uppslag finns
uppgifter om vilka län som finns i dag
och vilka län som funnits tidigare.

Historia
Birger Jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när ledungen
omformades till fast skatt. Det fanns
också underhållslän för medlemmar av
kungafamiljen, och pantlän vid lån från
privatperson till kronan, samt tjänstelän för vilka var utbyte mot militära
tjänster.
En ny länsorganisation etablerades
genom regeringsformen 1634. Den
ursprungliga länsindelningen återfinner
man i det som kallas landskap.
Landets indelning i län har i princip
varit gällande sedan år 1810. Under de
senaste decennierna har dock tre större
ändringar i indelningen genomförts.
År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet) och Stockholms län
samman till ett nytt län kallat Stockholms län.
Den 1 januari 1997 lades Kristianstads
och Malmöhus län samman till Skåne
län. Den 1 januari 1998 lades Göteborgs
och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län, med undantag för Habo
och Mullsjö kommuner, samman till
Västra Götalands län. Habo och Mullsjö
kommuner kom att tillhöra Jönköpings
län, efter lokala folkomröstningar om
man ville tillhöra Västra Götalands
län eller Jönköpings län efter den nya
länsindelningen.
Dagens län i Sverige
Det finns i dag 20 län kvar sedan flera
län försvann 1997. Länen är nu:
AB
C
D
E
F
G
H
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Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län

1968
1634
1683
1634
1687
1674
1634

I
K
N
O
S
T
U
W

Gotlands län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
(Namnbyte 1997)
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

1678
1683
1719
1998
1779
1634
1634
1634
1762
1762
1810
1638
1810

Gamla län i Sverige
Under århundradenas lopp har det försvunnit ett antal län genom delningar
och sammanläggningar. Här är dessa.

◊ Bohus län (1680-1700 namn på Göteborgs och Bohus län).
◊ Göteborgs och Bohus län, 1700-1998
(ingår nu i Västra Götalands län).
◊ Hudiksvalls län, -1654 (nu uppdelat i
Gävleborgs län och del av Jämtlands
län).
◊ Härnösands län, -1654 (nu uppdelat
i Västernorrlands län och del av
Jämtlands län).
◊ Jönköpings och Kronobergs län,
1634-1639; 1654-1658, 1669-1674
och 1680-1687 (nu delat mellan Jönköpings län och Kronobergs län).
◊ Kopparbergs län, -1997 (har bytt
namn till Dalarnas län).
◊ Kristianstads län, 1718-1997 (ingår
nu i Skåne län).
◊ Linköpings län (före 1719 namn på
Östergötlands län).
◊ Malmöhus län, 1661-1997 (ingår nu
i Skåne län).
◊ Nora län (även kallat Järla län), 16431648 (ingår nu i Örebro län).
◊ Norrlands län, -1645 (före 1638
hela Norrland, då Västerbottens län
lösgjordes). Ibland har också Österbottens län ingått i Norrlands län.
◊ Nyköpings län, -1683 (ingår nu i
Södermanlands län).
◊ Närkes och Värmlands län, -1779 (nu
uppdelat i Örebro län och Värmlands
län).
◊ Sala län, 1641-1646 (ingår nu i Västmanlands län och Dalarnas län).
◊ Stockholms och Uppsala län, 16341640, (senare delat mellan Stockholms län och Uppsala län).

◊ Stockholms överståthållarskap,
-1967 (ingår nu i Stockholms län).
◊ Skaraborgs län, 1634-1998 (ingår nu
till största delen i Västra Götalands
län).
◊ Smålands län, 1679-1680 (nu delat
mellan Jönköpings län, Kronobergs
län och Kalmar län).
◊ Svartsjö län, 1787-1809 (ingår nu i
Stockholms län).
◊ Säters län, 1634-1646 (ingår nu i
Dalarnas län).
◊ Upplands län.
◊ Älvsborgs län, 1634-1998 (ingår nu
i Västra Götalands län).
◊ Ölands län, 1819-1826 (ingår nu i
Kalmar län).
Som län kan även räknas
◊ Hedvig Eleonoras livgeding, 16611718
◊ Karl X Gustavs förläning, 16471654
◊ Maria Eleonoras livgeding, 16331660
◊ Västergötlands Guvernement, 16351650 (senare Bohus län)
Källa: http://sv.wikipedia.org

Från Håkans
horisont
Ur ”Skee dödbok 1735/1736”
31/10 1736 Kari Torsdotter från Wätteland kasa blev ihjälslagen av sin egna
man Olof Hawalsson Håf med en yxa.
Skee C:2 s.256
22/2 1737 avrättades och steglades på 6
stägne i berget vid Wätteland bood på
nordre sidan älven, Olof Hawaldsson
Håf från Wätteland Kasen hwilken hade
slagit ihjäl sin hustru med en yxhammare hwilken lät sig därför godvilligt
fånga och sin gärning sielf upenbarade
samt utan andäktig beredelse gick till
döds.
Skee C:2 s.263
Upptecknat av Håkan Andersson, Uddevalla.
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Länen i Finland
Dagens Finska län

Nr
1
2
3
4
5
6

Län/Landskap
Södra Finlands län
Västra Finlands län
Östra Finlands län
Uleåborgs län
Lapplands län
Ålands län

Finskt namn
Etelä-Suomen lääni
Länsi-Suomen lääni
Itä-Suomen lääni
Oulun lääni
Lapin lääni
Ahvenanmaan lääni

Residensstad
Tavastehus
Åbo
S:t Michel
Uleåborg
Rovaniemi
Mariehamn

Historisk landsdel
Österlanden
Österlanden
Österlanden
Norrland
Norrland
Svealand

Tidigare Finska län
Län
Björneborgs län
Karelens län
Kuopio län
Kymmene län
Kymmenegårds län
Kymmenegårds och
Nyslotts län
Mellersta Finlands län
Norra Karelens län
Nylands län
Nylands och Tavastehus län
Nyslotts län

Residensstad
Björneborg
Viborg
Kuopio
Kouvola
Heinola
Villmastrand

Årtal
1641-1647
1634-1641
1831-1997
1945-1997
1775-1831
1721-1743

Jyväskylä
Joensuu
Helsingfors
Helsingfors /
Tavastehus
Olofsborg

1960-1997 Delar av Kuopio, S:t Michels, Tavastehus och Vasa län
1960-1997 Östra delen av Kuopio län
1831-1997 Södra delen av Nylands och Tavastehus län
1634 - 1831 Omfattade större delen av landskapet Nyland samt södra och
mellersta Tavastland och östra Satakunta.
1641-1658 Blev under perioden 1641-1658 eget län från att ha ingått i Viborgs och Nyslotts län. 1721-1743 var det sammanslaget med
Kymmenegårds län. De efter freden 1743 kvarvarande delarna
uppgår i Savolaks län

Petsamo län
Petsamo
Raseborgs län eller Raseborgs ?
slottslän

Beskrivning
Omfattade västra Satakunda
Omfattade Viborgs, Kymmengårds och Kexholms slottslän
Tidigare Savolax och Karelens län
Västra delen av Viborgs län
Västra delen av Kymmenegårds och Nyslotts län
Västra och norra delarna av Viborgs och Nyslotts län

1921
Blev under år 1921 ett län. Uppgick året efter i Uleåborgs län.
medeltiden Motsvarade Västnyland. Räknade i början åtta, slutligen endast
till år 1634 sex socknar. År 1556-69 utgjorde det en del av hertig Johans
hertigdöme.
1831-1997 Sydvästra delen av Kuopio län och en del av det forna Kymmenegårds län
1775-1831 Norra och östra delarna av Kymmenegårds och Savolax län

S:t Michels län

S:t Michel

Savolax och Karelens län

Kuopio

Savolax och
Kymmenegårds län
Tavastehus län
Vasa län
Viborgs län

Degerby - Lovisa 1721-1775 Delar av Kymmenegårds och Nyslotts län
Tavastehus
Vasa
Viborg

Viborgs och Nyslotts län

Viborg

Åbo och Tavastehus län
Åbo och Björneborgs län

Åbo

Ålands län

Mariehamn

Österbottens län

Uleåborg / Vasa

1831-1997 Norra delen av Nylands och Tavastehus län
1775-1997 Södra delen av Österbottens län
1812-1945 Södra delen av det forna Viborgs och Nyslotts län samt Kymmenegårds län
1634-1641 Omfattade det tidigare Karelens län och Nyslotts län
1658-1721
cirka 1600 En landshövding var Otto Helmer Mörner
1634-1997 Omfattade landskapen Egentliga Finland, Åland och västra
Satakunda. Ålands län avskilt 1918.
1 9 1 8 - Från den 13 juni 1918 fram till Ålands självstyrelses tillkomst
(1922)
den 9 juni 1922. I finländsk lagtext förekommer dock begreppet alltjämt.
1634 - 1775 Landskapet Österbotten och norra Tavastland
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GöteborgsRegionens släktforskare
Aktiviteter hösten 2009
Måndag 12 oktober kl. 18.30.
Claes-Göran Wetterholm berättar
om Emigrationen, ångaren Titanic
och dess svenska passagerare - Om
lyxångaren som gick under år 1912 Ingen anmälan
Avgift 50:Lokal Stadsbibliotekets hörsal i undre
planet (vid Götaplatsen)
Ett arrangemang i samarbete med
Göteborgs-Emigranten.
Måndag 2 november kl. 18.30.
År 1809 - Sverige och Ryssland Föredrag av museiintendent LarsOlof
Lööf
Anmälan senast torsdagen innan
(29/10)
Avgift 50:Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B
Kaffeservering

Söndag 8 november kl. 10.00 - 14.00.
Öppet Hus i GRS lokaler Erik Dahlbergsgatan 36B
Se vårt bibliotek, samlingar av antavlor
och klipp. CD-skivor mm i datorerna.
Kl. 11.00 Frågestund och släktforskarakut med Per Clemensson.
Ingen anmälan, ingen avgift
Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B
Kaffeservering
Måndag 23 november kl. 18.30.
Ordinarie HÖSTMÖTE med föredrag och val av funktionärer samt
beslut om budget samt medlemsavgift
år 2010.
Efter förhandlingarna får vi höra David
Östlund, som vid 40 års ålder år 1958
emigrerade med familjen till USA och
om hans 25 år i Austin i Texas, där han
öppnade svenskt bageri.

Anmälan senast torsdagen innan
(19/11)
Avgift 50:Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B
Kaffeservering
ANMÄLAN görs i så god tid som möjligt till Karin Holger, tel. 031 – 40 85 20.
Entrén till samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan sker genom GRS egen lokal,
vilken måste låsas under själva mötet.
Kom således i god tid. Vi har öppet 1
timma före föreningsmötet. Samlingssalen rymmer 40 personer.

Mycket välkomna !
Eventuellt återbud måste anmälas !
Arrangemangen kan vara fulltecknade
och medlemmar stå på reservlista.

DIS Väst program för hösten 2009
2009-11-07 lördag
DIS-Västs höstmöte nr 2 i Herrljunga.
Program
10.00 Välkommen
10.15 Från Västgötalagen till VästgötaBengtsson – en nästan tusenårig vandring i västgötalitteraturens värld - SvenOlof Ask, Stifts- och landsbiblioteket
i Skara, berättar om och visar några
märkliga västgötaböcker.
12.00 Fika till självkostnadspris
12.30-13.30 Visning av glasbruksmuseet i grupper om max 30 personer. Visningen tar 30 minuter.
14.00 Disgen 8.2 och övrigt DIS-utbud.
Frågestund.

15.00 Avslutning
Fortlöpande under dagen:
Utställning Bilder från Västergötland
Visning av Disgen och Disbyt,
mm.
Inlämning av Disbyt-utdrag
Bokbord
2009-11-14

Arkivens dag

Mer om tider och platser kommer senare
på resp förenings webbplats.
2009-11-23 Föreläsning, "Morfars
farfars far - och jag"
Tid: 18:30
Beskrivning: Morfars farfars far- och
jag Clary Jansson berättar om arbetet

bakom sin uppmärksammade TVdokumentär. Hur gick den spännande
släktresan genom bygder, epoker och
arkiv. En oumbärlig kväll för alla med
minsta intresse för släktforskning och
svensk historia.
I samarbete med DIS-VÄST,
Redbergsteatern, Örngatan 6. Entré
90:Obligatorisk föranmälan
Tel 031- 707 18 00
www.sv.se/goteborg
För mer information:
SV Göteborg, 031- 707 18 00

