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LEDAREN
Hur skall vi spara våra ettor och nollor?

E

tt nytt år ger alltid tid för eftertanke – om vad vi
gör idag och hur det blir i framtiden. Som släkt
forskare funderar vi väl alla på hur våra efterföljare skall föra vidare den information vi med sådan möda
insamlat. Hur kan resultatet av vår släktforskning användas i framtiden?
Själva ser vi det idag som självklart att grundmaterial
finns i form av handskrivna kyrkböcker och andra dokument. Arkivbeständigheten är stor och även om du inte
fysiskt får bläddra i originalböckerna, så finns en mikrofilm eller en digitaliserad kopia, som du med viss utrustning kan läsa.
Som släktforskare använder de flesta av oss datorer,
Det underlättar sannerligen vår hobby. Resultatet av vår
egen släktforskning sparar vi på något datamedia; nu är
det CD som gäller. På CD finns resultatet av år av mödosam forskning kring våra anor dokumenterade, men har
du även tänkt på att spara dina släktregister i någon annan form, t.ex. utskrivna på papper?
Så länge tekniken med CD är standard i våra datorer är allt kan allt
tyckas vara frid och fröjd. Tyvärr är
det inte så enkelt eftersom det finns
problem med CD. Tillverkarna av
CD uppskattar att livslängden på en
CD kan beräknas vara mellan 5-200
år; efter bara 5 år kan således CD
vara oanvändbar! Livslängden beror nämligen på typen av CD-skiva
och hur den förvaras - räkna kallt
med en livslängd på 5-10 år, inte
mer…

större lagringsutrymme. Än så länge kan alla DVD läsare
även läsa CD, men hur länge?
Eftersom jag är optimist räknar jag med att det kommer
att finnas tekniska möjligheter att ”brygga över” (migrera) till nya media, allteftersom de börja användas, men
för att detta skall kunna fungera måste någon se till att
informationen räddas och konverteras. Kommer det att
finnas intresse för att göra detta? Och dessutom måste
program finnas för att läsa filerna…
Samma problem gäller våra släktfotografier; ett foto
från sent 1800-tal är mycket åldersbeständigt, förutsatt
att den kemiska behandlingen varit korrekt; och det var
den som regel. Dessa foto kan vi i dag skanna och även
förbättra, men sedan sparas fotot som en datafil på en
CD. En enkel åtgärd för att ge fotot förlängt liv är att
även göra en traditionell fotokopia av din datafil. Men
begär att fotolabbet kopierar på bästa åldersbeständiga
pappret, som ofta sägs klara 60-100 år. Har inte fotolabbet
ett sådant papper, så är det ingen idé att ordna en kopia.
Behöver jag sedan säga, att du skall
bevara kopiorna mörkt och helst svalt.
Glöm inte att förse fotot med text, som
du givetvis inte skriver med kulspets…

Och hur blir det med våra digitala
bilder, som tas idag? Beräkningar visar att bara 2 % av de digitala bilder,
som tas idag kopieras på ”riktigt” fotopapper eller skrivs ut med bläckstråleskivare (idag ett dåligt alternativ). Att
bara 2% kopieras kan knappast bero på
att 98% av bilderna är dåliga; i en
digitalkamera har man ju möjligheten
Bevarade data för eftervärlden?
att sålla bort dessa direkt. De flesta nya
bilder blir kvar i datorernas hårddiskar
Lite teknik: en CD består enkelt uttryckt av två lager, ett och endast en liten del sparas på CD. Hur många bilder
ljuskänsligt lager, som registrerar informationen och ett har vi kvar från år 2004 om 10 år? Om 50 år? Teknikskiftet
reflekterande lager. Om det ljuskänsliga lagret utsätts för mellan traditionella, silverbaserad och digitala bilder ormycket ljus (intensivt och långvarigt), så raderas infor- sakar ett glapp, som kommer att resultera i förlorade bilmationen. Det reflekterande lagret kan på billigare CD der.
bestå av aluminium, som både korroderar och oxiderar.
På dyrare CD finns det guld eller silver i det reflekteJag hoppas att dessa rader inte skrämt upp dej, bäste
rande lagret. Enkelt uttryckt: vill du få lång livslängd på läsare? Som du ser är vår nuvarande teknik fylld av falldin CD bör du köpa en kvalitets-CD med guld eller sil- gropar, och lite eftertanke kring dessa frågor är nog på
ver som reflekterande lager och dessutom bör du förvara sin plats. Därför är mitt råd: lämna gärna över dina CD
den mörkt! Och naturligtvis se till att den är förvarad på till efterkommande släktforskare, men för säkerhets skull:
ett säkert ställe…
skriv gärna ut samma information på papper och låt även
kopiera de viktigaste släktbilderna på riktigt fotopapper
Men även om jag tänkt på allt detta, kan mina barn och
barnbarn kunna läsa CDn med mina digitala ettor och
Christer Engstrand
nollor? Tveksamt, eftersom tekniken förändras så snabbt.
Ordförande i föreningen Släktdata
Redan idag har vi en övergång till DVD, som medger
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SLÄKTDATA
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vigda och döda.
Föreningen upptar medlemmar från
hela Sverige och övriga nordiska länder.
Styrelsemedlemmarna finns upptagna
på denna sida.
Medlemsavgiften är 125 kr per år och
inkluderar TIDNINGEN SLÄKTDATA.
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Projektet ”Över Östersjön”
Postjakttrafiken Ystad/Stralsund 1683 – 1861
av Gunnar Ståhl
Resandeströmmen mellan Ystad
och Stralsund i gången tid ska
kartläggas. Det är Föreningen Ggruppen, släktforskarföreningen
som arbetar ”Över Östersjön”,
som startat detta projekt, i
samverkan med stadsarkivet i
Ystad och landsarkivet i Lund.
Förbindelserna över Östersjön rymmer
mycket av intresse för släktforskare.
Många av oss har anor i de länder som
ligger på andra sidan. Att färdas över
havet var självfallet det sätt man oftast
använde. Möjligheterna att resa runt
Bottniska viken användes också, tidsödande förstås, men även i detta fall
fanns båttrafik, t.ex. mellan Porkala och
Reval (Tallinn) om man skulle vidare söderut. En betydande trafik till Tyskland
gick också över Öresund. Även från orter på västkusten finns trafik till Tyskland och de baltiska staterna belagd, om
än i mindre omfattning.
Avgränsningen till rutten Ystad/
Stralsund kan möjligen leda till tanken
att studien inte är särskilt intressant för
andra än dem som har anknytning till
Skåne och Tyskland. En sådan slutsats

TIDNINGEN SLÄKTDATAS
är dock förhastad. Av minst tre
skäl har saken allmänt intresse.
läsare får genom Gunnar Ståhl
Det första är att flera av de arkiv
i G-gruppen insyn i ett intressom är grund för arbetet innehålsant datoriseringsprojekt med
ler material för andra orter i landet. I olika omfattning finns uppsläktforskaranknytning
gifter i materialet om t.ex. Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Kungälv, Laholm, Landskrona, läggningen. Elsa Nordström har redoMalmö, Marstrand, Strömstad, Udde- gjort för ”Journaler över utrikesvalla, Varberg och Visby. Det andra skä- resenärer 1735-1851 i Krigsarkivet” i
let är att erfarenheter och metoder för Meddelanden från Krigsarkivet VI (1973)
kartläggning för Ystad troligen kan vara och Johannes Rudbeck har kartlagt
till nytta vid studier av andra hamnstäder. ”Svenska Postverkets fartyg och sjöDet tredje skälet slutligen är att materia- förbindelser under tre hundra år”
let för Ystad under 1800-talet i betydande (1933). Med bland annat det som ututsträckning innehåller uppgifter om gångspunkt har under 2003 en kartläggpass, utfärdade på andra orter.
ning gjorts av vilket material som finns i
Nu är det postjakttrafiken Ystad/
Stralsund 1683-1861 som är i fokus. Motivet är att denna rutt var den utan jämförelse viktigaste för resande mellan
Sverige och Pommern (centrala Tyskland). Den är också relativt väl dokumenterad. Även efter 1815, då besittningen
övergått till Preussen, fortsatte trafiken,
långt in på 1800-talet. År 1683 började
den reguljära trafiken, år 1861 upphörde
de seglande postjakterna.
År 1860 hade passtvånget tagits bort. För
hela perioden kan man
träffa på dokument och
förteckningar i arkiven
om resande över Ystad.

olika arkiv, här i form av en starkt förenklad översikt.
Materialet finns huvudsakligen i Lund
och i Stockholm. I Riksarkivet förvaras
arkiven för Kanslikollegium och Överpostdirektören, i Krigsarkivet hittar man
Flottans räkenskaper och ”Kommendanten i Ystad”. Uppgifter om pass får man
söka i länsstyrelsernas arkiv; en serie
förteckningar finns för Malmöhus län i
Landsarkivet i Lund. Där finns även en
betydande dokumentation i arkiven för
Skånska generalguvernementet och
Skånska guvernementet (åren 16801719).
Passmyndigheter var som regel läns-

Tidsperiod
Utgångspunkten för
att söka enskilda personer är resanderapporter
för avgående och ankommande jakter, uppgifter om uttagna eller uppvisade pass och om särskilda avgifter för utrikesresande, en ”passageraravgift”, som togs ut för
att sedan hamna i flottans kassa för understöd
av pensionärer och änkor.

1683-1734

Arkiv (motsv.)
Kanslikollegium (KK)
Överpostdirektören (Öpd)
Skånska gen.guv o guv

1735-1800

Flottans räkenskaper
(Passmyndigheter)
(även KK och Öpd)
Stadsarkivet i Stralsund

1801-1860

Flottans räkenskaper
Passmyndigheter
Kommendanten i Ystad

Foto: Gustaf von Gertten

Förslag till postbåt 1686. Bild i Riksarkivet
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Två viktiga arbeten
ger en bra grund för kart-
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officiella start på stadsarkivet i Ystad den
6 februari 2004. Stadsarkivet i Ystad,
Landsarkivet i Lund och G-gruppen är
tre huvudintressenter. Under år 2004 ska
fotografering göras av flera av de viktigaste samlingarna dokument i Lund och
i Stockholm. Det arkiv som i november
2003 pekades ut med högst prioritet är
”Ystads fästning” (Kommendanten i
Ystad). Det är redan fotograferat efter
en snabb och effektiv insats av landsarkivarie, stadsarkivarie och krigsarkivet
och finns på CD-skivor för bearbetning
i projektet och för annan forskning.

Postmästaren i Ystad rapporterade regelbundet om postjakterna, här den 20
juni 1690, bl.a. med besked att den 19 juni 1690 avgick Postjakten Postryttaren
med östlig vind kl. 4 e.m., tog med sig post och passagerare: Jöran Swahl,
volontär med en tjänare; Herr fänriken Christopher Prins och Herr
Justitierådet Georg von Engelbrekt med en tjänare och tre hästar.
styrelsernas landskanslier, i Stockholm
även Överståthållarämbetet, men pass
utfärdades också av vissa magistrater,
av akademistater, av den militäre
kommendanten i några städer och vissa
perioder av enskilda myndighetspersoner. Uppgifter om resande över
Ystad finns därför i många länsstyrelsers
arkiv, inte minst i Stockholm och Göteborg.
I en första etapp ska resande under
perioden 1680 till 1860 mellan Ystad och
Stralsund studeras. Passagerarlistor,
passlistor och andra rapporter om resande är grunden. De ska fotograferas

Typ av uppgift

digitalt och personuppgifter registreras
i en databas. Bilder och databas blir ett
kraftfullt stöd för all slags forskning om
resande mellan Tyskland och Sverige,
om emigration och immigration, om handel, kulturutbyte, arbetsvandring och
andra resor, inte minst av militär personal.
I den första etappen är målet att:
- I digital (bild)form göra passagerarlistor (och förteckningar med likartat
innehåll, t.ex. vissa passlistor) Ystad/
Stralsund allmänt och lätt tillgängliga
- Skapa en sökbar databas över resande
Ystad/Stralsund tiden ca 1680-1860
Även om väsentligt grundarbete pågått under år 2003 har projektet haft sin

Det som lockar i projektet är många
saker. Genom fotografering blir det möjligt att få tillgång till arkivmaterialet, oavsett var man bor. Arbetet med personregistreringen kommer så småningom att
leda till sökmöjligheter för perioden.
Spännande är givetvis alla smånotiser
som dyker upp vid genomgången. Att
hitta en ”blodigelshandlande”, en
”daguerrotypist”; att hitta uppgifter om
majoren Malcolm Sinclairs hemliga resa
för förhandlingar med turkarna är några
exempel, allt detta skapar färg. Resande
teatersällskap, utvisade soldater, eller
varför inte utresande kameler (!) är andra spännande upptäckter man kan göra.
Dramatiska händelser i vår historia kan
man också träffa på. Luciadagen 1715
(som nog inte firades då) rapporteras att
vår nådige konung Karl XII, vid 3-tiden
på eftermiddagen, kommit ridande till
Ystad på en dålig skjutshäst, efter tidigare landstigning nära Trelleborg med
”Snapop” och 15 års bortovaro från
Sverige.
Men framför allt kommer arbetet att ge
möjlighet att hitta ”vanliga” resande mellan Tyskland och Sverige, av största intresse för alla dem som har anor på båda
sidor om Östersjön.
!

Resanderapporter, brev
Resanderapporter, brev
Rapporter, förteckningar
Passageraravgift, utrikes resande
(Passjournaler, uttagna pass)
(Resanderapporter; stora luckor)
Lokal press (notiser)
Intill 1851, passageraravgifter forts.
Passjournaler, även in-/utresande
Passjournaler m.m. 1830-1860
Lokal press (notiser)

Exempel på förtryckt anslag kring 1700 med uppgift om postjakters avgång.
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forts. - Projektet ”Över Östersjön”

SAXAT

YSTAD
ALLEHANDA
3 FEBRUARI 2004

G-gruppen fotograferar
samlingar

Foto: Niklas Hertzman

I januari 1830 noteras i Ystad bl. a. betjänten Joh. Hofer, som reser från Ystad
till Göteborg och engelske kapt. Comin som ska till Helsingör (Elseneur).

Ystad den 6 februari 2004 då
kommunalrådet Kent Mårtensson
(mitten) och förre kommunalrådet
Sten Hagberg (vänster) symboliskt
knyter ihop förbindelsen ”Över
Östersjön” och därmed markerar
officiell startpunkt för G-gruppens
projekt att kartlägga resandeströmmen Ystad/Stralsund.
G-gruppens projektledare Gunnar
Ståhl till höger.

Föreningen G-gruppen, där G ursprungligen står för ”Germania”,
forskar om migration över Östersjön.Föreningen har kontakter i alla
länder runt Östersjön.Som deltagare i nätverket kan man sitta var
som helst i världen och arbeta.Under
innevarande år räknar gruppen med
att fotografera de viktigaste samlingarna.
Det arkiv som får högst prioritet
är ”Ystads fästnings arkiv” med
bland annat handlingarna efter
kommendanten i Ystad.Företaget
HH DigiArkiv AB i Trelleborg, som
grundats av två erfarna släktforskare, Niklas Hertzman och Peter
Hall, har hand om digitaliseringen av
dokumenten.

Foto: Niklas Hertzman

!

TÄVLING Läs-HJÄLP
Passjournaler och förteckningar kan
se ut på många olika sätt. Här
rubriken hos en Passjournal från
1784 i Malmö-hus länsstyrelses arkiv.
Den 2 januari 1784 antecknas
avskedade soldaten Martin Utter, som
är på väg till Kalmar på pass utfärdat
i Göteborg.

Info
Niklas Hertzman och Peter Hall
berättar på Uddevalla-konferensen 27-28 mars om sina erfarenheter av dokumentation med
digitalkamera (se sidan 7).

Mer information finns på
G-gruppens hemsida
www.g-gruppen.net
6
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tavling@slaktdata.org före 1 april. Priser av red.
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Släktforskardagarna i
Göteborg
26-28 augusti

2005

Föreningarna Släktdata, Göteborgsregionens
Släktforskare, GRS, och DIS-Väst ansvarar för
genomförandet av Släktforskardagarna 2005.
Förutsättningarna är mycket goda för ett lyckat
arrangemang i Göteborg och vi förväntar oss många
besökare. Vi söker nu

SPONSORER
Känner du som släktforskare och medlem i föreningen
Släktdata till någon verksamhet, företag eller förening,
som kan tänkas vilja bidra ekonomiskt till detta
arrangemang, så är du välkommen att tipsa oss.
Bidragen kan vara små eller stora och i utbyte kan, om
så önskas, erbjudas annonser i mässtidningen eller
skyltar på utställningen.

Kontakta Christer Engstrand, tel. 031-288370

Släktforskardagarna 2004
Jämtlands Läns Släktforskare
kommer att arrangera Släktforskardagarna 13-15 Augusti
2004. Temat är mångfald. Detta
är ett arrangemang tillsammans
med Sveriges Släktforskarförbund, som har sin riksstämma
under dessa dagar.
Programmet innehåller föreläsningar,
konferenser/kurser, utställningar och
utflykter m.m. Landsarkivet kommer att
ha nattöppet.
Hela arrangemanget äger rum på Folkets Hus i Östersund.

Mera information finns på den officiella webbsidan för släktforskardagarna!
http://www.släktforskardagarna.nu/

VÄLKOMMEN
TILL
UDDEVALLA!
27-28 mars 2004
Sveriges Släktforskarförbund anordnar
årets ”Släktforskar- och förtroendemannakonferensen” i Uddevalla den 2728 mars på Bohusläns museum. Dagarna
har två teman: ”CD och Internet - Etik,
Kvalitet och Lagstiftning” samt ”SVAR,
Biblioteken, Släktforskarna och deras
föreningar”.
Allmänheten kan besöka föreningar
och företag som ordnar bokbord och
utställningar och det blir som vanligt rika
tillfällen till trevligt umgänge. Givetvis
kommer Föreningen Släktdata att vara
representerad både på konferensen och
vid utställningen. På utställningen som
är mellan kl. 10 och16 båda dagarna
kommer även DIS-VÄST och svensk
Lokalhistorisk Databas från Vänersborg
att närvara med ett flertal släktforskarföreningar från närområdet.
Du som besökare har möjlighet att
närvara på konferensen för programpunkterna:
Lördagen kl. 15.30-16.30 har förbundsordförande Ted Rosvall föredrag
och demonstration av Amerikanska
Internetdatabaser.
Söndagen kl. 12.00-13.00 är det föredrag om Digitalkameran i släktforskningen. Det är Peter Hall och Niklas Hertzman från HH DigiArkiv AB och
”Foto-Janne” Nilsson, Staffanstorp, som
berättar om sina erfarenheter kring olika
typer av handlingar.
På konferensen i övrigt under lördagen är programpunkterna
Kvantitet eller kvalitet?
Vad får man egentligen publicera på
Internet och på CD-skivor?
”Dela med dig …”
Presentationsprogram på ”G”
.Under söndagen är det
SVAR skjuter sig i foten …,
”Forskarstugor”
Släktföreningar i förbundet?
Rapporter
Utförlig information om dagarna finns
att läsa på ”Förbunds-Rötter” på Rötters webbsida.
www.genealogi.se/forbund/index.htm
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Vår man i Sollefteå
Här har man nära till SVAR
Som läsare av TIDNINGEN SLÄKTDATA (TSD) och medlem i föreningen och därmed ägare till vår
CD har Du säkert upptäckt att
man kan sortera medlemsförteckningen även på postnummer. Då hittar man genast vår
medlem med allra högst postnummer. Det är Per-Anders
Hörling och hans fru Elsa från
Sollefteå. Här intervjuas
Släktdatas ”man i Norrland”.
TSD: Var har du PA
dina rötter?
PA: Min mormors
förfäder kommer
från bl.a. Dorotea,
Arjeplog, Åsele och
Piteå. Hon tillhör
norrlandssläkten
Rhén och Bureätten och har ett stort antal präster i sin släkt. Så där bereder släktforskningen inga bekymmer. Den är redan gjord. Bara att slå upp Bygdéns
herdaminnen.
Min morfar kommer från Jämtland och
härstammar från bl.a. socknarna Ström,
Alanäs och Frostviken. Även där finns
mycken litteratur att konsultera.
Min farfar kommer Värmland och härstammar från socknar som Väse, Visnum
och Färnebo. Här har jag fått hämta det
mesta direkt från kyrkobokföringen.
Intressantast har det varit att forska på
min farmors sida. Därifrån kommer
också mitt efternamn. Pappa tyckte tydligen att det var roligare att heta Hörling

än Larsson. Om man söker sig bakåt i
Hörlingsläkten passerar man Örebro,
Nyköping, Norrköping och hamnar i
Söderköping. Men där är det stopp.
Längre än till min anfader sämskmakaren Samuel Hörling , första gången gift
1722, kommer jag inte. Däremot kan jag
följa hans andra hustru, Maria Sachtleben, från vilken jag härstammar, ytterligare fyra generationer bakåt.
Sammanfattningsvis kan man säga att
jag har mina rötter i nästan hela Sverige,
men knappast i Släktdatas ”upptagningsområde”.
TSD: Men varför är du då medlem i
Släktdata? Och när gick du med?
PA: Jag tror att jag blev medlem 2001.
Anledningen är väl mitt intresse för släktdatabaser. Med anor från nästan hela
Sverige kan man göra många fynd i alla
databaser som finns på CD-skivor och
på nätet. När det gäller Släktdatas databas tyckte jag kanske framförallt att det
var trevligt med en förening som ställde
sin databas till förfogande gratis. Det är
man inte så bortskämd med.
Trevligt att några vill arbeta ideellt. Dessutom tog Släktdatas
tidning upp datafrågor. Det intresserar mig.
TSD: Har Du använt dator för
registrering av Dina anor?
PA: Ja. Själv började jag med
Holger men lämnade det eftersom jag hade bekymmer med att
få bra utskrifter. (Nuvarande
Holger är kanske bättre i detta
avseende. Det vet jag inget om.)
Jag är i alla fall mycket nöjd med
Intresset för både släktforskning och data
Disgen. Uppskattar bl.a. att man
delas av hustun Elsa, som här ses på
i alla sammanhang får tillfälle Foskarcentrum i Ramsele
och påminns om - att ange käl-
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Den allra längst upp i Sverige boende
medlemmen i Släktdata. Härifrån är
det långt till Västkusten där majoriteten av medlemmarna håller till.
Men ändå är Sollefteå

MITT
I
SVERIGE

PA framför sin dator med flertalet släkt-CD
inlagda och uppkoppling till Arkion och Digitala
forskarsalen, tidvis även till Genline.
lan. Utomordentligt viktigt. Har haft kontakt med alltför många släktforskare som,
när jag frågat dem, sagt något i stil med
”har för mig att det var något jag hittade
på Genealogiska föreningen, de har så
mycket böcker”.
TSD: Alla foton här i tidningen har Du
själv tagit och bifogat med mail till redaktionen. När Du fotograferar, vad använder Du för slags kamera?
PA: Jodå, jag har en digitalkamera,
Minolta Dimage S404 (4,0 Mpixel). Bilderna här är alla nytagna. För att tidningen skulle få en face-bilden använde
jag självutlösare eftersom jag just då var
ensam.*
TSD: Du har inte så långt till Ramsele. Har Du haft nytta av det?
PA: Vi besökte nyligen SVAR i Ramsele och då passade jag på att ta några
bilder för din artikel. På bilderna ser man
*) Hoppas nu bara att den skapliga upplösningen på bilderna bevaras genom tryckningen
av tidningen. Det har ju varit lite si och så med
det ibland?/JoF
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bl. a. en kvinna i grå tröja. Det är min fru,
Elsa. Man ser även en mängd bokhyllor
med pärmar. De innehåller mikrokort för
läsarna. All kyrkobokföring finns tillgänglig men det finns även ett antal stora
plåtskåp med domböcker o. dyl. samt pärmar med militärt material som t. ex.
generalmönsterrullor. En fördel med att
sitta i Ramsele jämfört med vissa andra
ställen är att i Ramsele kan man ta de pärmar som gäller en viss församling till sin
arbetsplats medan man på andra håll bara
får ta ett litet kuvert med några kort. På
sommaren är det mycket folk men de
lyckas alltid ställa in några extra läsapparater så att alla får plats. Nu på vintern är det i regel gott om lediga platser.
Är man ett större sällskap kan man tinga
plats i förväg.
Man har även en matsal där man serverar utmärkta luncher. Den som vill
övernatta kan göra det på hotellet eller
hyra en stuga.
Jag skickar även en bild där jag sitter
framför datorn och tittar på de olika databaser jag lagt in från olika CD-skivor.
(Det blir mest praktiskt så. Då slipper
man leta fram CDn varje gång man ska
använda den.) En CD jag inte lagt in är
Släktdatas. Den är alldeles för besvärlig
att använda om man t.ex. ska söka på
alla församlingar. Man måste ju först
markera församlingarna och så vitt jag
vet måste man då markera dem en och
en. Det vanliga CTRL+A fungerar ju
inte, inte heller andra vanliga genvägar.
Här är det mycket enklare och snabbare
att gå till Släktdatas hemsida och söka
därifrån.
TSD: Det där är nog av datatekniska
skäl. Kanske vi kan få det förklarat av
Mats-Olof, föreningens dataguru, i nästa
nummer av TIDNINGEN SLÄKTDATA.
!

Interiör från forskarsalen i Ramsele. Vintertid
kan det vara ganska tomt, men på sommaren
med helgöppet och gott om sörlänningar är
salarna överfulla. Men alla brukar få tillgång
till läsutrustning ändå.

svar-forskarcentrum
I det vackert belägna Arkiv- och kulturhuset, ritat av
arkitekt Per Persson, finns alla kyrkböcker i Sverige och
delar av Finland överförda på mikrokort. Här kan du
kostnadsfritt utföra din egen släktforskning.
Komplett konferensanläggning för större eller mindre grupper,
med film- och hörsal, konferensrum och utställningslokal.
Mat och kaffe serveras i caféet med sin hänförande utsikt över
Faxälvens niplandskap.

Mer om SVAR på deras hemsida http://www.svar.ra.se

SVAR chockhöjer
Klippt från Rötter http://www.genealogi.se/forbund/
Alla rikets folkbibliotek har
idag fått ett meddelande från
SVAR om höjda priser. Varje
mikrokort kommer fr.o.m. 1/1
2004 att kosta 20:- att köpa.
Lån av en mikrokortsvolym
kommer i fortsättningen
också att kosta 20:-, både för
enskilda och för bibliotek.
Biblioteken kommer dock att
kompenseras med 20% av
lånekostnaden för den administration som mikrokortshanteringen innebär.
Dessa höjningar kan vi som släktforskare beklaga, men prisjusteringar
(uppåt) är i och för sig ingenting nytt.
Ny är däremot den enhetsavgift för
porto och emballage på 25:- per lånetillfälle, som också införs. Vid lån av
enstaka eller några få volymer, innebär denna pålaga de facto en chockhöjning av hyreskostnaden. SVAR
rekommenderar dessutom biblioteken att ta ut samma avgift av lånekunden!
SVAR fortsätter att rekommendera.
Så här skriver man: ”Bakgrunden är
den kritik som Svenska Släktforskarförbundet framfört om orättvisor i
prissättningen runt om i landet. SVAR

rekommenderar därför samtliga bibliotek att debitera lånekunden 20 kr/
volym vid lån från biblioteken”.
Det är riktigt att Sveriges (!) Släktforskarförbund länge hävdat att
eventuella avgifter borde vara lika
över hela landet, en princip som dock
inte fungerar p.g.a. den kommunala
avgifts-suveräniteten. Det är däremot obegripligt varför SVAR nu går
ut och rekommenderar ALLA bibliotek att ansluta sig till högkostnadslinjen, alltså även de som tidigare
subventionerat lånen ned till 5:- eller
10:- per volym. Risken är att flertalet
sådana bibliotek nu kommer att ta
skrivelsens råd till sig och chockhöja
upp till den rekommenderade nivån.
Detta kommer i sin tur att innebära
en radikal minskning av antalet lån,
med drastiskt sjunkande intäkter för
SVAR. Det kommer också att innebära mindre forskning för de flesta,
dyrare kurser, adjöss till alla skolprojekt och liknande....
Detta är en ”lose-lose”-situation,
som hade kunnat undvikas om SVAR,
i stället för att försöka skjuta skulden på förbundet, hade rådfrågat
detsamma.
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Lottas
datatips

Internet
Geologiska Samfundet i Finland
www.genealogia.fi/indexr.htm
Geologiska Samfundet med finländsk
släktforskning och har en stor del av de
finländska kyrkböckerna upplagda. Information finns på svenska.
Emigrantregister för Finland
www.migrationinstitute.fi/migration/
er_search.htm
Här finns över 400 000 st. uppgifter registrerade från Finlands passagerarlistor
och passjournaler att söka på. Information finns på svenska men söksidan är
på engelska.
Digitalarkivet i Norge
www.arkivverket.no/
För den som forskar i Norge måste denna
webbplats vara en tillgång. Här finns i
digital form kyrkböcker, folkräkningar,
emigrantprotokoll och mycket mera.
Norska folkräkningar 1865, 1875
och 1900
www.rhd.uit.no
Vid Universitetet i Tromsö, Registreringscentral for historikedata (RHD), har
folkräkningen för 1865, 1875 och 1900
lagts ut på webbplatsen med bra sökmöjligheter.
Dansk Demografisk Database
www.ddd.sa.dk
Databasen omfattar fyra olika databaser
som uppdateras regelbundet. Folkräkningen 1787-1916, Danska
Emigrationsarkivet, Invandrarhistoriska
databaser och databasen för Dannebrogsmænd. Information finns på engelska.
SARA (Swedish Ancestry Research
Association)
http://sarassociation.org
Föreningen har bytt webbadress för
att undgå de pop-up annonser som
dök upp på besökarnas skärm.
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Nordiska museets arkiv
av Charlotte Börjesson

Nordiska museets arkiv är en
guldgruva för alla med intresse
för svensk kulturhistoria.
Arkivet
I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, arbetarminnen, dagböcker,
självbiografier och brev. I arkivet finns
även Sveriges största kulturhistoriska
fotografisamling från 1840-talet fram till
nutid med omkring 4 miljoner
fotografier. Det typografiska
bildarkivet med 100.000-tals
arkitektur-, byggnads-, vyoch gatubilder sorterade efter
landskap, stad, socken och by.
Tillgängligt material
Nordiska museet är en stiftelse. Grundregeln är att
arkivalierna ska vara tillgängliga för allmänheten, men det
finns några undantag. Några
av samlingarna kräver tillstånd
för att studeras.

Foto: Jan-Ove Frantzich

Det går också bra med skriftliga förfrågningar genom brev, fax eller e-post

Söker du i Nordiska museets
arkiv från någon annan plats i
Sverige är cd-rom skivan Nationell arkivdatabas ett bra tips.
NAD-skivan ges ut av Riksarkivet och brukar finnas tillgänglig
på andra arkiv och på en del
större bibliotek. På den kan man

Det går också att beställa kopior. Prislistan finns i forskarexpeditionen.

Nordiska museet, Stockholm, vy från
Strandvägen över den isbelagda
Ladugårdslandsviken i februari 2004

Besöka arkivet
Arkivet är öppet för alla och det är kostnadsfritt att besöka forskarsalen och beställa fram volymer. Du behöver inte
boka tid i förväg. Forskarsalen har omkring 30 platser. Beställning av material
gör du via forskarexpeditionen. Framtagning av material görs under hela dagen
(ej under lunchtid mellan kl. 12-13) och
går oftast fort.

Söka i materialet
De hjälpmedel som finns för att
söka i materialet är främst register och förteckningar som finns
tillgängliga i forskarexpeditionen. Olika samlingar och arkiv kan ha olika sökvägar.

söka efter arkiv i hela Sverige.
Ta kopior
I forskarexpeditionen finns en kopiator
som besökare får använda för att kopiera. Be alltid om tillstånd innan.
Mycket av materialet är tillåtet att kopiera, men det finns några undantag.

Beställa bilder
Privatpersoner, forskare, hembygdsföreningar m.fl. får beställa bilder från
bildarkivet. Nordiska museets fotoenhet
utför alla fotografiska arbeten och det är
Svenska museiföreningens prislista som
gäller.
Intressant
På museets webbplats, som framgår i
faktarutan, finns mer information att läsa.
Denna artikel är om Arkivet. Titta gärna
in på deras sidor om Biblioteket, Bildbyrån och Fotosekriteriatet.

Fakta
Besöksadress:
Linnégatan 89 B, Stockholm
Telefon: 08-519 561 00
Fax: 08-519 561 01
E-post: fexp@nordiskamuseet.se
Mer information och aktuella öppettider
finns på webbplatsen:
www.nordiskamuseet.se
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Nyheter från
Landsarkivet
i Lund
I medlemsbladet DIS-kutabelt,
nr 4 2003, för föreningen DIS
SYD finns en utförlig artikel om
nyheterna 2004 för Landsarkivet
i Lund. Här är en summering av
Forskarsalsansvarig Elisabeth
Reuterswärds artikel.
Stora delar av förändringarna berör
släktforskare. Tills vidare kommer
kyrkoarkivens originalhandlingar och
folkbokföringsexpeditionen bli kvar vid
Huvuddepån. Microkorten över
kyrkoarkiven flyttas från forskarsalen på
Dalbyvägen 4 till de nya lokalerna på
Arkivcentrum Syd (ACS) på Porfyrvägen 16 i Lund (Gastelyckans industriområde).
Den gamla forskarsalen i huvuddepån
har blivit otillräcklig för den ökande tillströmningen av släktforskare. Arkivcentrum Syd har fler platser, datorer och
grupprum. Det finns en trevlig cafeteria
och möjligheter för besökare att värma
medhavd mat. DIS SYD och Skånes
Genealogiska förbund har sina egna rum
där.
Forskare erbjuds fler arkiv i Arkivcentrum Syd än vad Landsarkivet ansvarar för. Där finns Region Skånes arkiv,
Lunds universitets arkiv, Lunds
kommuns arkiv och Skånes Arkivförbund.
Telefonnummer till Huvuddepån
046-19 70 00 (växel)
Telefonnummer till Arkivcentrum Syd
046-222 17 00 (växel)
Webbadresser
Bilder från Kullabygdens Släktforskares
studiebesök
www.kullabygdens.se/tidigare/
arkivcentrum.htm
Information om Arkivcentrum Syd
http://susning.nu/
Arkivcentrum_Syd
Charlotte Börjesson

TVÅ TEMAKURSER

BILDHANTERING
Lär dig grunderna för att använda bilder i datorn
tillsammans med din släktforskning!
•

Skanna in gamla bilder och porträtt

•

Spara bilder

•

Bearbeta bilder i fotoprogram

Utbildare Charlotte Börjesson
Plats – Forskarstugan i Göteborg

Onsdagen den 31 mars kl. 18.00-21.00
Måndagen den 26 april kl. 18.00-21.00
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan, Mölndal
för information och anmälan.
Telefon 031-87 47 46.
I samarbete med Föreningen DIS-VÄST,
GöteborgsRegionens Släktforskare och

Föreningen SLÄKTDATA

Forskarstugan i Göteborg
Forskarstugan i Göteborg har p.g.a. sjukdom tyvärr varit stängd en tid.
Nu öppnar den åter, med delvis nya tider:
Stugvärd
Tisdagar och Onsdagar 9-17 Kjell Weber
Torsdagar 9-17
Annelie Jonsson

Torsdagskvällarna 17-21med göteborgsföreningarna som vanligt
Välkomna!

Ring gärna 031-423311 och boka
plats vid datorerna.

Genline meddelar i februari 2004:
”... en milstolpe bakom oss!! ”
Nu har de passerat
" 8 000 000 bilder i vår bilddatabas
" 16 miljoner boksidor
" snart hälften av Sveriges historiska kyrkböcker
" 8.000 filmrullar
" 1.616 församlingar
" 66.700 sekvenser
Företaget satsar nu på 9 miljoner bilder...

9 000 000
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Den vanlige Anders
av Ragnhild Ericsdotter
I jakten på gamla släktingar har
jag träffat så många Anders att
det givit uppslag till dessa
reflektioner. Efter vad jag minns,
var den första gången jag stötte
på namnet en regnig höstdag i
min barndom, då någon sade
Om Anders braskar så julen
slaskar. Då visste jag inte att det
skulle vara lärdom hämtad från
den gamla Bondepraktikan.
Men den svenska bondens handbok i
att förutspå väder har inte sin grund i
folklig tradition, utan innehållet härstammar från antik folktro och astrologi. En
första tysk utgåva är från 1508. Från
1662 är en svensk översättning efter
tyska och danska förlagor och med ett
tillagt kapitel om svenska märkesdagar.
Med 1733 års utgåva skedde den
största förändringen genom tillägget
Några märken till väderlekens förändring. Det är en blandning av material ur
Petrus Elvius’ almanackor och folkliga
traditioner. Den svenska Bondepraktikan består alltså av utländskt stoff kompletterat med en del tidigt folklore.
Tradition
Att nämnda talesätt om att Anders spår
väder ännu finns kvar i folkets medvetande, kan bero på att det underförstått
finns ett tidigt uttryck för förväntningar
inför julen. Pressen hjälper till att i detta
väderfixerade land påminna om traditionen trots alla tidiga tomtar i september
månad. Datorålderns långtidsväderprognoser sträcker sig nu nästan lika
långt som Anders’ utsaga.
Varför Anders, den tappre eller manlige, valdes för att spå julens väder har
jag inget svar på. Namnet Anders går

tillbaka till grekiskans Andreas. Detta
namn på en av de tolv apostlarna är ett
av de tidigaste helgonnamnen i den medeltida helgonlängden.
Kortformen Anders har enligt Personnamn i Bohuslän förhållandevis sent
kommit in i landet. Det kom söderifrån,
från Danmark, i motsats till flertalet
namn, som spred sig över hela Norden
med utgångspunkt från stiftets säte
Norge.
Anders som dopnamn
Anders kom att från slutet av 1600-talet
bli det allra vanligaste dopnamnet på
Hisingen i konkurrens med Oluf och det
sedan länge i hela Bohuslän mycket vanliga Jon, även det en kortform av ett
helgonnamn: Johannes.
Hur vanligt var namnet Anders? Som
exempel har jag räknat Kongelfs landsförsamling, där det under tiden juli 1696
till och med juni 1730 döptes omkring
280 barn. Därav fick 43 söner namnet
Anders, det vill säga runt en tredjedel
av pojkarna. I endast 20 av notiserna i
dopboken saknas namnet Anders som
förnamn eller i efternamn, till barn, far
eller faddrar. Moderns namn får man inte
veta. Hur många av de 20 mödrarna
hette Andersdotter?
För många Anders
Vad den vanlige Anders kan ställa till
för en släktletare skall jag ge något exempel på. Pigan Gunilla i Mellangården
skall enligt en anteckning i mantalslängden ha flyttat till sin far Anders på Högen. Vad bra, då kan jag hitta hennes
far! På en av tre möjliga ”högar” bodde
på de tre gårdsdelarna Anders, Anders
och Anders, alla utan efternamn. I nästa

mantalslängd var de bara två: Anders
och Anders den yngre. På ett flertal gårdar fanns på detta sätt en rad generationer Anders Andersson.
Anders och Olof
Inte blev det mycket lättare, då Anders
döpte en son till det näst vanligaste namnet Olof, och denne i sin tur döpte en
son till Anders. En tid fanns det tre Anders Olsson på olika gårdsdelar i en annan by. Nils köpte senare en liten gårdspart av en Anders Olsson. Då han i sin
tur sålde marken behövde tingsrätten
för att kunna bevilja lagfart förutom de
vanliga verifikationerna ett gammalt dokument, där det visades att en Anders
O. den äldre och Anders O. den yngste
tidigare sålt marken till Anders Olsson
den yngre!
Namnbruket blev ett problem för myndigheterna då personerna levde, inte
bara för sentida släktletare. Mängden
svarsalternativ vid en datorsökning fordrar stort utrymme. För ett antal år sedan klarade ett nationellt datasystem inte
av sökordet Andersson – hela systemet
stannade.
Anders den äldste
Mina funderingar över namnet Anders
bottnar i att jag fått leta efter så många
som hette så. Inte anade jag under tiden, att min nu tidigaste funna ana med
anknytning till min farfars släkt skulle
bli en Anders. Det ringdes enligt
kyrkoräkenskaperna själaringning för
honom den 31 oktober 1664, en månad
före det datum som mycket länge varit
Anders-dagen i almanackan.
!

Andersnamn i våra register
140

Redaktionen tog en av de större
Födde-filerna från SLÄKTDATA-CDn,
Alingsås stadsförsamling 1688-1920.
Totalt finns där 9880 födda barn och
av dem hette 417 Anders eller Andreas
ev. i kombination med annat förnamn
Av totalt antal födda barn hade dessa
år följaktligen 417/9880 = 4,2 % namn
med Anders först eller i kombination
med ett annat namn. Se tabellen:
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Anders
Anders Gustaf
Anders Peter/Petter
Andreas
Övrigt m Anders

80
26
35
136
140

Totalt Anders + något

417

100
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0
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TIDNINGEN SLÄKTDATA avslutar nu sjökaptenen Emil Bergdahls memoarer för
denna gång
.

Minnen ur mitt liv
Av sjökapten Emil Bergdahl.
Andrées polarfärd
Under några dagars väntning på att
mönstra ut befann jag mig tillsammans
med flera jämnåriga ynglingar, uppkrupen på taket till varuskjulet nr 28 vid Nya
Masthuggskajen. Ångaren ”Virgo”, med
kapten H.L. Zachau, låg nämligen där
nedanför vid kajen klar för avgång. Det
var polarforskarna ingenjör Salomon
August Andrée, dr Ekholm och fil kand
N. Strindberg som skulle fara på upptäcktsfärd till Nordpolen. ”Virgo” hade
ballongen ”Örnen” ombord och virke för
byggandet av hangar för denne, samt
instrument och förnödenheter av alla
slag som var nödvändiga för expeditionen. På denna upphöjda plats kunde man
tydligt se hur Andrée och hans följeslagare tog avsked av stadens honoratiores och sina respektive familjer på
”Virgos” däck före avgången från Göteborg. En stor människomassa hade samlats på kajen för att åse avfärden. Då fartyget hade lossat förtöjningarna och lade
ut i Göta Älv bröt hurraropen ut från tusentals strupar. Även i fortsättningen,
under färden ut mot Älvsborgsfjorden,
ropade sig människorna hesa då de önskade Andrée lycka till på färden mot det
okända.

Ångaren ”Virgo” var destinerad till
Danskön nordväst om Spetsbergen, varifrån ballongen ”Örnen” med sina tre
deltagare i nordpolsexpeditionen skulle
starta. Som bekant blev det, på grund
av ogynnsamma väderleksförhållanden,
icke möjligt att starta denna sommar.
Nästa år, 1897 alltså, avgick emellertid
kanonbåten ”Svensksund” med Andrée
till Danskön igen, och med honom den
förutnämnde Stridberg. Dr Ekholm hade
då ersatts med K Fraenkel.
Alla vet ju att de djärva polarforskarna
aldrig återvände, utan fann sin död bland
snö och is på Vitön i norra ishavet.

Det skojiga är ändå när föräldrar döpt
sina barn till Anders/Andreas. Diagrammet visar förekomstens fördelning över
åren 1688-1920. Till vänster på y-axeln
är totalt antal födda för respektive årtal
1690-1920 på x-axeln.
Till höger på y-axeln ses antal barn
med födelsenamn Anders/Andreas.
Man ser hur namnen gavs barn oftast i
mitten av 1700-talet, medan de stora
barnkullarna i början på 1900-talet inte

döpts alls till Anders eller
Andreas.
OBS: I linjediagrammet är
både pojkar och flickor med.
Vanligast blir då på 1730-talet
när det föds 40 barn eller c:a
20 pojkar, och 6 av pojkarna
fick Anders-namnet. Det motsvarar ju nästa var tredje
gosse eller 30% !

Cykeln blir skrot
Då jag snart skulle mönstra ut såsom
sjöman kunde jag ju inte ha något bruk
av den föutnämnda cykeln som jag fått
av min fosterfar i Boberg. Jag skulle ju
helst ha sålt den och köpt lämpliga kläder för sjömansyrket då jag endast fått
några få och slitna klädespersedlar från
mitt fosterhem och var i stort behov av
förnyelse av garderoben. Å andra sidan
hade Persson önskat att återfå cykeln,
varför jag skickade iväg denne till
Boberg innan jag gav mig till sjöss. Cykeln kom mycket riktigt fram, och jag

JoF
7

fick sedan höra att min fostermor, fröken
Ellida Blixt, under försök att lära sig köra,
fullständigt körde sönder den. Den blev
därefter kastad till sidan och övergiven
och rostade så småningom helt sönder,
Hade jag vetat att detta öde skulle vederfaras min cykel, hade jag säkerligen
själv sålt den fina maskinen och köpt
nödvändiga kläder för köpesumman.
Fortsättning följer
De nästföljande berättelserna kommer
att innehålla upplevelser till sjöss och
till lands, med segelskutor och ångbåtar, för om masten och som befäl på olika
latituder och longituder.
!
Vi har nu följt kaptenens minnen om
sin uppväxt.
Eventuellt kommer i senare nummer
något om hans andra upplevelser till
sjöss och till lands.

Lag mot spam?
Enligt Svenska Dagbladet har USAs kongress
röstat ja till ett förslag som ska minska spridningen av spam, eller skräppost, på Internet.
Om lagen går igenom kan den som spammar
dömas till dryga böter eller fängelse. Senaten
väntas också rösta för lagförslaget.
Även i Sverige förbereds ett lagförslag som
gör det olagligt att skicka spam till den som
inte har gett tillstånd till det. Lagen väntas träda
i kraft den 1 april nästa år om den går igenom.

6
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Tvätta från spam
Det finns ett dataprogram, Mail Washer, som
tar hem e-posten för granskning. Man kan där
svartlista oönskade brev och radera dem innan
de tas hem i det egna e-postprogrammet.
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Mail Washer kan hämtas på

www.mailwasher.net
och man får gratis använda det.
PLm
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Per Liljeström slutar

I

ngenting varar beständigt. Per
Liljeström, som varit med i Tid
ningen Släktdatas redaktion sedan starten har nu bestämt sig för
att inte vara med mera. Han har

Ett
fång
rosor
med
hjärtligt
tack från
redaktörskamrater
och tidningsläsare

många engagemang och vill nu börja
ransonera dem.
Per har gjort en stor och hängi-

ven insats för denna tidning under
åren. Hans stora nätverk bland
släktforskare och inom andra samhällssektorer har gjort att tidningen
fått en stor bredd i sitt material.
Vi som blir kvar i redaktionen
hoppas naturligtvis att Per kommer
med en hel del material även fram
över. Bokanmälningar och rapporter från olika aktiviteter är mycket
önskvärda, liksom en och annan
Henning…
Ett stort tack till Per för ett enormt
arbete under årens lopp från många
läsare genom åren, från styrelsen
och från oss i redaktionen för Tidningen Släktdata!
!

Medlemmarna tycker…
Alla medlemmar i föreningen Släktdata kan inte alltid närvara
vid föreningens möten. Det kan bero på
•geografin – hittills har alla möten hållits i Göteborg.
•bristande tid eller
•svårighet att komma just den dagen…
Redaktionen öppnar därför nu en ny avdelning. Här kan Du
som medlem i föreningen ge uttryck för Dina åsikter om något
som rör föreningens verksamhet.
Åsikterna kan även gälla tidningens utformning och utseende, liksom webb-presentationen och registren.
Välkomna alltså med synpunkter.
Skicka helst via e-post till adressen:

lennart.030359190@telia.com
I ämnesfältet skriver Du:

Medlemmarna tycker…
Lennart Johansson

Nya skribenter
fler medarbetare behövs!
För att göra tidningen måste redaktionen få in artiklar.
De kan komma från styrelsemedlemmar eller ”vanliga” medlemmar i föreningen. Texter och bilder kan komma från andra
personer som styrelsen eller medlemmar vet håller på med något som kan intressera andra i föreningen. Det kan handla om
egna forskningar eller nyupptäkta datorhjälpmedel, gamla historiska fakta eller nyfunna trådar i släktträdet.
Skrivhjälp
Det går också bra att tipsa redaktionen! Om Du ser, hör eller
läser något som skulle passa i tidningen men inte kan skriva
själv kommer någon ur redaktionen att skriva artikeln eller notisen. Så som ”riktiga” journalister oftast jobbar. Kanske kan
allt ske genom kontakter via telefon och internet! Eller via vår
hemsida? www.slaktdata.org
Har Du som läser detta lust att vara med i redaktionen?
Kontakta ordförande Christer Engstrand eller
nån i redaktionen. Se namn och adresser på sidan 3.

Registermakarna får beröm från Tyskland
Allan Palmgren, som gör ett stort arbete med att
säkerställa kvaliteten i våra register, berättar att
han fått en glädjande återkoppling från en herre i
Tyskland.
Mannens hustru har svenska rötter och han har forskat om
dessa rötter. Då har han på nätet hittat våra register, som han
haft glädje av i sin släktforskning.
Han skickade nyligen förslag till några rättelser i ett par
register, och slutade med:
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”Men än en gång stort tack och hög respekt för alla
medarbetares insats!!
Ha det så bra allihopa!
Walter Haury
Denzlingen
Deutschland”

o!
v
a
r
B

Denna trevliga information förmedlar vi gärna. Allan och
våra leverantörer av register runt om i landet gör en stor insats
för vår förening och förtjänar allt erkännande för detta.

Nr 1 - 2004

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit eller förändrats sedan Släktdata Nr 4 2003 trycktes.

Församling

Län

Foss
Grundsund
Grythyttan
Grythyttan
Grythyttan
Hällefors
Hällefors
Högås
Korsberga
Lur
Norum
Skredsvik
Skredsvik
Skredsvik
Torp
Torp
Torp
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

O
O
T
T
T
T
T
O
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Summa:

Bok
Födda
Vigda
Döda
Födda
Vigda
Döda
Vigda
Födda
Döda
Födda
Vigda
Döda
Födda
Vigda
Döda
Födda
Vigda
Döda
Döda
Födda
Födda

Period

Antal
tot.

Antal
nya

Registrerat av

SCBFilnamn

1688-1860
1800-1850
1699-1715
1699-1715
1699-1716
1676-1717
1676-1719
1690-1929
1727-1920
1719-1920
1690-1754
1689-1920
1689-1860
1689-1920
1689-1920
1688-1920
1688-1920
1698-1724
1725-1748
1700-1724
1725-1748

12.329
225
693
851
222
867
385
2.963
2.838
8.744
244
8.099
8.005
2.642
4.813
7.138
1.665
2.104
2.348
2.075
2.362

0
0
693
851
222
0
0
0
2.838
0
244
0
0
0
0
0
0
2.104
2.348
2.075
2.362

Martin Pehrson
Mikael Karlsson
Folke Johansson
Folke Johansson
Folke Johansson
Folke Johansson
Folke Johansson
(se dokum.posten)
Martin Pehrson
Håkan Andersson
H och W Ängermark
M Pehrson+H Andersson
Martin Pehrson
M Pehrson+H Andersson
(se dokum.posten)
(se dokum.posten)
(se dokum.posten)
H & W Ängermark
H & W Ängermark
H & W Ängermark
H och W Ängermark

FOSS-F5
SKAFT-V1
GRYTH-D1
GRYTH-F1
GRYTH-V1
HALEF-D2
HALEF-V2
HOGAS-F3
KORSR-D1
LUR-F1
NORUM-V1
SKRVK-D1
SKRVK-F5
SKRVK-V1
TORP-D7
TORP-F7
TORP-V1
UDDEV-D1
UDDEV-D2
UDDEV-F1
UDDEV-F2

kod
143001
148503
186302
186302
186302
186301
186301
148508
168408
143503
141502
148509
148509
148509
142106
142106
142106
148501
148501
148501
148501

Anm.
1)
2)

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

71.612 13.737

1) Rättelser har gjorts i tidigare distribuerad fil med samma namn.
2) Församlingens namn rättat.
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. De kan sändas till
Allan Palmgren, Kringalles väg 24 C, 443 34 Lerum.
Allans E-post-adress är: allan.palmgren@mailbox.swipnet.se

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.
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B-Föreningsbrev
Avsändare: FÖRENINGEN SLÄKTDATA, Nedergårdsgatan 18, 416 54 Göteborg

B

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen med
den nya adressen angiven.

Välkommen till FÖRENINGEN SLÄKTDATAS Vårprogram
Nästa medlemsmöte
Vårmöte
Lördagen den 17 april kl. 11.00
på IOGT-NTO’s Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg.
Lokalen är anpassad för rörelsehindrade.
Program
Förslag till Dagordning vid Vårmötet
En utlottning sker bland
1. Frågan om mötet kallats på stadgeenligt sätt.
besökarna. Vinsten är
2. Fastställande av föredragningslista.
något
värdefullt för släkt3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
forskare...
4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet.
5. Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt suppleanter.
6. Val av två revisorer och en suppleant.
7. Förslag som väckts inom styrelsen eller av medlem skriftligen anmälts senast 1 januari.
8. Övriga ärenden
Workshop-stationer
Efter mötesförhandlingarna kommer olika program för släktregistrering och bildbehandling m.m. att förevisas.
Titta in på vår hemsida veckan innan Vårmötet för mer detaljerad förevisning.

Välkommen till ett trevligt möte med servering
som föreningen bjuder på.

Program för GöteborgsRegionens Släktforskare
Måndagen den 22 mars kl. 18.3o
Ordinarie årsmöte på Erik Dahlbergsgatan 36 B.
Morgonsol. Hur var det att växa upp på barnhem? Nils Zandhers berättar.
Måndagen den 19 april kl 18.3o
Programmet ej fastställt.

Föreningskväll på Erik Dahlbergsgatan 36 B.

Anmälan till Karin Holger tel. 031 - 40 85 20. Kom i god tid för ytterdörren låses. Vid förhinder - ring återbud!

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Vårprogram 2004
Onsdag 24 mars kl. 19.00 Som en spårhund i Zofias värld
Föredrag av Lars Wikander från Borås

Onsdag 31 mars kl. 18.00 - 19.30
Datakväll med Bernt-Erik Nyberg

Måndag 5 april kl. 18.00 - 19.30
SLÄKTFORSKARHJÄLP

Lördag 24 april
JUBILEUMSFIRANDE
Föreningens 15-års jubileum – program meddelas senare

Lördag 8 maj kl. 11.00
Studiebesök på STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET i Skara med SVEN-OLOF ASK

Förhandsanmälan, till:
John Hedvall, tel. 0322-158 11
E-post: john.hedvall@swipnet.se
Övrig information, se medlemstidningen
eller föreningens hemsida,
http://hem.passagen.se/asf1989/

