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Christer Engstrand
Vår nya ordförande presenter sig.
Jag har fått förtroendet att ta
över ordförandeklubban i Föreningen Släktdata, ett spännande
uppdrag i en fin förening. Vår
förening är väl etablerad med en
egen profil inom släktforskningen
i Sverige och antalet medlemmar
har vuxit till över 400.
Lite kort om min egen person: jag
är 59 år, bor i Göteborg och har
arbetat som konsult med ekonomi
och IT i över 30 år inom näringsliv
och offentlig förvaltning (mest
inom sjukvården). Nu har jag trappat ner yrkesverksamheten och odlar bl.a. ett antal intressen som
släktforskning och historia. Besök
gärna
www.historiska-personer.nu
Foto är ett annat intresse - i sommar
har jag haft min andra fotoutställning med naturfotografier.

Medlem i tolv år
Den första kontakten med Föreningen Släktdata tog jag redan för
över 12 år sedan och under åren har
jag arbetat med föreningen både i
valberedning och som revisor.
Anledningen till att jag tog den första kontakten med föreningen, var
att jag hade en hel del spridda släktuppgifter, som jag ville få ordning
på genom att använda ett lämpligt
släktregisterprogram. Och jag fick
goda råd i föreningen för att välja
program, så att jag kunde lägga
grunden för min forskning.
Och inte nog med detta, jag fick
också kontakt med en släktforskare
i föreningen, som hade släktforskat
i småländska Odensjö, där mina
rötter på mammas sida finns. Genom att generöst dela med sig av
mödosamt genomarbetade kyrkoböcker, kunde min egen forskning
få ett stort lyft, som förmodligen
hade tagit åratal att på egen hand
uppnå. (Stort tack, Rolf Carlsson,
för denna ovärderliga hjälp!) På
senare år har jag försökt att återgälda denna generositet, genom att
bidra med uppgifter ur min egen
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forskning.

Släktdatas register
Detta exempel visar i ett nötskal hur
Släktdatas idé fungerar i praktiken;
vi vill dels stödja alla släktforskare
att hitta lämpliga dataprogram för
att lägga upp släktregister, dels vill
vi bidra med register från olika församlingars kyrkoböcker. Och antalet register, som finns tillgängliga
för släktforskare genom föreningen,
växer hela tiden; i idag finns över
400 register med totalt nästan 1
miljon poster! Och detta tack vare
våra verkliga hjältar i det tysta: de
som sitter med kyrkoböckerna och
registrerar i sin dator. Det mödosamma arbete de utför är till glädje,
inte bara för dem själva, utan även
för ett stort antal släktforskare runt
om i Sverige och även t.ex. borta i
USA.
Släktdata fungerar som en mellanhand mellan släktforskare, genom
att ställa register till fritt förfogande
för andra släktforskare på Internet
och på CD. Och att utnyttjandet är
fritt är viktigt - föreningen vill inte
göra en ekonomisk förtjänst på denna förmedling av släktdata, utan
skall endast ta ut direkta kostnader
för hantering av medier som CD.
Att många släktforskare väljer att
stödja föreningen genom att bli
medlemmar, visar att föreningens
idé uppskattas.

Nya kontakter
Jag har stor respekt för de släktforskare, som arbetar i sin egen kammare med grundmaterialet, detta är ju
Släktdatas grundidé. Men har du
tänkt på att släktforskning som hobby även ger oanade möjlighet till
nya sociala kontakter? Spännande
nya personliga kontakter kan du få
genom Internet och genom aktiviteter i föreningar.
Utnyttja möjligheten att söka på
Internet, när du "kört fast" på någon
släktgren - har du tur kan du få kontakt med andra släktforskare, som
kommit längre än du själv. Eller
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varför inte sätta in en efterlysning
av en avlägsen släkting i någon
föreningstidning; min erfarenhet är
att detta ofta ger överraskande resultat! Släktforskare är som regel
mycket generösa med att dela med
sig av sina egna forskningsrön. Ta
chansen att knyta sådana personliga
kontakter, som kan vara mycket
intressanta och ge ledtrådar till fortsatt egen forskning. Men, naturligtvis, måste du också göra en bedömning av uppgifternas tillförlitlighet...

Vad har vi för oss
I sommar har Charlotte Börjesson
representerat vår förening på plats i
Kalifornien och Utah, USA - läs
Charlottes rapport från SwedGenTour 2002 på sidan 12 i detta nummer av tidningen.
I slutet av augusti deltog Släktdata i
Släktforskardagarna 2002 i Borlänge. På sidan 6 finns en artikel
och ett mer utförligt reportage kan
läsas i Släkthistorisk Forum.
I skrivande stund är det solig augustimorgon här i Haverdal (mellan
Halmstad och Falkenberg) - en fantastisk svensk sommar, som aldrig
verkar ta slut.
Välkommen till en ny säsong med

Hennings Ruta
-Vem e far te Fröken Ur?
-Det är Patron Ur.
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Mordet på snickare Lindvall i Vindfälle
Av Bengt Nordahl
Del 3

Urtima ting i Annelöv
Nästa rannsakning företogs den
7 juli vid urtima ting på gästgivargården i Annelöv. Både nya och
gamla vittnen inkallades, men några
nya omständigheter av vikt framkom knappast. Bengt Blomgren
från Vittskövle tillade dock till sitt
tidigare vittnesmål, att när han tillsammans med smeden Nils Petersson vid besöket i Vindfälle den 8
december skulle avlägsna sig, hade
Bengta sittande på sängkanten inne
i Lindvalls stuga yttrat, att eftersom
modern höll så hårt om styvrarna,
ville hon lägga till 20 rdr jämte en
skjorta och en ost, om de undanröjde Lindvall. Dessutom erbjöd sig
Bengta att utvisa en torvmosse, där
de kunde ligga och invänta hennes
man, som på kvällen samma dag
skulle passera där, när han återvände från bröllopet hos sin svåger
Jacob Olsson.

verkstad. Detta rum hade bara ett
fönster på östra gaveln, och den
enda möbeln utgjordes av ett större
skåp (Men dessutom måste hyvelbänken, som omnämnes, ha funnits
där!).
Man undersökte också blodfläckarna under fönstret, som vette mot
trädgården. Det fanns även blodfläckar på sängen, soffan, vaggan
och en dörrpost mot köket. De på
sängen var av någorlunda storlek
och tycktes blivit ditstrukna med
fingrarna. De tilltalade hade ingenting att tillägga och visste inte, hur
blodfläckarna kommit till, om det
inte skett, då kalven slaktades och
sönderhöggs.
*****************************

Fortsatta förhandlingar i
Annelöv

Urtima ting i Vindfälle nr 4
Bengta Månsdotter blev skyldig
att träda i häkte inför nästa rannsakning, som företogs den 28 juli på
hemmanet Vindfälle nr 4. Där tog
häradsrätten först i betraktande läget och inredningen av snickare
Lindvalls boning, ett envåningshus
med gavlarna mot öster och väster.
På södra sidan var huset omgivet av
en trädgård och på den norra av en
gårdsplan, varifrån man kom in i
stugan. Vid inträdet i förstugan eller
köket hade man mitt framför sig en
spis och på höger hand den s.k.
undantagsstugan försedd med ett
fönster mot väster och ett mot norr.
Till vänster låg Lindvalls stuga, vari
fanns ett fönster mot söder och ett
mot norr. Möblerna där utgjordes
bl.a. av en soffa, som stod på södra
sidan av rummet mellan fönster och
spiselmurningen, en säng på östra
sidan samt en vagga, stol och bord.
Från detta rum kom man vidare in i
en ännu ej fullt inredd kammare,
som Lindvall använt till snickar-
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stället, där Nils under natten mellan
den 6 och den 7 januari hade väntat
på svågerns och broderns ankomst,
den utsedda mötesplatsen, stället
där Lindvall ihjälslogs samt Traneröds brytstuga. Efter att ha gått en
kvart utpekade Nils en gärdsgård av
trä, bakom vilken han skulle ha haft
sitt gömställe. Därefter fortsatte
vandringen utan uppehåll en timmes tid, mestadels över obanad
mark och förbi Konga kyrka och
by. Inte särskilt långt därifrån utvisade bröderna en boklund med höga
träd som mötesplatsen. Ett stycke
därifrån och ungefär 200 alnar från
hemmanet L. Traneröd utpekade
Johannes vid en obanad skogsväg
stället, där han slagit ihjäl Lindvall,
och 300 alnar därifrån mot andra
hållet låg Traneröds brytstuga.

1=sättugn 2=vagga
3=säng
4=hyvelbänk Endast soffans och
sängens placering är helt säker.
Ovanstående planskiss av boningshuset i Vindfälle 4 är gjord med
ledning av den noggranna beskrivningen i protokollet, vilken stämmer bra med den gängse planlösningen av bostaden på en skånsk
gård vid denna tid. I bouppteckningen efter Lindvall upptas: 1 st.
klädesskåp och ett annat skåp, 2
soffor, 1 väv, 1 väggur etc., men
varken bord eller stolar, ingen vagga och ingen hyvelbänk.
*****************************

Markerna inspekteras
Ordföranden och tre av nämndemännen jämte åklagaren begav sig
sedan ut i markerna. Under bevakning medtogs Johannes och Nils
Månsson, för att dessa skulle utvisa
Tidningen SLÄKTDATA Nr 3 2002

Efter återkomsten till Vindfälle
begärde åklagaren uppskov till den
14 augusti. Då återupptogs rannsakningen i Annelöv. Vid detta tillfälle
anmälde åklagaren, att man i samband med städning efter det sista
rannsakningstillfället funnit en blodig toffel under sängen i undantagsstugan, samt maken därtill i Lindvalls stuga. Vid undersökningen av
Nils Månssons kläder i Pårup hade
man även konstaterat blodfläckar på
dessa. Kläderna hade åklagaren inte
fått, men han förevisade toffeln,
som var försedd med träbotten och
omkring två tum avrundad klack.
Flera vittnen hördes, bl.a. Maria
Ekelund, som städat i undantagsstugan samt Per Olsson, som själv
suttit häktad på Landskrona fästning och förvarats i samma rum
som Johannes. Han hade hört Johannes uppge för en annan häktad,
att Lindvall blivit mördad i Vindfälle och därefter buren till brytstugan.
Denne intern kunde dock, när han
senare hördes, inte minnas, om Johannes sagt, att den mördade bodde

i Vindfälle, eller om han blev avdagatagen i Vindfälle.

Fyra dömdes till döden
Vid en ny rannsakning den 1 september uppvisade åklagaren ett par
rutiga bomullsbyxor och en randig
linnerock, som Nils Månsson igenkände som honom tillhöriga. På
vardera persedlarna fanns två fläckar, som syntes ha tillkommit av
blod. Nils Månsson påstod, att
fläckarna uppstått, då han hjälpte
till med slakten. Han förnekade
också, att han tvättat Lindvalls väst,
som han hämtat i Filborna. Den
hade blivit våt av regn och snö under transporten. Han sade också, att
Anders hade hållit kalven, som
slaktades den 8 januari, och att han
därvid använde tofflorna, av vilka
den ena visade sig ha blodfläckar.
Vid häradsrättens dom den 1 september 1852 dömdes Johannes
Månsson, Nils Månsson, Hanna
Svensdotter och Måns Bengtsson
att mista livet genom halshuggning.
Beträffande Bengta Månsdotter,
som "om icke i själva mordgerningen, åtminstone uti det derom uppgjorda anslaget tagit del, finner
Hds Rn det rättvist lemna saken åt
framtiden, då den kan uppenbar
varda".
Om denna dom vunnit laga kraft,
hade nästan en hel familj blivit utplånad.

Målet åter till häradsrätten
Även denna gång upphävdes
utslaget av hovrätten, varpå häradsrätten sammanträdde på nytt i Annelöv den 29 november. Hovrätten
ifrågasatte, att Johannes kunde bära
Lindvall de 300 alnarna till brytstugan. Johannes sade sig emellertid
tidigare ofta ha burit en hel tunna
råg, som vägde 14 à 15 lispund (ca
120 kg). Lindvall var magrare än
Johannes och ansågs ha vägt högst
8 lispund (68 kg). Hovrätten tvivlade också på, att han kunnat förflytta
sig från Traneröd till Filborna på så
kort tid, men Johannes uppgav, att
han "mest sprungit gent över markerna", och han beskrev vilka vägar
han valt.
Nu angav Bengta en annan möjlig
orsak till blodfläckarna. Hon och
modern hade före sista julhelgen
låtit barnmorskan Elna Nilsdotter

åderlåta dem, vilket hade skett i
Lindvalls stuga. Om blodfläckar då
uppkommit på väggarna, ville hon
dock antaga, att de försvunnit vid
kalkningen, som skedde kort före
julhelgen.
Man hade nu låtit fjärdingsmannen i
Filborna skjutsa torparhustrun Anna
Persdotter till tinget, men hon hade
ingenting att tillägga till det skriftliga vittnesmålet. Vidare hade man
hämtat en livstidsfånge från Landskrona, som man hörde.
Barnmorskan Elna Nilsdotter i
Vindfälle, garvare S. Olsson i Ask
samt sadelmakaren J. Möller från
Vrams Gunnarstorp var kallade till
det följande rättegångstillfället den
18 december. De uteblev emellertid
och fick böta vardera en riksdaler,
och rannsakningen uppsköts till den
29 december kl 11. Elna Nilsdotter,
som var barnmorska i Asks och
Konga församlingar, hade dock
inlämnat en skriftlig berättelse, eftersom hon ansåg det alldeles omöjligt att personligen inställa sig "ty
åtskilliga quinnor äro om min hjälp
ovillkorligen i nöd ställde". Hon
skriver, att hon mindes, att när hon
öppnade den gamla gummans ådror
i den stora stugan, hade några droppar blod stänkt på väggen. Något
annat rörande målet hade hon inte
att anföra.
Sadelmakare Möller var instämd
som vittne, eftersom han uppgivit,
att han råkat Johannes på väg mot
Helsingborg. Det visade sig emellertid, att det var en annan morgon
än den aktuella. Una Nilsdotter
uppgav, att hon även åderlåtit
Bengta, men att det var efter mordet
och i Måns Bengtssons stuga. Hon
omtalade också, att Lindvall långt
före mordet hade klagat för henne,
att hans svärmoder var stygg emot
honom, och att hans hustru höll
med henne, men att han måste tåla
sig därmed. Garvare S. Olsson hade
den 16 januari mottagit ett kalvskinn från Måns Bengtsson till beredning, men han kunde inte minnas, vem som lämnade det, eller hur
det såg ut.

ning, Hanna för att ha "bjudit och
rådt till mord". Måns Bengtsson och
Nils Månsson dömdes "att hvar för
sig straffas med 30 par spö, 3 slag
af paret, uppenbar kyrkoplikt i Ask
kyrka och 5 års arbete å fästning".
Bengta Månsdotter skulle straffas
med 5 års arbete å tukthus "sedan
jemvel hon i Asks kyrka uppenbar
kyrkoplikt undergått".
Sedan häradsrättens utslag inkommit den 12 och besvär den 17 januari 1853, prövades domen av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Kristianstad, vars utslag expedierades
till länsstyrelsen för Malmöhus län
den 17 mars. Hovrättens dom överensstämde väsentligen med häradsrättens dom.

Kronohäktets kyrkobok
Enligt Landskrona Kronohäktes
kyrkobok hade Johannes vistats där
sedan den 8 mars 1852, då han ankom dit från Åkarps häradshäkte,
medan brodern Nils och föräldrarna
står inskrivna den 10 april. Om
Bengta står det däremot, att hon
"ankom från Annelöf den 7 juli
1852 att afbida rannsakning vid
Onsjö Härads Rätt för medels delaktighet i mordet å sin make". Efter
hovrättens dom avfördes samtliga
häktade den 1 april 1853 till Malmö
för att "derstädes afbida Kongl.
Majts nådiga utslag i målet".

Fångvagnen
Akvarell av Fritz v. Dardel

I utslaget, som var häradsrättens
tredje i målet, dömdes både Johannes Månsson och Hanna Svensdotter att mista livet genom halshugg-

Det var åtskilliga resor, som de
åtalade fick göra bl.a. från och till
kronohäktet i Landskrona för rannsakning i Annelöv, Åkarp eller
Vindfälle. Vidstående bild visar
transporten av ett par kyrktjuvar
1841 och bör således vara ganska
tidstrogen. Det enda vittnesmålet
om skjutsandet av de för mordet
häktade är, när åbon Bengt Nilsson
i Sonnarp berättar för häradsrätten,
att han skjutsade Måns Bengtsson
och Hanna Svensdotter, då de av-
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Dom i december

fördes från hemmet i Vindfälle till
häradshäktet i Åkarp. Hanna hade
då under färden frågat Bengt Nilsson, om han trodde, att mer än en
kunde få mista livet för Lindvalls
skull.

Kongl. Majts nådiga utslag
I insända skrifter hade Johannes
Månsson och Hanna Svensdotter i
underdånighet anhållit att af Nåd
varda förskonade från dödsstraffet,
samt Måns Bengtsson, Nils Månsson och Bengta Månsdotter att erhålla förskoning från den dem
ådömda bestraffning eller mildring.
Kongl. Majts Högsta Domstols beslut; Gifvet, Stockholms Slott den
30 September 1853.
Kongl Majt har i Nåder låtit sig
föredragas handlingarna i detta
mål tillika ofvanberörde underdånige ansökningar; Och finner med
tillämpning af 14 Kapitlet 1 Missgernings Balken, Hofrättens utslag
angående Johannes Månsson, Hanna Svensdotter och Bengta Månsdotter vara lagligen grundadt samt
pröfvar rättvist, det Måns Bengtsson och Nils Månsson, för den delaktighet i åtalade brottet Hofrätten
dem rätteligen till last fört, skola
jemlikt 61 Kapitlet 2 och 3 nämnde
Balk hvar för sig straffas med åtta
års arbete å fästning; hvar jemte
HofRättens yttrande angående de
tilltalades ersättningsskyldighet af
Kongl. Majt gillas; Och förekommer ej anledning, att någon af de
Sakfällde Nåd förunna. Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
Oscar

Epilog
Visserligen slapp tydligen Måns
Bengtsson och Nils Månsson sina
ådömda kroppsstraff, men samtidigt
förlängdes strafftiden till åtta år för
dem. För Johannes och hans mor
var nu alla möjligheter uttömda att
få slippa dödsstraffet, sedan kung
Oscar I med sitt namn bekräftat
hovrättens dom.
***
Fortsättning följer i artikeln
Sista avrättningen i Annelöv i nästa
nummer av tidningen
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Släktforskardagarna i Borlänge
Av Christer Engstrand
Dalarna arrangör
Släktforskardagarna genomfördes i år den 23-25 augusti i Borlänge. Arrangörer var Dalarnas
Släktforskarförbund och dess medlemsföreningar och platsen var hotell Galaxen.
Som ordförande för Släktdata deltog jag i ordförandekonferensen på
fredagen och under mässan på lördag-söndag ansvarade Mats -Olof
Sander och Björn Jönsson för Släktdatas monter. Under Släktforskardagarna gavs många tillfällen till
kontakter föreningarna emellan och
idéer och kreativitet inför framtiden
saknades inte i diskussionerna.

Teodor Kallifatides invigningstalade på Släktforskardagarna
som invigningstalare, vilket han
gjorde med mycket humor och sanningar över ämnet "skillnader mellan svensk och grekisk kultur".

Stort intresse

Besökare i Släktdatas monter

Under helgen var intresset från
allmänheten mycket stort för de 35
utställarna och de, som arbetade i
montrarna hade det bokstavligt talat
"hett". I snart sagt varje monter
fanns det böcker och CD-skivor till
försäljning. Släktforskning har
verkligen blivit en stor folkrörelse!

Ordförandekonferensen
Trots det ovanligt heta sensommarvädret hade många släktforskare
hittat till Borlänge. I ordförandekonferensen deltog c:a 80 representanter för släktforskarföreningar
från Gällivare i norr till Skåne i
söder. Programmet under dagen var
välfyllt: Internetsatsningen Rötter
presenterades av dess redaktör, Håkan Skogsjö, Per Clemensson föreläste om sekretess, offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
och förbundets projekt "Namn åt de
döda" avrapporterades. Dagen avslutades med en paneldebatt, där bl.a.
Genline och Riksarkivet/SVAR
deltog. Riksarkivet gav beskedet att
man inte kommer att starta ett motsvarande projekt, som Genline driver.

Invigningen
På lördagsmorgonen var det
högtidlig invigning med spelemän i
folkdräkt och Teodor Kallifatides

Mats-Olof demonstrerar sökfunktionerna för Släktdatas register

Släktdatas monter
I Släktdatas monter var det
många besökare och frågorna handlade om föreningens verksamhet
och våra c:a 400 register med nära 1
miljon registerposter, som kan hämtas fritt på nätet eller beställas på
CD. Det var också premiär för
Mats-Olofs avancerade sökprogram, som gör det lättare för släktforskare att söka information i registren både på nätet och på CD.

Ù
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Kung Mozilla
En modern webbläsare
Av Mats-Olof Sander
Världens samlade kunskap

Flikar

Mycket vatten har flutit under
broarna sedan Lars Hellgren i Släktdatas barndom myntade uttrycket
"Här finns ju hela världens samlade
kunskap!" om Internet. Den då starkast lysande stjärnan på webbläsarhimlen var Netscape version 0.96,
den första webbläsaren med stöd för
att visa tabeller.

Istället för att öppna nya webbsidor i egna fönster för att ha dem
snabbt tillgängliga så kan man som
alternativ öppna dem i ett fliksystem i samma fönster. Själv brukar
jag använda detta så att jag skapar
"tematiska" egna fönster för t.ex.
nyheter, släktforskning och övrigt
och sedan öppna flera flikar i vart
och ett av dessa fönster.

Tabeller
Tabeller är idag ett av de vanligaste sätten att göra layout för
webbsidor så att de blir läsbara i de
flesta webbläsare för bildskärm
[1].Tabeller är från och med nu det
som inte längre behövs för att göra
webbsides-layouter! (Tabeller behövs framöver bara för att visa
"äkta" tabeller, dvs. rader och kolumner med siffror och liknande,
där det behövs tabelluppställning
för läsbarhetens skull.) Möjligheten
att göra webbsides-layouter med
modern teknik [2] har gradvis växt
fram och är nu med de senaste
webbläsarversionerna [3] i det närmaste fulländad.

Mozilla
Nu ska jag försöka att inte gräva
i mer detaljer om teknik utan istället
försöka fokusera på användbarhet
och varför jag väljer Mozilla som
webbläsare. Några av de viktigaste
punkterna är:
Dagens absolut bästa stöd för
webbstandarder
Flikar
Bokmärken med intelligenta
snabbval
Bokmärkesgrupper
Bra e-postläsare
Inbyggt reklamfilter

Stöd för webbstandarder
Mozilla har det absolut bästa
stödet för ett stort antal webbstandarder och det finns en uttalad ambition att alltid ligga i frontlinjen
för detta i nya versioner.

Bokmärken med snabbval
Att göra bokmärken är förstås
inget speciellt för Mozilla, men
bokmärken med snabbval är väldigt
bra. Man kan alltså till ett bokmärke
lägga ett snabbval, t.ex 'd' för
www.dictionary.com och 's' för
www.slaktdata.org, mycket effektivt att bara behöva skriva en bokstav. Men det finns mera, man kan
lägga till en sökparameter [4] eller
liknande. När jag då skriver 'd genealogy' och trycker på returtangenten så får jag tillbaka definitionen
på ordet genealogy från
www.dictionary.com. Det går att
använda denna teknik för de flesta
webbplatser som har någon form av

Bra e-postläsare
Äntligen en bra e-postläsare
som kan hantera flera e-post- och
news-konton på ett enkelt och effektivt sätt. Stöd för kryptering med
S/Mime för att undvika att bli avlyssnad av Echelon [5].

Inbyggt reklamfilter
Inget kan vara enklare, högerklicka på en reklambild och välj
"Block images from this server".
Mycket effektivt, efter en liten
stunds surfande så har man effektivt
stängt av en stor del av reklambudskapen. Tyvärr slinker en del
speciell reklam som t.ex. Flashanimationer fortfarande igenom,
men jag räknar med att detta ska
kunna förbättras i kommande versioner.
Det finns mera, under avancerade
inställningar hittar man hur man
stänger av oönskade s.k. pop-upfönster. Detta är ett mycket irriterande sätt att sprida reklam på, en
del fönster öppnas när man kommer
till en webbplats, andra när man
lämnar den och allra värst är sådana
som dyker upp långt efter man har
lämnat en webbplats. Alla försvinner med rätt inställning i Mozilla.

sökning.
Ytterligare ett exempel skulle t.ex
kunna vara www.google.com, min
favoritsökmaskin. Men det är faktiskt bättre än så, jag har istället valt
Google som min standardsökmaskin i inställningarna och kan därmed söka genom att skriva in sökorden direkt i adressfältet och
trycka på knappen sök. Man kan till
och med få sökresultaten presenterade i ett sidofönster om man vill.

För mig som webbutvecklare så
finns det också flera andra skäl att
använda Mozilla, t.ex JavaScriptdebugger och DOM-inspector. Det
finns också ganska många "addons" för olika funktioner, t.ex. kalender och stöd för "gestures" (ger
möjlighet att styra funktioner som
bläddring mm via enkla musrörelser). Installation av dessa går som
på räls.

Ett utmärkt sätt att hantera de
nyhetswebbplatser som man besöker dagligen är att samla dessa i en
bokmärkesgrupp. Genom att välja
detta speciella bokmärke så laddas
alla nyhetssidorna samtidigt i varsin
flik.

Finns det några nackdelar? Ja, lite
smolk finns det ju alltid i botten på
bägaren. Värst är kanske minnesåtgången om man använder många
fönster och flikar samtidigt. Några
webbplatser som inte följer standarder kan se mindre snygga ut eller i
värsta fall inte fungera, men de blir
snabbt färre och färre. Visst ja, min
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Bokmärkesgrupper

Internet-bank funkar inte ännu, jag
får behålla Internet Explorer för
detta ändamål ett tag till. En annan
nackdel är språket, vi får nog vänta
på svenska. Troligen kommer det
snart stöd för svenska i Netscape
men knappast i Mozilla.

Installation
Man hittar senaste versionen av
Mozilla på
http://www.mozilla.org/
Den som är riktigt modig kan hämta
den allra senaste utvecklarversionen, en s.k. "nightly build". Men
jag rekommenderar i första hand
den senast släppta versionen 1.1.
Det är ca 10 Mbyte att hämta hem
och installationen på Windows är
helt strömlinjeformad. Naturligtvis
finns Mozilla även för andra operativsystem som t.ex. Linux och MacOS m.fl.

3] MS Internet Explorer version 6
(med viss tvekan), Opera version 6,
Netscape version 7 och Mozilla
version 1. Släng allt som är äldre än
dessa versioner!
4] Så här gör man ett bokmärke
med sökparameter till exempelvis
www.dictionay.com.
- Surfa till söksidan och gör en godtycklig sökning på ett ord
- Gör ett bokmärke av resultatsidan
- Välj 'Manage bookmarks', leta upp
och ändra bokmärket
- lägg till 'Shortcut'
- och byt ut sökordet i webbadressen mot %s (procenttecken och s)
5] Echelon, hemligt samarbetsprojekt mellan USA och många andra
länder för att bl.a. avlyssna Internet-

***

Mozilla - bakgrund
Mozilla-projektet som nu har
pågått i 4 år är det kanske största s.k.
open-source-projektet vid sidan av
Linux som har genomförts. Till en
stor del har det finansierats av Netscape (numera ägt av AOL) som har
avlönat många av utvecklarna. Mozilla är egentligen mycket mera än
en webbläsare, det är en plattform
för att bygga avancerade tillämpningar, där webbläsare bara är ett
exempel. Mozilla kan också köras
på många plattformar från Windows och MacOS till Linux och
andra Unix-varianter. Motorn i Mozilla kallas för Gecko och den kan
användas i tillämpningar som telefoner, TV-boxar och kommande
3G-apparater. Netscapes inblandning i projektet har resulterat i
Netscape version 6 som bygger
direkt på Mozilla. Det är också fullt
möjligt för andra att använda Mozilla eller Gecko för att göra egna
kommersiella eller icke-kommersiella produkter. Netscape är förresten ett naturligt val om man vill ha
svenska som språk, den senaste
versionen är i skrivande stund 7.0.

Förklaringar
1] Andra typer av webbläsare kan
t.ex. vara braille -skrivare (för blindskrift), webbläsare som presenterar
informationen med syntetisk röst
eller Webb-TV där skärmens upplösning liknar text -tv.
2] W3C-standarden CSS, Cascading Style Sheets
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CD-statistik

Släkthuset
För en tid sedan nämnde en av
mina släktforskarvänner att vi kanske kunde få tillstånd av Povel Ramel att publicera hans text Släkthuset. Den texten borde vara varje
släktforskares favoritsång.
I mitten av juni fick jag telefonkontakt med Povels privatsekreterare
Bill Friman, som berättade att vi får
publicera Släkthuset i både Tidningen Släktdata och i Västanbladet.
Vid ytterligare ett tillfälle har vi
talats vid, och varje gång blir samtalen långa. Vi har lätt att prata med
varann och vi har många beröringspunkter – inte minst Skåne.
Vi vill tacka Povel Ramel för hans
välvilja att låta oss publicera texten.

PLm

En genomgång av mina sändlistor
för Släktdatas CD-skiva
visar följande för senaste 12månaders period:
Totalt antal
228 st
Beställda av män
70 %
av kvinnor 30 %
Antal man glömt girera betalning
för 15 st
Det är 4 % av männen som glömt
betala, men faktiskt hela 12 % av
kvinnorna! Vad detta kan bero på
aktar jag mig för att spekulera över.

Allan Palmgren
Ur Povel Ramels fotoarkiv

***
Bilden av ”Släkthuset” har tecknats av Roy Johansson

Kvinnor
30 %
Män
70 %
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Släkthuset
Av Povel Ramel
1
Än idag gamla rucklet ligger kvar
som det låg uti Farfars Morfars dar.
Stilla smekt utav samma sommarvind
som en sommar smekte Farmors Mormors kind.
När jag sakta igenom grinden går,
tusen minnen från förr emot mig slår,
som dom måste ha slagit Mor och Far,
liksom Farfar och hans far på äldre dar.

4
2

-Här bodde alltså Morfar och Morfars gamla Mor,

Här bodde Morfar och Morfars gamla Mor,
Morfars Farfar och Morfars Farfars bror,
Farfars Farfar, men även Farfars Far,
Farfars Morfars Far och Morfars Farfars Mor,
Morfars Svärfar, som reste till och från,
Morfars Faster och Farfars Mosters son,
Svärmors Farfar och Morfars Fars kusin,

Morfars Farfar och Morfars Farfars bror,
Farfars Farfar, men även Farfars Far,
Farfars Morfars Far och Morfars Farfars Mor,
Morfars Svärfar, han reste till och från,
Morfars Faster och Farfars Mosters son,
Svärmors Farfar och Morfars Fars kusin,
och så Farmors Mormors Morfars Farfars svåger.

och så Farmors Mormors Morfars Farfars svåger.

5
3

Nu i ett rum hänger Farmors Farfar kvar

I Gula Kammarn, där lyckan alltid grott,

i en ram skänkt av Morfars Morbrors Far,

Farfars Farfar och Farfars Farmor bott.

och i hallen står ännu blid och tyst

Dom fick flytta när Farfars Far blev stor,

halva Morfars Farmors Mormors marmorbyst.

och fick bråttom in en dag med Farfars Mor.

Hela släkten har slitit samma port.

Men när Farfar och Farmor kom till slut,

Undra på att den satt sig som den gjort!

fick som vanligt de äldre flytta ut.

Dock jag tänker med tår i ögonvrån:

Farfars Far bytte plats med Pappa sin,

Här ska en gång bo min egen sonsons sonsons lille

som fick bo ihop med resten uppå vinn'.

son,
när hans Farfars Farfars Far har flyttat från.
Ù
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Sökning i Släktdatas register på Internet
Av Mats-Olof Sander
Sökmaskiner
Google, MnogoSearch,
SD_Lookup, NorhernLight? Det
finns ett antal olika sätt att söka i
och hitta Register från Släktdata på
Internet. Jag delar upp sökmetoderna i några olika kategorier beroende
på ändamålet med sökningen
- Att söka efter register
- Att hitta vilket/vilka register som
är intressanta
- Breddsökning i många register
- Detaljsökning i ett eller några register

Externa sökmaskiner
För att söka om det finns några
register överhuvudtaget med relevant information så är det första
man tänker på de stora sökmaskinerna på Internet, Google, Theoma,
NorthernLight m.fl. Dessa sökmaskiner letar kontinuerligt igenom
Internet och lägger upp informationen i en jättedatabas så att man
snabbt kan söka och hitta webbplatser. Släktdatas registerfiler ligger
helt öppet för dessa sökmaskiner så
att de enkelt kan indexeras och därmed går att hitta.
Fördelen med denna sökmetod är
att man kan hitta register och information på många webbplatser.
Nackdelen är att sökningen ofta blir
väldigt bred och att man får många
träffar. Vissa sökmaskiner är bättre
än andra på att sortera informationen efter kvalitet på träffbilden.
Google är föregångare på att ofta få
'rätt' träffar högt upp i listan, men
en ny uppstickare är Theoma. Den
gamla trotjänaren AltaVista har
halkat långt på efterkälken.
Andra sätt att hitta register är att
använda de webbplatser och sökmaskiner som har kategoriserade index, t.ex. Yahoo. Man får inte heller glömma webbplatser med länksamlingar, t.ex. Cyndie's.

MnogoSearch hos Släktdata
Nu växlar jag in på spåret med
Släktdatas webbplats och register.
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SD_Lookup används för detaljerad sökning i Släktdatas register. Bilden
visar sökfönstret på Internet, Föreningen Släktdatas webbplats. Sökresultatet visar de uppgifter som också framgår vid detaljerat svar i sökning med
Fuzzy.
Även här kan det första steget vara
att söka om det finns några register
som innehåller relevant information. Här använder vi en generell
sökmaskin, MnogoSearch, som
liknar de stora sökmaskinerna på
Internet. Skillnaden är att här söker
vi enbart på Släktdatas webbplats.
Men även här får vi ofta ganska
många träffar. Detta beror på att
sökningen enbart söker efter ett
eller flera ord och inte tar hänsyn
till om orden finns i samma registerpost eller ej. En sökning på t.ex
"Jan Larsson Sander" kommer att
hitta alla register som innehåller
dessa tre ord. Eftersom väldigt
många register innehåller namnen
Jan och Larsson så tillför inte dessa
ord så mycket för att förbättra sökresultatet, en sökning på enbart
"Sander" ger troligen ett nästan lika
bra resultat. Sökningen sker också
på exakt stavning vilket gör att det
är lätt att missa något. För att få bra
sökresultat med denna metod så bör
man undvika sökning på vanliga
namn. Orts- eller gårdsnamn kan
vara bra kompletterande sökord.
Resultatet av denna typ av sökning
är alltså ett antal register där det
möjligen finns intressant information.
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SD_Lookup
En metod är SD_Lookup som vi
har haft under test på webbplatsen
under en tid. SD_Lookup är egentligen gjord för att användas på en
CD-skiva, men det visade sig att
den också fungerar ganska bra över
Internet. Med SD_Lookup kan man
söka relativt detaljerat på alla fält i
en eller flera registerfiler. Man väljer ett eller flera register och laddar
in dem i SD_Lookup som körs
lokalt på den egna datorn. När man
har laddat in filerna så kan man
göra flera olika sökningar utan att
behöva var uppkopplad mot Internet, filerna ligger ju inladdade på
den egna datorn i detta läge. Teoretiskt går det att söka i t.ex. alla vigselregister, men det är inte att rekommendera eftersom nedladdningen till den egna datorn då kommer
att ta ganska lång tid. Som det ser ut
nu så använder SD_Lookup exakt
stavning vid sökningarna, men sökningen sker på del av ord så att den
blir ganska kraftfull. Man kan dessutom söka i alla fält i registret.
En stor fördel är att man kan använda SD_Lookup direkt från en CDskiva via en webbläsare utan att
göra någon extra installation på den
egna datorn. Eventuellt så kommer

Vad kan vi göra framöver?
SD_Lookup på Släktdatas CD tycker jag är en viktig sak som bör göras. Jag har också en ambition att
försöka kombinera den sökmetod
som används i databassökningen på
vår webbplats med SD_Lookup,
men där finns en del tekniska svårigheter kvar att lösa.

Fuzzy för sökning med soundex i Släktdatas register. Länk för detaljerat svar
finns när man klickar på församlingen som är understruken. Bilden visar
sökfönstret på Internet, Föreningen Släktdatas webbplats.
SD_Lookup framöver att levereras
på den CD med register som man
kan beställa från Släktdata.
Andra föreningar eller personer
som har en webbplats med registerfiler kan få tillgång till SD_Lookup
för sökning. Kontakta Släktdata för
instruktioner, e-posta till
register@slaktdata.org

Fuzzy (oprecis) sökning
Ytterligare en metod för detaljerad sökning är databassökningen,
som vid denna artikels pressläggning förhoppningsvis finns tillgänglig på vår webbplats. Denna sökning sker i alla register samtidigt.
Jag har försökt att bygga upp formuläret för sökning så att det ska
bli så enkelt som möjligt att använda. Några varianter av avancerade
sökmöjligheter har fått stryka på
foten för att inte det ska bli för svårt
att använda metoden.
I grunden bygger sökningen på sökning i fyra fält, församling, efternamn, adress och årtionde. Hmm,
det låter väl inte så användbart?
tycker kanske den uppmärksamme.
Det verkar väl inte speciellt kraftfullt, hur skiljer man t.ex. på mannen och kvinnan i ett födelse- eller
vigselregister?

För att göra det hela ännu bättre så
sker också sökningen med så kallad
soundex-kodning av namnen, vilket
betyder att namn med likartade
stavningar kommer att hittas. Avgränsning av årtal till ett visst årtionde är också gjort för enkelhetens
skull. Sökningen på årtionde sker
också naturligtvis på alla datumfält
i registret. Registerposter som helt
saknar datumangivelse kommer
också att hittas även om man har
angivit ett visst årtionde i sökvillkoret. På detta sätt kan man säga att
sökningen är "fuzzy" eller kanske
"oprecis". Naturligtvis finns det
också en möjlighet att söka med en
mera exakt stavning på efternamn,
men fortfarande i samtliga efternamnsfält.
Om man hittar mycket information
som man är intresserad av i registren så ska man naturligtvis ladda
ner dessa till sin egen dator eller
beställa dem på CD. Då finns ju alla
möjligheter att söka och sortera
med t. ex kalkylprogram som Excel
eller det med CDn bifogade programmet Q&A.

För databassökningen på vår webbplats finns det också en potential för
vidareutveckling och förbättring.
En sak är att kombinera soundexnormeringen med en tabell för
"äkta" normerad sökning, vilket
kommer att höja "intelligensen" i
sökningarna avsevärt. Troligen så
kommer jag nog att utöka med sökmöjlighet på förnamn först. Den
största potentialen finns förstås i att
få fler register att söka i. Har du
själv några register som du skulle
vilja få med? Kontakta oss, även
om registren kanske bara är handskrivna så kanske vi kan hjälpa till.
Regionala föreningar som har register är också välkomna att kontakta
oss, vi kan troligen komma fram till
lösningar där både den enskilda
föreningen, Släktdata och framförallt alla forskare kan tjäna på ett
samarbete.
MnogoSearch, den sökmaskin som
vi använder på vår webbplats kan
utökas med att även söka på vissa
andra webbplatsers register. Vi behöver bara en överenskommelse
med den webbansvarige. Inga ändringar behöver troligen göras på den
samarbetande webbplatsen.

Tänk på!
Till sist en viktig brasklapp.
Alla register är avskrifter och kan
naturligtvis innehålla felaktigheter.
Webbplatsen Google på Internet

Sökningen på efternamn sker i alla
efternamnsfält i registret, i ett vigselregister finns det två och i ett
födelseregister finns det tre. Detta
betyder att man hittar alla personer
med ett visst efternamn, så egentligen skiljer man inte på mannen och
kvinnan (eller barnet).

Kontrollera alltid mot originalkällan
innan resultatet används för någon
form av publicering för att inte sprida felaktigheter vidare. Om du hittar fel så är det också viktigt att
meddela detta till den som har gjort
registret. Man kan alltid få kontakt
med den som har gjort registret
genom Släktdata.
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Länkar:
Google http://www.google.com/
Teoma http://www.teoma.com/
Cyndie's http://www.cyndislist.com/
MnogoSearch http://mnogosearch.ru/
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SwedGenTour 2002
Av Charlotte Börjesson
Avresa
SwedGenTour 2002 är namnet
på Amerikaresan som anordnades i
Sveriges Släktforskarförbunds regi.
Vi som deltog i den här resan representerade olika föreningar.
Från Sveriges Släktforskarförbund
var det förbundsordförande Ted
Rosvall, Anna-Lena Hultman, anställd och Sam Blixt, ledamot och
även representerande PLF. Hans
Egeskog för Släkthistorisk Forum,
Olof Cronberg för DIS, Anneli Andersson för Melleruds Museum och
Dalslandsprojektet, Lisa Qviberg
från Genealogiska Föreningen, GF
och jag själv, Charlotte Börjesson
för Föreningen Släktdata.
I Amsterdam sammanstrålade alla
åtta deltagarna i SwedGenTour
2002. Atlantflyget till Los Angeles,
CA, tog ca elva timmar och därefter
hade vi tre timmars bilkörning till
Santa Maria, CA. Vi hyrde två bilar
och bagageutrymmet var minst sagt
fullt med allt vårt bagage. Glada
men trötta och möra i kroppen kom
vi säng omkring kl. 11 på kvällen.

Planeringskväll
Tidig morgon för avfärd mot
Monterey, CA. Vi körde längs
vackra Highway 1 och gjorde ett
besök på Hearst Castle. Ett svalkande dopp i havet nedanför med höga
vågor som sköljde saltvatten över
oss var en skön upplevelse. Fram på
eftermiddagen var vi framme vid
hotellet i Monterey. Kvällen ägnades åt planering och mer detaljerad
genomgång av våra kommande
Släktforskardagar. Det var allt ifrån
vilka respektive förenings egna
program och databaser som vi hade
i våra egna medhavda sju datorer
till vilka som var mest lämpade för
uppkoppling till Internet. Flera av
oss hade dessutom Emigranten
2001, Gamla Stan 750 år, Klara och
Söderskivan vilka också kom till
användning. Olof var den som hade
ett stort ansvar när det gällde den
tekniska delen för Släktforskardagarna. Beredskapsplan gjordes upp
om vi skulle få problem med uppkoppling till Internet. Den planen
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Planeringskvällen på hotellrummet. Charlotte, Lisa och Ted sitter i sängen,
Sam på huk samt Anna-Lena.
Foto Hans Egeskog
behövde vi tack och lov inte använda oss av någon gång. Med oss
hade vi också böcker och CD till
försäljning samt många olika broschyrer. Givetvis hade jag med mig
Släktdatas CD för försäljning.

Upplägget
Alla besökare på våra Släktforskardagar fick en blankett att fylla i
med sina personuppgifter och vilka
uppgifter de kände till om de personer som de efterforskade. Utifrån de
uppgifterna kunde vi sedan hänvisa
dem till den av oss som kunde ta
vid först och hjälpa till.
Lisa tog i första hand emot besökarna och hjälpte till med blanketterna.
Hon var även ansvarig för försäljningsbordet. Hon hjälpte oss andra
när tillfälle gavs.
Jag sökte i första hand på Internet i
Släktdatas register och visade samtidigt hur sökningarna görs. Några
nya uppgifter fick jag fram till glädje för de få besökare som hade anor
att söka efter i våra register. Vårt
lexikon blev uppskattat och en del
kände inte ens till att vi hade det
Anna-Lena som är mycket kunnig
och erfaren emigrantforskare hade
kö hela dagarna. Vi, som hade Emigranten 2001, hjälpte henne emellanåt när tillfälle gavs.
Tidningen SLÄKTDATA Nr 3 2002

Sam sökte i Genline parallellt med
PLFs databas vilket höll honom
sysselsatt hela tiden.
Anneli hade med sig Dalslandsprojektet, ett register som tills idag har
nästan 68 000 namnuppgifter. Hon
arbetar med att kartlägga befolkningen i Dalslands 43 socknar.
Många besökare hade anknytningar
till Dalsland.
Ted, ledaren för gruppen, hade Soldatregistret och kunde koppla upp
sig mot Arkion. Ted blev också
interjuvad av lokal-TV men om det
blev någon sändning fick vi aldrig
reda på.
De efterforskningar som vi gjorde
på plats och som inte gav något
resultat skickade Olof in till Rötters
Anbytarforum. I Sverige fanns det
hjälpsamma släktforskare på olika
platser som kunde ta vid trots att det
var kväll/natt här hemma. En del
hann vi få svar på samma dag. Sökning i Disbyt var också Olofs uppgift och därifrån fick många intressanta uppgifter.
Hans skulle i första hand dokumentera resan men även göra reportage
om besökarna. Först på kvällarna
fick han tid att sitta ner och skriva. I
Släkthistoriskt Forum kan vi i kommande nummer ta del av detta.

Hans och ibland även jag och Anneli, fick hjälpa Olof med att skicka
iväg efterforskningarna till Sverige
när det körde ihop sig på slutet av
dagen.

Kingsburg
Även nästa dag var det tidig
avfärd och nu mot Kingsburg, CA.
Kingsburg är mer svenskt än man
förväntar sig och vid avfarten till
centrum står en stor Dalahäst. På
huvudgatan hängde fanor i blått
med gul text VÄLKOMMEN. Från
högtalare hördes svenska gamla
visor. Oh vad glad man kände sig
när man klev ur bilen. Vi hälsades
varmt välkomna av Jess Chambers
från lokala Handelskammaren.
Information om vår Släktforskardag
hade annonserats i lokaltidningar
och broschyrer hade delats ut. Han
hade ordnat med privat boende för
oss, två och två. Våra respektive
värdfamiljer tog sedan hand om oss
medan vi var i Kingsburg. AnnaLena och jag delade rum under hela
resan. Hos vår värdfamilj Leland
och Margret Bergstrom fick vi dela
en dubbelsäng och ett lakan. Sängen var mycket bred vilket gjorde att
det inte var några problem och vi
sov gott bägge nätterna.

Vår första Släktforskardag
Första Släktforskardagen var
alltså i Kingsburg och vi var alla
väldigt spända på hur dagen skulle
bli. Lokalen var biblioteket i High
School och under 30 minuter hade
vi dekorerat svenskt, gjort i ordning
försäljningsbordet samt placerat ut
våra egna datorer på borden. Biblioteket hade tolv datorer som var uppkopplade på Internet och de fungerade utan problem. I första hand var
de till för oss men även besökarna
hade tillgång till dem. Redan före
kl. 9.00 började tillströmmande
släktforskare fylla lokalen och de
fick turas om att sitta och stå under
dagen. Ted hälsade alla välkomna,
berättade lite om vårt syfte med
SwedGenTour och presenterade oss
en och en. Ett par besökare hade
kört bil några timmar för att få vara
med. Några besökare hade skickat
in sina efterforskningar i förväg och
kom för att hämta resultatet. De
hade använt sig av formuläret som
ännu finns på SwedGenTours
webbsida.

Föredrag och lektioner
Under dagen hade Ted och Olof
föredrag/lektioner i en angränsande
lokal. Ted talade om "Nytt sätt att
söka sina svenska rötter" och
"Mannen som försvann". Olof hade
lektion i "Svensk släktforskning på
Internet" men det fanns ingen uppkoppling på Internet i den här lokalen. Med hjälp av en presentation av
en bunt OH-bilder fick de mer än
50 mycket intresserade åhörarna se
hur man söker och får fram resultatet.
Disbyt med beskrivning av databasens syfte och innehåll var klart
uppskattat och imponerade enligt de
närvarande. Rötter och framförallt
Anbytarforum, Släktdata och Genline var några av de andra webbadresserna de fick bekanta sig med.
En förteckning med aktuella webbadresser, CD och andra databaser
med beskrivning och ev. kostnader
delades ut till samtliga närvarande.Sent på eftermiddagen slutade vi
för dagen och packade ihop allt som
tillhörde oss. Därefter träffades vi
alla med våra respektive värdfamiljer och med Jess i spetsen. I parken
mitt i stan hade det ordnats ett knytkalas som även flera av dagens besökare anslöt sig till. Vi var väldigt
nöjda med vår första dag och mycket tacksamhet fick vi med oss från
alla dagens besökare.

Ontario
Efter några timmars bilkörning
söderut dagen efter, kom vi fram till
Ontario, CA. Här deltog vi i Federation of Genealogical Societies
(FGS) motsvarighet till våra Släktforskardagar.
Under eftermiddagen installerade vi
oss i vår monter på Ontario Convention Center. Det skulle bli trångt
insåg vi snabbt men vi fick göra det
bästa av det. Medan vi höll på att
packa upp fick vi till vår glädje
besked om att de i montern intill oss
inte kunde komma. Vi fick använda
den om vi ville och visst gjorde vi
det. Temperaturen i lokalen var
minst sagt i varmaste laget medan
vi var där och temperaturen ute var
nästan 40 grader varmt. Kylanläggningen skulle komma igång dagen
därpå och det var tur det.

lade vi ihop tre av datorerna med
hubben (sammankopplingsdon)
som jag tagit med mig och efter
Olofs konfigureringar var de klara
för Internet. De övriga fyra datorerna behövde inte vara kopplade till
Internet. Jag hade tagit med skrivare och skanner som även har funktionen kopiator. Dessa användes
flitigt under alla dagar. Vi hade med
andra ord en hel del kablar som vi
dolde under dukarna på borden. När
vi fram på kvällen vara klara med
förberedelserna var vi förväntansfulla inför de tre kommande dagarnas utmaningar.

Glenn W. Gustafson och Charlotte i
Ontario.
Foto Hans Egeskog

Vi var unika
Under dessa dagar kom besökare hela tiden. Många kom tillbaka
för nya efterforskningar. I stort sett
användes rutinerna från dagen i
Kingsburg men anpassade till de
nya förhållandena. Ted och Olof
hade inga föreläsningar och det
fanns inga datorer för besökarna att
använda. Ted hann istället vara med
på några av de föreläsningar som
stod till buds.
Vår monter var mycket uppmärksammad av de andra deltagarna
eftersom vi var de enda som var
inriktade på att hjälpa till och utföra
forskning för besökarna. Övriga
hade bara utställning med försäljning och broschyrer samt en och
annan PC för visning av sina respektive program och produkter.
Det visar att vi hade rätt koncept
och förhoppningsvis även är föregångare inför framtiden.

Olof såg till att vår Internetuppkoppling fungerade. Därefter kopp-

Glenn W. Gustafson är född och
uppvuxen i Kiron, Iowa, med
svenska anor i Halland, Småland
samt i Västernorrland. Glenn hade
sett fram emot vårt besök och skulle
köpa flera av våra CD som vi hade
med oss och däribland Släktdatas.

Tidningen SLÄKTDATA Nr 3 2002

13

Han är engagerad i flera släktforskarprojekt. Bland annat håller ett
bibliotek med lokalbefolkningens
hjälp på att dokumentera Svenska
emigranter i västra Iowa. De har
datorer till hjälp men har ingen
möjlighet att koppla upp sig på Internet.
Jag hade gjort en pärm till dem som
innehöll de dokument som Allan
Palmgren inkluderar i CDn. Innehållsförteckning på registren, installations- och användarmanualer både
på svenska och engelska samt lexikonet. Glenn blev glatt överraskad
och tackade å deras vägnar.
En kvinnlig besökare, Patsy Brock,
ville söka efter mer information om
sin mormors släkting Sven Svensson ifrån Stockholm. Hennes egna
efterforskningar hade inte gett något resultat. I Gamla stan 750 år
hittade jag honom med familj och
adress i slutet av 1800 talet. Inte
nog med det, en bild på bakgården
av huset, på Gamla Norrbro nr 9,
fick hon också se. Jag blev riktigt
rörd av hennes tacksamhet.
Hans och Anneli hjälpte till med att
skicka in efterforskningar till Anbytarforum när Olof fick en möjlighet
att gå ifrån sin PC. Lunch, pauser
och tid till att besöka de andra utställarna kunde vi ta oss när tillfälle
gavs. Temperaturen inomhus var
betydligt svalare än vi hade trott så
det var faktiskt riktigt skönt att gå
ut en liten stund i den soliga 40
gradiga värmen.

Några dagar ledigt
Innan de sista Släktforskardagarna, hade vi några dagar ledigt.
Vi åkte gemensamt runt Grand Canyon och passerade även Zion National .Park och njöt av den fantastiska naturen och passade på att få
några bad i poolen på hotellen vi
bodde på. Under dessa dagar hann
vi med att bada i hotellets pooler
också, det behövdes om inte annat
för att svalka oss i den fortfarande
höga värmen.

med lokalerna. Forskarsalen hade
bl.a. böcker, mikrofilmer och mikrokort med flera tillhörande läsapparater, Internetuppkopplade PC,
små lektionssalar och en informationsdisk. Vi fick till vårt förfogande två små lektionssalar och till
Teds och Olofs föredrag/lektioner
ordnades en större lokal på en annan våning. 12 st. PC reserverades
för våra besökare och var markerade med svenska flaggan. Vi träffade
vår kontaktperson, Elaine Hasleton,
som var till stor hjälp för oss under
dagarna.

Tekniska lösningar
Första dagen öppnade vi för
besökarna efter lunch. Innan dess
hade vi iordningställt försäljningsbord, dekorerat, möblerat om i våra
små rum och placerat ut våra egna
PC. Olof tillsammans med datateknikerna försökte ordna Internetuppkoppling till tre av dem. Brandväggar och andra tekniska säkerhetsspärrar gav oss problem.
Sam och jag fick låna var sin stationär PC istället, parallellt med våra
egna, som vi använde för Internet.
Efter flera försök med nedladdning
och konfiguration av Genlines program kunde Sam till slut koppla
upp sig mot Genline.
Olof var beroende av att vara Internetuppkopplad på sin egen dator, en
Mac, där hade han program och
annat för Anbytarforum. En tekniker, kunnig på Mac, kom till Olofs
undsättning och hjälpte honom med
konfigurationen och blev precis klar
i tid. Vi fick också hjälp med att
koppla in vår egen skrivare så ut-

skrifterna från Internet fungerade
bra. Sam och jag fick flytta över
skrivarens USB-kabel mellan varandras PC när utskrift skulle göras.

Olof i sitt "ässe"
Nu var vi beredda på att mycket
folk skulle komma på en gång och
hade lite rutin på hur vi skulle organisera tillströmningen. Även om
lokaler och förutsättningar skilde
sig från ort till ort så gick det förvånansvärt bra här. Olof såg anhopningen i det lilla rum som Sam och
jag delade med honom och insåg att
alla fick inte plats, inte ens stående.
Något måste göras så han frågade
vilka som var intresserade av att få
söka i Disbyt ute på de PC-ar som
var reserverade. Nästan alla svarade
JA, så han tog med sig de 12 första
dit ut, gick igenom hur man söker
och hur ett fullvärdig sökresultat
tolkas och sedan fick de sätta sig
vid var sin PC. Olof blev kvar där
ute i sin "nya" roll under de tre dagarna. En naturlig växling för besök
till oss andra gjorde att alla våra
besökare fick möjlighet att sitta vid
en PC och själva söka med Olof till
hands.

Hemresa
Mycket nöjda och tillfreds med
vårt engagemang i SwedGenTour
2002 kom vi hem till Sverige efter
14 dagar. Vi har både sett glädjetårar och fått många tacksamma kramar av våra besökare under den här
resan. Alla besökare hade fått mer
eller mindre information om sina
förfäder eller nu levande släktingar.
Det var en resa som vi aldrig kommer att glömma och många besökare vill att vi kommer tillbaka.
Ù

Salt Lake City
Vi lämnade tillbaka hyrbilarna
och flög till Salt Lake City, UT. Där
skulle vi hålla till i nordiska avdelningen på the Family History Library. Vi gjorde ett besök där direkt
när vi kom fram för att bekanta oss
Deltagarna Olof, Sam, Lisa, Ted, Anneli, Anna-Lena, Charlotte och Hans
14
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Nya register i Släktdatas arkiv
Vi tackar alla registermakare!
Församling Län
Bok
-----------------Herrestad
O Döda
Herrestad
O Vigda
Högsäter
P Födda
Järbo
P Döda
Järbo
P Födda
Krokstad
O Döda
Krokstad
O Födda
Mo
O Döda
Mo
O Födda
Mo
O Vigda
Råggärd
P Döda
Råggärd
P Födda
Råggärd
P Vigda
Skee
O Födda
Skee
O Födda
Skee
O Födda
Tanum
O Födda
Tanum
O Vigda
Tanum
O Vigda
Visby Stf
I Döda
Visby Stf
I Döda
========= === =====
Summa:

1) Inkluderar
2)
-"3)
-"4)
-"-

Period
--------1849-1860
1849-1860
1786-1860
1694-1860
1688-1860
1688-1799
1688-1799
1689-1920
1688-1920
1688-1920
1861-1920
1861-1920
1691-1920
1760-1810
1811-1844
1890-1920
1832-1849
1719-1860
1861-1921
1661-1779
1780-1860
=========

MOIO-D1
MOIO-F1
MOIO-V1
RAGRD-V2

Antal
Antal
tot.
nya
Registrerat av
------------------------------711
711
Christer Haglund
190
190
Christer Haglund
5.119 5.119
Martin Pehrson
2.935 2.935
Martin Pehrson
3.780 3.780
Martin Pehrson
5.189 5.189
Håkan Andersson
5.733 5.733
Håkan Andersson
4.293 3.660
Håkan Andersson
6.674 5.745
Håkan Andersson
1.272 1.145
Håkan Andersson
1.133 1.133
Håkan Andersson
1.588 1.588
Håkan Andersson
1.107
361 Martin P + Håkan A
4.933 4.933 (se dokum. posten)
4.860 4.860 (se dokum. posten)
5.447 5.447
Ivar Schär
3.570 3.570
Henny Ängermark
4.422
17
Henny Ängermark
2.341
0
Emil Holmberg
8.542
0
Olle Överby
8.622
0
Olle Överby
====== ====== =================
82.461 56.116

Filnamn
--------HRSTO-D1
HRSTO-V1
HOGSA-F2
JARBO-D2
JARBO-F2
KROKS-D1
KROKS-F1
MOIO-D2
MOIO-F2
MOIO-V2
RAGRD-D1
RAGRD-F1
RAGRD-V3
SKEE-F2
SKEE-F3
SKEE-F4
TANUM-F5
TANUM-V5
TANUM-V6
VISBY-D2
VISBY-D3
==========

SCBkod
Anm.
--------148510
148510
150708
150704
150704
143008
143008
143505 1)
143505 2)
143505 3)
150705
150705
150705 4)
148602
148602
148602
143572
143572 5)
143572 6)
098001 7)
098001 7)
====== ====

5) Revision av TANUM-V4 före 1861
6) Ersätter TANUM-V4 efter 1860
7) Uppdelning av VISBY-D1

Släktdatas register kan man få på Internet eller på en CD-skiva.
INTERNET
Man kan söka i och ladda ner registren från vår hemsida:

http://www.slaktdata.org
Om det gäller ett flertal register är det dock oftast ekonomiskt att köpa CD:n.

CD-SKIVA
Alla våra register plus programmet QA (med en liten manual) på en CD kostar inom Sverige 65:- inkl. porto.
Vänd dig till;
Allan Palmgren, Kringalles väg 24C, 443 34 Lerum, tfn 0302-12089,
E-post adress: allan.palmgren@mailbox.swipnet.se

OBS!
Det finns fel i nästan alla register. Se därför själv efter vad som står i boken eller på mikrokortet!
Ett register är endast en förteckning över punkter i boken, avsedd att underlätta vidare sökning.

AIP
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B-Föreningsbrev
Avsändare: Föreningen Släktdata, Nedergårdsgatan 18, 416 54 Göteborg
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen med
den nya adressen angiven.

Välkommen till Föreningen Släktdatas

Årsmöte
Lördagen den 19 oktober kl. 11.00
På IOGT-NTOs Hinsholmsgården, Gamla Vägen 15, Västra Frölunda

Program
Årsmötesförhandlingar
Fredrik Forsell, Genline
Presentation av Genline och arbetet med Göteborg och Bohuslän
Välkommen till ett trevligt möte med servering
som föreningen bjuder på.

Vägbeskrivning:
Kör Torgny Segerstedtsgatan till slutet vid Hinsholmen. (Ej över spårvagnspåren.)
Tag till vänster Tandkullegatan samt omedelbart till höger in på Gamla vägen.
Kör till nr 15
Alternativ — Spårvagn nr 11 till Hinsholmen

Genline ännu en gång
Du som inte har möjlighet att delta i vårt årsmöte kan på
DIS-VÄSTs medlemsmötet få samma information
Dag och tid: Lördagen den 26 oktober 2002 kl. 11:00-15:00
Plats: Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

Föreningen Släktdatas medlemmar hälsas välkomna till
GöteborgsRegionens Släktforskares medlemsmöten;
Onsdagen 16 oktober

Bankmuseet och Chalmerska våningen i Göteborg
Södra Hamngatan 11 kl. 18.20
Bankdirektör Helle Lindblad visar runt
Entré 20,- kr
Anmälan senast den 14 oktober

Lördagen 9 november

Arkivens dag
Program för dagen kommer på Släktdatas webbplats

Anmälan till respektive aktivitet görs till Stina, tel. 031-25 75 55 eller Karin, tel. 031-40 85 20
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