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LEDAREN
Glädjen som känns i kroppen
Den här gången skriver jag ledaren för det här numret 

av tidningen.

Som barn tar man mycket för givet och naturligt i 
många sammanhang. Ta bland annat alla de möbler, tavlor 
och fotografier som man alltid sett under sin uppväxt, 
både i sitt eget hem och hos släktingar. När man själv 
flyttar hemifrån vill man något eget och helst nya moderna 
saker och jag tror många med mig tänkte likadant. Det 
som fanns under ens uppväxt ska på något sätt vara kvar 
där det är, det ska inte förändras. Men med tiden blir det 
inte så, hemmen delas upp vid arvskiften eller av andra 
orsaker. Många saker faller i glömska för att man inte 
ser dem längre. Känner ni samma glädje som jag när en 
gammal kär ”släktklenod” dyker upp igen? Det behöver 
inte vara någon märkvärdig sak i sig men för en själv finns 
det mycket minnen förknippad med någon speciell sak. 
Ta bara den här reaktionen – Åh den tavlan, den hängde 
alltid över mormors säng. Man blir glad inombords att 
få se den igen och att få vetskap om att den finns kvar. 
Samtidigt önskar man att man själv hade den i sin ägo, 
eller hur?

Jag tror att nästan alla brev som min mormor Anna 
Boije (född 1898 i Stora Malm (D), död 1963 Lidingö 
(AB)) har fått ifrån sin morfar Carl Carlsson (född 1842 
och död omkring 1928 i Stora Malm (D)) genom åren 
1909-1927 har blivit sparade. Breven tillvaratogs av min 
mor Karin när min mormor dog. Jag har en känsla av 
att min mor aldrig läste dem och idag har jag dem i mitt 
förvar. Under förra året började jag läsa dessa nästan 100 
brev. Carls var sedan barnaåren förlamad i ena armen och 
son till en skräddare. Han började skriva breven sedan 
han gått i pension från sin folkskolelärartjänst vid Djulö 
Skola i Katrineholm. Han skrev mycket om sin vardag 
och om hans egen och sin hustrus hälsa i sina brev till 
sin dotterdotter Anna. Jag blir tagen när jag läser att han 
sydde sina kläder själv, allt ifrån kalsonger, skjortor och 
tredelade kostymer. Dessutom sydde han lapptäcken och 
berättade ofta om hur han fått trasorna och vem som hjälpt 
honom att klippa dem. Det som fascinerar och förundrar 
mig hur han klarade av att sy allt detta. Han har även 
ordning på hur många han har sytt och till vem även om 
namnen inte alltid framgick i breven. Jag uppskattar att 
det rör sig om ca 20 st. lapptäcken till släkt, vänner och 
grannar. I ett brev från april 1923, då är Carl 81 år, berät-
tar Carl att han har inget annat att syssla med än att sy 
lapptäcken och han har börjat med det 17:e i ordningen. 
Emma, hans hushållerska ska få ett, sedan lägger han 
på hög till de efterlevande. Det är när jag läser detta om 
efterlevande som jag börjar undra om några av dessa lapp-

täcken finns i släkten idag. Jag kan inte dra mig till min-
nes att jag hört lapptäcken nämnas under min uppväxt. 
När jag i höstas ställde frågan till ett par släktingar fick 
jag till min glädje höra att min kusin Jenny har ett. Detta 
lapptäcke lär jag ha sett som barn, det hängde uppsatt 
på en vägg i Jennys föräldrahem i Gammelstad utanför 
Luleå under 1960-talet men jag kommer inte ihåg det. 
Jag såg framemot att få se detta täcke och i mars månad 
kom denna dag. Jag fick veta att det hade blekts en hel 
del och var lagat lite här och där. Den känsla och glädje 
att få se och hålla i detta täcke och även få höra att Jenny 
gav mig den som gåva, kan inte beskrivas. Jag blir varm 
inombords när jag håller i lapptäcket som kan vara ett av 
dem som nämns i breven.

Samma glädje upplever jag när jag kan dela med mig 
av någonting av det jag har. I många andra brev har jag 
berättelser och fotografier om personer som inte alltid 
är mina släktingar. Som släktforskare är man lite av en 
detektiv och efter att ha gjort färdigt mitt pusslande om 
en pojke som kallas Putte med efternamnet Holmerin, 
började mina efterforskningar på honom. Det var min 
morfar och Puttes far som var goda vänner och förmod-
ligen förlorade de kontakten sinsemellan omkring 1925. 
Jag fick efter några samtal tag på Putte och fick veta att 
han egentligen heter Bengt och han har inget direkt minne 
från denna tid. Vad jag ville delge Bengt var de bilder 
och brevinnehåll som berörde honom och hans föräldrar. 
Bengt hade ingen aning om vad jag hade och blev samti-
dig både glad och väldig förvånad när jag hörde av mig. 
Vi bestämde träff på Centralen i Stockholm när jag var där 
på besök i stan. Det visade sig att jag hade många bilder 
på honom när han var omkring 3 år och hans familj och 
dessa bilder hade han aldrig tidigare sett. Även det som 
stod i breven var intressant för honom. Samma glädje att 
få någonting själv kände jag när jag kunde ge Bengt det 
jag hade och kunde se hur glad han blev.

Just nu håller jag på med en ny gåva med bilder och 
brevinnehåll till en släkting som min mormor var arbets-
kamrat och god vän med under 1920-talet på Ulricehamns 
Sanatorium.

Jag hoppas dessa rader kan uppmuntra till att göra 
något av sina tillgångar och dela med sig av det man har 
till någon som man tror sig skulle uppskatta det. När det 
gäller bilder och brev behöver det inte vara originalen 
man ger bort eller tar emot. Med skannerns hjälp och 
skrivare gör man mycket kopior som är väl så bra som 
gåva.

Charlotte Börjesson



3

Nr 2 - 2004

SLÄKTDATA
är en ideell förening för släkt- och
datorintresserade. 
Föreningen bildades 1989.
Föreningen verkar för att sprida information 
om såväl släktforskning som
datorteknik för densamma. 
Föreningen verkar också för att framställa 
dataregister till låg kostnad över födda, 
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.

Prenumerationsavgiften för TIDNINGEN 
SLÄKTDATA är 125 kr per år.
Medlemsavgiften/prenumerationsavgiften
betalas till föreningens 
postgiro 410 40 40 – 3

Föreningens adress är:
SLÄKTDATA
c/o Gösta Dryselius
Nedergårdsgatan 18
416 54 GÖTEBORG
gostadry@hotmail.com

Föreningens hemsida:
http://www.slaktdata.org

TIDNINGEN SLÄKTDATA utkommer
med fyra nummer per år. Bidrag i form
av artiklar, notiser och tips är välkomna.
De skickas till Redaktionen, som förbehåller 
sig rätten att ändra i insänt material. 
Privata annonser och upplysningar tas in 
gratis i mån av plats.

Nästa manusstopp:
15 augusti 2004

ISSN 1102-7894

Styrelse för SLÄKTDATA 2003-2004

Lars Hellgren
lars.hellgren@mbox300.swipnet.se 
Sparvvägen 7
434 96 Kungsbacka
0300-213 33
Lennart Johansson
lennart.030359190@telia.com
Trollhättevägen 5C
442 32 Kungälv
0303-591 90
Jan-Ove Frantzich
jan-ove.frantzich@telia.com
Finnvävsgatan 7
507 34 Brämhult
033-24 85 65

Redaktion för 
TIDNINGEN SLÄKTDATA

INNEHÅLL:
Ledare .................................................................................................2
Föreningsinformation ........................................................................3
Förbund och förening blir ett ...........................................................4
En hälsning från Släktforskarnas Hus i Leksand ...........................5
Tävling ................................................................................................6
UPPROP om 2005 och Släktforskardagarna 2004 .........................7
Vårmöte ..............................................................................................8
Släktforskardag i Borås .....................................................................9
Släktforskarkonferens i Uddevalla .................................................10
Medlemmarna tycker ...................................................................... 11
Sveriges befolkning 1890 .................................................................12
En liten historia från Värmland .....................................................13
Hur Du kan minska problemet med skräppost .............................14
Kung Mozilla - petad från tronen? .................................................15
Anbytardag i Vingåker ....................................................................16
Notiser ...............................................................................................18
Nya register i SLÄKTDATAs arkiv ................................................19
Kalendarium .....................................................................................20

Webbmaster
Mats-Olof Sander
moj@alertir.com
Rörviksgatan 17
421 65 V Frölunda
031-68 56 26

Ansvarig Släktdatas register
Allan Palmgren
allan.palmgren@mailbox.swipnet.se
Kringalles väg 24 C
443 34 Lerum
0302-120 89

Vice ordförande Björn Bergdahl
bjorn@ibbab.se
Hällesås 6452 
427 51 Billdal
031-91 07 87 Fax 031-91 14 14

Kassör, red. led. Gösta Dryselius
gostadry@hotmail.com
Nedergårdsgatan 18
416 54 Göteborg  
031-84 34 08 Fax 031-84 34 08

Suppleant Eva Holmén
eva.holmen@mbox302.swipnet.
se
Fiolgatan 2
421 41 Västra Frölunda
031-45 64 85

Suppleant Björn Jönsson
bjorn.jonsson@tamro.com
Ulvedalsgatan 31
442 43 Kungälv
0303-189 04

Ordförande Christer Engstrand
christer_engstrand@yahoo.se
Hammarvägen 174
421 65 Västra Frölunda
031-28 83 70

Sekreterare Håkan Hansson
hakan@scansigma.se
Uppegårdsvägen 1
426 69 Västra Frölunda
031-29 75 71 Fax 031-29 75 71

Ledamot Charlotte Börjesson
charlotte.borjesson@telia.com
Tenorgatan 8
421 38 Västra Frölunda
031-47 80 93

Se bild sidan 8



4

Nr 2 - 2004

Sveriges Släktforskarförbund och 
Genealogiska Föreningen flyttar 
ihop i släktforskarcentrum

I höst händer det som många släktfors-
kare säkert har väntat på och längtat 
efter. Sveriges Släktforskarförbund och 
Genealogiska Föreningen flyttar ihop och 
skapar tillsammans ett ”släktforskningens 
resurscentrum”, ett svenskt ”Family His-
tory Library” om man så vill. Redan när 
förbundet bildades för 18 år sedan var en 
sådan utveckling skissad, men kunde då 
inte genomföras. Idag är förutsättning-
arna annorlunda, inte minst sedan nya, 
utmärkta lokaler har säkrats.

 De nya, gemensamma lokalerna ligger i 
den vackra Marabouparken i Sundbyberg. 
Hit leder både Tunnelbana, Pendeltåg och 
en rad bussar och dessutom är parkerings-
möjligheterna goda. Att Bromma flyg-
plats ligger runt hörnet försämrar heller 
inte tillgängligheten. De ljusa och luftiga 
ytorna skall, förutom förbundskansliet 
och GFs egna utrymmen, även innehålla 
ett stort gemensamt referensbibliotek 
och en tidskriftssal/café, öppna för alla 
medlemmar i förbundets föreningar. Full 
tillgång till GFs samlingar kommer dock 
fortsatt att vara reserverad för föreningens 
egna medlemmar. Ett introduktionsbesök 
med ”guidad tur” bland samlingarna 
kommer dock GF, liksom tidigare, att 
bjuda alla nya besökare på.

Det bör betonas att Förbundet och GF 
efter sammanflyttningen fortsätter att 
vara suveräna enheter med eget ansvar 
för både verksamhet och samlingar. Olika 
former för samarbete kommer dock att 
prövas i enlighet med det samarbetsavtal 
som nyligen undertecknats.

Förbundet kommer också att disponera 

en stor egen hörsal med plats för 150 
personer, samt en rymlig och ljus entré, 
lämplig för utställningar och monter-
verksamhet. Det kommer också att finnas 
två konferensrum/lektionssalar och en 
särskild datasal för kurser och mötes-
verksamhet.

Till de nya lokalerna flyttar också tidi-
gare underhyresgäster:

Föreningen DIS-Öst, 
Storstockholms Genealogiska För-
ening, 
Föreningen Smedsforskarna samt 
Sällskapet Vallonättlingar.

Även om detta nya centrum för svensk 
släktforskning ligger i Stockholmsområ-
det, kan det ses som en satsning för hela 
landet. I Stockholm ligger en rad viktiga 
arkiv och bibliotek; Riksarkivet, Krigs-
arkivet, Stadsarkivet, Arninge, Kungliga 
Biblioteket och mycket annat - institutio-
ner som behöver göras bättre tillgängliga 
för föreningar och föreningsmedlemmar 
runt om i landet. 

Det nya centret i Sundbyberg kan 
utvecklas till ett nav, kring vilket studie- 
och forskningsresor, både enskilda och 
föreningsd:o, till Kungliga Huvudstaden 
kan organiseras. Endast fantasin sätter 
gränser.

Välkomna till släktforskarnas nya re-
surscentrum i Sundbyberg i höst!

Ted Rosvall   Ian Hamilton

Förbunds-  Ordförande i
ordförande Genealogiska Föreningen

•
•

•
•

Förbund och förening blir ett Ny svensk
släktforskar-
förening
En ny svensk släktforskarfören-
ing har bildats. Den 31 januari 
konstituerades Svenska genealo-
giska samfundet (SGS) av femton 
personer i Stockholm. Syftet är 
”att befrämja vetenskapliga meto-
der inom släktforskning”.

Svenska genealogiska samfundet skall 
främst nå sitt mål genom utgivning av 
Svensk genealogisk tidskrift, vars utgiv-
ning planeras starta under 2006. Andra 
aktiviteter som planeras är utgivningen 
av Victor Örnbergs Svensk Slägt-Ka-
lender/Svenska Ättartal på cd-rom. SGS 
hoppas bli ”en möteplats för fritidssläkt-
forskare och fackhistoriker för ömsesidigt 
utbyte”.

 

Publicerad på 
www.popularhistoria.se 
den 8 februari 2004

Bilderna visar Genealogiska 
föreningens nuvarande lokaler. 
De ligger i Katarinahuset, en 
1700-talsbyggnad i Sabbats-
bergsområdet nära Sankt Eriks-
plan och Vasaparken, i centrala 
Stockholm. Ett besök där kan ge 
mycket för varje släktforskare! 
Även i de nya lokalerna.
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Medlemsbladen från närmare 100 
föreningar runt om i landet finns 
trevligt exponerade i vårt biblio-
tek. I vår information till kursdel-
tagare och nya besökare berättar 
vi gärna vilket utomordentligt 
komplement till kyrkboksmate-
rialet dessa tidningar utgör. Vi 
ser också hur flitigt nyttjade de 
är. Förhoppningsvis kommer en 
och annan ny medlem till er den 
vägen. 

Innan tidningarna hamnar i bibliotekets 
hyllor ligger de först några dagar i per-
sonalrummet så att vi som arbetar på 
Släktforskarnas Hus kan ”kolla igenom” 
innehållet. Vi hinner inte med att läsa allt, 
från pärm til1 pärm, men i varje tidning 
hittar vi viktig information om vad som 
händer i Släktforskar-Sverige.

Drag under galoscherna
Förmodligen känner ni, precis som vi, 
att släktforskarrörelsen är en rörelse med 
”drag under galoscherna”, för att låna ett 
citat från en känd svensk. Hos oss ser vi 
det bland annat i ökad tillströmning av 
besökare till forskarsalen och till våra 
kurser. Vårt samarbete med släktfors-
karföreningar, bildningsförbund och 
kommuner växer likaså. Vi möter hela 
tiden positivt gensvar från besökare och 
samarbetspartner.

Trots allt positivt, alla 
ökningar och uppmunt-
rande tillrop, sliter vi som 
vanligt för att försöka få 
plus och minus att jämna 
ut sig. Dessvärre lyckas 
vi inte heller detta år och 
behöver alltså bli ännu 
bättre, ännu effektivare, ännu attraktivare 
för att kunna finnas kvar som en viktig del 
i det framtida Släktforskar-Sverige. 

Vi hoppas givetvis på er hjälp med att 
på olika sätt informera om vår existens 
till era medlemmar och kursdeltagare. 
Vi hoppas också att ni som redan prövat 
på helgresor till oss är nöjda och fort-
sätter att besöka oss och att fler föreningar 
vill pröva på den möjligheten.

Framöver
De utökade öppettider, som vi sjösatte i 
januari 2003 kommer vi att behålla även 
nästa år. 

 
Öppet  Veckodag
8 - 20 Måndag Torsdag
8 - 16 Fredag -

Helgöppet för föreningar och grupper

Vi ökar antalet kurser, både i veckorna 
och förlagda till veckoslut. 

Vårt årskort säljer vi fortsättningsvis 
till samma låga pris. Inte heller i övrigt 

En hälsning från 
Släktforskarnas Hus i 
Leksand 

ändrar vi våra taxor.
Vi fortsätter också att uppgradera 

kortbeståndet så mycket ekonomin orkar 
med. Vi tänker också satsa på en fysisk 
upprustning av forskarsalen under 2004. 
En del av vara trotjänare bland läsappara-
terna kommer att behöva pensioneras. 

Likaså kommer vi att ”fräscha upp” 
datormaterielet. Maskinparken behöver 
bli bättre för att vi ska kunna klara han-
teringen av allt mer data. Vår datorhörna 
är sedan länge välutrustad. Med datorer, 
mikrokort, läsapparater och med servi-
ceinställd och kunnig personal kan vi 
beteckna oss som inte bara den digitala 
utan den totala forskarsalen.

Vad många inte vet, är att vi också har 
en bra skannerutrustning som vi gärna 
åtar oss arbete i. I vår bokskanner hål-
ler vi just nu - på uppdrag av Gagnefs 
hembygdsförening och kyrkoråd - att 
skanna in sockenstämmoprotokollen från 
Gagnefs socken samt ett antal volymer 
med statistiska uppgifter.

Föreställ er Gagnefs kyrkogård i slutet 
av juli 1773! Enbart under den månaden 
dog drygt 100 personer, de flesta i rödso-
ten, i denna relativt lilla socken! 

Vi har även en filmskanner och en bra 
dokumentskanner. Hör av er om ni vill 
veta mera!

Välkomna!

Med dessa rader vill vi från Släktforskar-
nas Hus i Leksand önska alla välkomna 
till en eller flera dagars forskning.

Mer information finns på vår hemsida 
- www.genhouse-sweden.com

Släktforskarnas Hus i Leksand

Brevet är något avkortat av 
PLm.



Huset med rymlig parkeringsplats

En lugn skön men effektiv släktforskarmiljö med läsapparater och datorer i 
stor mängd för flitiga ansökare
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Tidigare publicerad i RootsWeb Review: Vol. 7, No. 9, 3 March 2004.
Kan Du lösa problemet?  
Skicka Din lösning till    tavling@slaktdata.org före 1 september. Priser av red.

Medan Berit arbetade med sitt släktträd fann hon att några av släktingarna hade 
så intressanta yrken.

Berits kusin, faster, farbror, mor, far, mormor och morfar är borgmästare, 
mjölkbonde, antikhandlare, författare, konservator, lokförare och en timmer-
man.

-  Borgmästaren är gift med mannen som är timmerman.
-  Rut sköter mjölkfarmen i Vara.
-  Harry är Ullas far.
-  Författaren är brorsdotter till lokföraren.
-  Damen som är antikhandlare är dotter till borgmästaren och hustru till  
 lokföraren.
-  Fadern är inte konservator och arbetar inte som timmerman.

Vem är/gör vad?

[Red´s anm.: Detta är inget ”fusk” och ingen har mer än ett arbete.]

TÄVLING: Vilka yrken?

Resultat av LÄS-tävling

     Januarii Månad
23 Fendrickarne Vallenstråle

        Wallis och Söderman
 

          Februarii Månad

1.   Franska Grefwen, Öf-
         wersten och Riddaren
        Herr de Buffi j 

thess betjent Joh. Graie

Beordrade d: 13 Januarii 1790
ifrån Stockholm till Stralsund
i Kronans ärender - Frje

(alltså fria - i betydelsen utan 
kostnad)

förpassad af Landshöfdinge
Embetet i Christianstad
d: 30 Januarii 1790

- Greven heter troligen Buffy på franska
- Betjäntens efternamn litet osäkert Gra?e men bör vara Graie
- Olika uppfattningar råder om versaler och gemena (t ex Herr och Thess)

FACITDet blev en grannlaga uppgift att tyda den 200 
år gamla texten om transporten över Öresund. 
Tack för alla fi na bidrag!

”Det är vanskligt att läsa text särskilt om läsaren inte har 
fördel att kunna titta i originalet - och att ha många fl er 
sidor och uppgifter att jämföra med”, säger artikelförfat-
taren från förra numret, Gunnar Ståhl när han analyserar 
tolkningar i de insända förslagen. 
Lösningen framgår av FACIT här till höger, och här kom-
mer en del av hans kommentarer:

...tolkningen av ”förpassad”. - I språkbruket 
1790 betyder det inte vad vi omedelbart tänker 
oss utan har helt enkelt betydelsen ”förpassad” 
= fått pass. --- I stort sett varje resande noteras 
på detta sätt i förteckningen. Exempel ”Förpas-
sad av magistraten i Mariestad”, ”Förpassad av 
landshövdingen i Göteborg” etc.

...”betjentens namn.” Joh: Graie [osäkerhet; 
alternativen kan vara Grace, möjligen men tvek-
samt Grau, Gran, kanske någon mer tolkning är 
möjlig. - Pricken saknas ju om det skulle vara ett 
”i” - men det saknas också prickar i ”Januarii” 
i kolumnen bredvid. ”e” återfi nns mycket nära 
och likt - men reservation alltså].

Det är svårt, nästan omöjligt att välja ut den bästa lösningen. Men 
jag har stannat för Joel Holgers, som med bibehållen gammaldags 
snygg stavning knappast kan påstås ha gjort något ”fel”. Lustigt att 
det blivit både grevens och hans betjänts sista bokstav i namnet som 
vållat tveksamheten!

Det är intressant med tolkningen av texter och återkom gärna till oss 
på redaktionen med synpunkter på tävlingsförsöket. 

Som pris får Joel en CD med mer texter från projektet ”Över Öster-
sjön”. 

 JoF
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Föreningen släktdatas represen-
tanter blir vår ordförande Christer 
Engstrand och från tidningen 
Lennart Johansson.
Nästa års arrangörer i Göteborg 
med temat ”Porten mot Väster” 
kommer att delta i Östersund 
med en monter?
Ur programmet:
Ordförandekonferens
Redaktörskurs, tidning/hemsida
Cirkelledarkonferens
Visningar och Utflykter:

Släktforskardagarna 2004
13-15 Augusti 2004 i Östersund

Landsarkivet, Föreningsarkivet
Länsmuseets minnesbank
Fornbyn Jamtli
Brunflo, Hackås, Sunne och 
Frösön. 
Invigning av landshövding Maggi 
Mikaelsson.
Föredrag:
Anders Hansson: ”Armfeldts 
karoliner” 
Tore Hermundsson Vigerust: 
”Härjedalens gårds- och släkthis-
toria 1500 - 1645”

*UPPROP*
För att genomföra Släktforskardagarna 2005 (26-28 augusti) i Göteborg behöver föreningen Släkt-
data din hjälp! Vi söker frivilliga medarbetare för en rad olika uppgifter: utställningen, banderol-
ler, skyltar, datasupport, programkatalog (annonser, tryckning och försäljning), kundkontakt, lotteri, 
kansli, vakter, guider, transporter m.m. Stimulerande arbetsuppgifter som ger fina kontakter med 
andra släktforskare från hela landet!

Under hösten kommer du att kallas till ett möte för närmare information och planering.  

 
Hör av dej till Christer Engstrand, e-post christer_engstrand@yahoo.se eller tel. 0708-288370

RIKSSTÄMMA
och fler fördrag, t.ex.:
Sven Schylberg: ”Drömmen om 
Amerika”
Helmi Odelberg: ”Resan till chok-
ladlandet Sverige”
Anders Løøv: ”Namnskicket 
bland sydsamerna” 
Gunilla Stavenow: ”Att söka sina 
rötter i en annan världsdel”
Ingwar Åhrén: ”Samernas vinter-
flyttningar från fjäll till hav” 
Catarina Karlsson: ”Från drömmar 
till verklighet och emigrantöden”
Utförligare, se:
http://www.släktforskardagarna.nu
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Lördagen den 17 april hölls 
föreningens vårmöte på Norden-
gården. Som mötesordförande 
respektive mötessekreterare val-
des Christer Engstrand och Björn 
Bergdahl.

Mötet konstaterades vara utlyst på 
stadgeenligt sätt och dagordningen god-
kändes.

På vårmötet sker personvalen för det 
kommande verksamhetsåret, vilket börjar 
vid halvårsskiftet.

Den här gången blev valet lite speciellt 
beroende på att istället för två ordinarie 
avgångar ur styrelsen var det detta år tre 
avgångar. Detta berodde på att Björn 
Bergdahl på grund av arbetet i sitt företag 
bett att få avgå ur styrelsen efter ett år 
istället för vanliga två år. 

Av de två ordinarie avgångarna hade 
Charlotte Börjesson ställt upp för omval 
medan Håkan Hansson ville avgå. 

Valberedningens förslag som godkän-
des av mötet var att Björn ersattes under 
nästa verksamhetsår av Björn Jönsson 
som hittills varit suppleant. Charlotte 
omvaldes och Håkan efterträddes av 
Inger Drottz.

Suppleanter väljs på ett år. Ny supple-
ant efter Björn Jönsson blev Håkan Hans-
son medan Eva Holmén omvaldes.

Revisorer och revisorssuppleant väljs 
på ett år. Här omvaldes som revisorer 
Hans Hjortsjö och Sven-Gustav Nils-
son och som revisorssuppleant Inger 
Samuelsson.

Inga motioner hade inkommit.

Däremot togs det upp en 
diskussion, föranledd av 
att en medlem framfört sin 
åsikt till tidningsredaktionen 
[se ”Medlemmarna tycker” 
sidan 18], att föreningen 
kanske borde gå samman 
med någon annan förening. 
Diskussionen var livlig och 
olika åsikter i frågan fram-
fördes. Avslutningsvis sade 
ordföranden att man då och 
då diskuterat denna sak  i 
styrelsen och att man bevakar 
frågeställningen.

Eftersom man i diskussio-
nen påpekat att pengar skulle 
kunna sparas genom att tidningar kunde 
slås samman tog Erik Levander upp 
frågan om ifall tidningen skulle kunna 
distribueras i elektronisk form. Styrelsen 
hade diskuterat detta också. 

Härefter avslutades den formella delen 
av mötet och övergick till information om 
olika aktiviteter.

Släktforskardagarna i Göteborg
Christer berättade om det påbörjade 
arbetet med Släktforskardagarna 2005, 
”Porten mot väster”. För detta arbete 
finns en kommitté med två representanter 
för vardera av föreningarna Släktdata, 
DIS-Väst och GRS samt sekreterare och 
kassör,som GRS ställer upp med. Det 
påpekades att många frivilliga krafter 
kommer att behövas. Monter och reklam 
för  evenemanget kommer att finnas på 
slälktforskardagarna i Östersund.

Mats Olof Sander redovisade sitt för-
slag till ”webburen” registrering av den 
tryckta boken om Christine församling, 

som han kommer att lägga ut på nätet. Projektet 
kommer att presenteras på vår hemsida tillsam-
mans med upprop om hugade registratörer.

Sedan redogjorde Christer och Nils Marelius 
för Förtroendemannakonferensen i Uddevalla 
och därefter berättade Lars Hellgren om släkt-
forskardagen på Borås stadsbibliotek. (Mer om 
denna i separat notis.)

Trotjänare avtackas
Själva mötet avslutades med att Per Liljeström 
avtackades för sin mångåriga insats för Tidning-
en Släktdata  och fick som bevis för föreningens 
uppskattning mottaga boken ”Hus för hus”. 
Även Mats Olof fick mottaga ett exemplar av 
denna bok som erkänsla för det arbete han lagt 
ned på Släktdatas CD och fortlöpande lägger 
ned som webmaster för Släktdatas hemsida.

Mötesdeltagarna övergick nu till den tra-
ditionella fikastunden. Under denna lottades 
ett antal priser ut med hjälp av deltagarlistan. 
Vinsterna bestod av de bonuspresenter som 
Släktforskarförbundet fördelat bland medlems-
föreningarna.

Efter fikat, som föreningen i vanlig ordning 
bjöd på, var det dags för tre olika visningar. 
Det var Charlotte Börjesson , som förevisade 
bildbehandling, Christer Engstrand som visade 
ett släktträdsprogram samt Björn Bergdahl, som 
visade program för PostScript/pdf.

L Hgn 


Vårmötet

Styrelsen och tidningsred. 2003-2004 fotograferade förra sommaren i Onsala
Övre raden: Gösta, Jan-Ove, Lennart, Christer, Björn och Håkan
Nedre raden: Eva, Per, Charlotte, Björn och Mats-Olof
Infälld: Lars Hellgren

  Foto – Christer Engstrand

Ordförande Christer Engstrand överlämnar 
presentboken till Per Liljeström

  Foto – Charlotte Börjesson

Förenings webb- och dataansvarige Mats-Olof Sander får paket 
av Christer Engstrand

  Foto – Charlotte Börjesson
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Lördagen den 3 april 2004 var det 
släktforskardag i Borås Stadsbib-
liotek. Biblioteket ligger i Borås 
Kulturhus och är fantastiskt fint 
och välutrustat, inte minst för 
släktforskare. Man har ju Biblio-
tekshögskolan i Borås och det 
förpliktar kanske. Boråsarna kan 
vara stolta över sitt bibliotek.

Denna dag hade det satsas stort på ämnet 
släktforskning och de flesta västsvenska 
föreningarna var med och presenterade 
sig. Så också Släktdata.

Förutom föreningarnas montrar hade 

Släktforskardag i Borås.

man dels ett separat rum där olika data-
baser på CD kunde prövas och dels intill 
hyllan med diverse genealogisk litteratur 
ett antal datorer som var uppkopplade mot 
Internet där man kunde besöka Genline, 
Arkion, Digitala forskarsalen (SVAR) 
samt Nättidningen Rötter och DISBYT.

De olika föreningarna visade upp sig 
och sina produkter, dvs register och 
litteratur som de tagit fram. Släktdatas 
monter hade tyvärr fått en lite avsides 
placering vilket kanske gjorde att inte 

Släktdagen ägde rum i Kulturhusets Stadsbibliotek i vackert vårligt väder. Borås 
har här ett bra släktforskarhus.

Jan och  Lars från Föreningen Släktdata visar sina 
register. Över 2,2 miljoner poster som finns gratis ”på 
nätet” och billigt på CD. Se www.slaktdata.org

alla besökare fann vägen dit. Men de som 
gjorde det blev väl omhändertagna och 
förutom sålda tidningar och CD-skivor 
värvades också några nya medlemmar. 
Sökning i vår CD via Excel är ju kraftfull 
och imponerade på besökarna.

Det var alltså en välordnad släktfors-
kardag och säkert blev resultatet att 
skaran av släktforskare i vårt land blev 
större.

L Hgn
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Släktforskarkonferens i Uddevalla
Släktforskarförbundets förtro-
endemannakonferens var i år 
förlagd till Uddevalla. Här bjöds 
både utställningar, visningar och 
föredrag. Uddevallaföreningens 
eldsjälar och fixare tillsammans 
med Bohusläns Museum stod för 
allt det  väl fungerande praktiska. 
Museet är föredömligt samarbets-
villiga till ett alltid gott resultat.

Släktdata representerades av ordfö-
rande Christer under lördagspasset. Len-
nart och Jan-Ove bevakade montern på 
söndagen. 
Vi värvade 
et t  t iotal 
nya med-
l e m m a r 
och  f i ck 
visa våra 
r e g i s t e r 
för många 
både unga 
och gamla. ”Den gröna” såldes slut. Det 
var en ny ”hembränd” uppdaterad CD 
från föreningen med allt från den gamla 
blå + nytt som tillkommit sedan den blå 
gjordes. Allt ändras fort i datavärlden.

På sidan 12 skriver vi om CDn ”Sveri-
ges befolkning 1890”. Under konferensen 
i Uddevalla kom det fram kritik mot den, 
och jag citerar ur ordförandens Ted Ros-
valls rapport på ”Rötter”: ”Eva Dahlberg 
riktade också skarp kritik mot ”Sveriges 
Befolkning 1890”, som hon menade hade 
så mycket fel och brister, framför allt i 
excerperingen och kontrolläsningen, att 
det är tveksamt om den över huvud taget 
borde ha givits ut. Hon menade också att 
förbundet på ett tydligare sätt måste varna 
nyttjarna för den höga felprocenten, samt 
ge tydliga instruktioner om hur man bäst 
använder skivan, som nyckel, register 
och ingång, och inte som en primärkälla. 
Detta kan inte nog upprepas!

Deltagarna lyssnade på föredrag om 
emigrantforskning med tonvikt på data-
baser av olika slag. Hur man kan hjälpa 
medforskare och samtidigt undvika 
snyltande datainsamlare som inget ger 
tillbaka diskuterades livligt.

SVAR betalt fick SVAR för sina chock-
prishöjningar. En mall för skrivelse till 

bibliotek och politiker presenterades. 
Charlotte Börjesson från DIS-Väst och/
eller Släktdata redovisade erfarenheter 
och synpunkter kring företeelsen ”Dator- 
och Internetförsedda forskarstugor”.

”Namn åt de döda” har nu kommit upp 
i imponerande 55% och strävar vidare. I 
den nya utgåvan kommer dösfall fram 
till år 2003 med. Även åren 1964-1970 
kan kompletteras och så alla frivilliga 
som stansat från 1947. Tidsgränsen har 
förlängts till sista maj, som blir definitiva 
slutpunkten.

De från Släktdata välkända fotogra-
ferna Jan Nilsson och Niklas Hertzman 
presenterade ”Digitalkameran i släkt-
forskningen”, och imponerade med sina 
ytterst läsbara bilder, och med den enkla 
och behändiga tekniken. Intressant var 
också den rikedom av ”udda källor” som 
företaget specialiserat sig på. 

Det var 85 nöjda deltagare som for från 
det vårvackra Uddevalla efter ännu en 
lyckad släktforskarweekend.

JoF

Ingen fotointresserad kan låta bli fotografera nya bron i det märkliga ljus som rådde 
vid resan från Uddevallakonferensen på lösdagsftermiddagen. Christer tog denna bild, 
som blivit försiktigt redigerad i hans dator.

Profiler i Uddevalla
Många åsikter och engagerade inlägg av åsiktsglada deltagare leddes proffsigt av debattledare och 
ordförabnde Ted Rosvall

Anna-Lena Hultman presenterade både 
emigrantregister och uppdaterade 
alla konferensdeltagare om läget och 
avslutningen av ”Namn åt de döda”-
projektet. Det är ett imponerande antal 
kompletteringar som gjorts av ett stort 
antal frivilliga...
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Ingen fotointresserad kan låta bli fotografera nya bron i det märkliga ljus som rådde 
vid resan från Uddevallakonferensen på lösdagsftermiddagen. Christer tog denna bild, 
som blivit försiktigt redigerad i hans dator.

Profi ler i Uddevalla
Många åsikter och engagerade inlägg av åsiktsglada deltagare leddes proffsigt av debattledare och 
ordförabnde Ted Rosvall

Byfjorden låg vid kaj 
strax utanför museet. 
En vacker ram i 
vårljus hamnmiljö 
till konferensdeltagarnas 
glädje om man hade tid 
att komma ut.

Hej alla!

Idag har jag kommit fram till sidan 14 i vår medlemstidning och läser
att Per L. tänker ”trappa ner” och detta med all rätt. Därför vill jag
framföra ett stort tack till honom och till alla Ni andra som lägger ned
ett mycket stort och bra arbete i föreningen.

Har många gånger funderat över föreningens lokala område i västra delen
av vårt avlånga land, med vissa undantag så är föreningen okänd i delar
av landet. Detta tycker jag är synd med det fi na arbete som många
medlemmar lägger ned till gagn för oss andra. Jag vet även att
föreningen har ett visst samarbete med övriga föreningar, däribland DIS.

Till kärnan: Jag tror föreningen skulle tjäna på om  Släktdata blev en
”del eller avdelning” inom DIS.
Varför????? : Administrativa omkostnader samordnas. Större spridning och
därmed en förhoppning att ”registerarbetet” skulle utökas av fl er
medhjälpare. Dataregistrets innehåll skulle utökas avsevärt till förmån
för många forskare. m.m. det fi nns säkert fl er argument för en
”sammanslagning” eller har jag trampat någon på tårna så ber jag tusen
gånger om ursäkt.
Men. men, jag har funnit fördelen med Släktdatas register. Det går
snabbt att fi nna ev. en person och därefter kontrollera personen i
kyrkböckerna eller Genline och detta på grund av ”textformationen”. (En
tryckt text är snabbare och lättare att läsa än en skriven dito). Därmed
sparar man en massa tid.
Till sist, tappa inte sugen utan kämpa på som Ni alla alltid har gjort
från en lat, slö och inaktiv medlem.

-- 
Med vänlig  hälsning
Bror Palmberg
http://www.algonet.se/~bpal

Svar av föreningens ordförande, Christer Engstrand
 
Många av medlemmarna i föreningen Släktdata är även medlemmar i DIS. 

Inför släktforskardagarna 2005 i Göteborg ”Porten mot väster” samarbetar 
vår förening Släktdata med DIS-Väst och GRS och samarbetet med dessa 
lokala släktforskarföreningar fungerar utmärkt.

 
Bror Palmberg föreslår en sammanslagning av vår förening med DIS-Väst 

(eller var förslaget DIS?). Vid vårt vårmöte tog jag upp frågan till diskus-
sion för att höra medlemmarnas spontana synpunkter (läs kort referat från 
vårmötet på sidan 8!)  Åsikter både för och emot framfördes. 

 
Styrelsen i Släktdata har diskuterat frågan vid mötet i maj, men beslut 

kommer att fattas först i höst. Det kan tilläggas att vi inte fått någon propå 
i denna riktning från den tilltänkta motparten, DIS.

”Medlemmarna tycker...”
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Av Ted Rosvall
Sveriges Släktforskarförbund

Nu är den här, CD-skivan Sveri-
ges Befolkning 1890, med nästan 
4,8 miljoner poster, d v s hela 
Sveriges befolkning för 113 år se-
dan. Databasen har redan funnits 
tillgänglig ett bra tag via Arkions 
portal ”Ett historienät Sverige” 
men kommer nu således även på 
CD och med väsentligt utökade 
sökmöjligheter.

Det var i oktober 2001 som förbundet 
tillskrev Arkion och föreslog ett samar-
bete omkring ”1890”. Motiven för detta 
var trefaldiga. Dels ville vi att denna 
utmärkta resurs även skulle bli tillgäng-
lig på CD, dels ville vi få möjlighet att 
göra databasen ännu bättre och med fler 
sökmöjligheter och dels ville vi stödja 
det goda registreringsarbetet, så att även 
andra ”folkräkningsår”, t.ex. 1900, snab-
bare blir klara.

Arkion nappade på erbjudandet, och 
har sedan dess satt till alla klutar för att 
komplettera 1890 med de sista länen och 
med enstaka saknade församlingar.

Möjligt att söka på barn 
Detta är de många medarbetarnas verk. 
På Arkionsidan har hundratals och åter 
hundratals excerpister arbetat med pro-
jektet under många år. På förbundet är det 
framför allt ett triumvirat av entusiaster, 
som har sett till att CD-skivan nu har sett 
dagens ljus: Det är dels undertecknad, 
som tog initiativet till projektet, förhand-
lade med Arkion samt skissade en del 
av de nya sökfunktionerna, exempelvis 
möjligheten att söka på barn i relation till 
andra familjemedlemmar.

Det är vidare Carl Szabad, den store 
tvättmästaren, som gått igenom hela 
den gigantiska databasen, rättat till och 
justerat, samt skapat de översättningsta-
beller som bl.a. underlättar sökandet på 
församling. Det är slutligen Johan Gidlöf, 
förbundets databasguru, vars snabba 
sökprogram och läckra lösningar vid 
det här laget är bekanta för nästan alla 
släktforskare.

Även om användaren kommer att 
känna igen layouten och funktionerna 
från Sveriges Dödbok och Sveriges Be-

Sveriges befolkning 1890 - 
nu på CD

folkning 1970, har ”Sveriges Befolkning 
1890” också en rad nya finesser.

Det går t.ex. att använda wildcard, 
citattecken för exakt stavning samt år-
talsintervall. Den stora nyheten är dock 
den särskilda sökmeny för barn och 
andra personer, som saknar efternamn i 
originalet.

Det handlar om miljontals poster, som 
på detta sätt blir bättre sökbara genom att 
de relateras till andra medlemmar i famil-
jen. Det går således att göra sökningar av 
typen: ”Jag söker en gosse Holger, född 
1886, som har en bror som heter Gunnar”. 
Eller: ”Jag söker en flicka Anna, född 
1882, som har en mamma som heter Ida 
och som är född 1848”.

Möjligheterna är oändliga, och det som 
är näst intill omöjligt att hitta på nätvari-
anten av 1890, kan man med stor lätthet 
filtrera fram på CD-skivan. Som vanligt 
kan man antingen skriva dit sökbegrep-
pen manuellt eller leta fram dem via de 
förekomstlistor som finns framtagna.

Ögonblicksbild av befolkningen 
”Sveriges Befolkning 1890” är egentli-
gen ingen folkräkning, utan ett utdrag 
från husförhörslängderna / församlings-
böckerna per den 31 december 1890. Ett 
nedslag i historien, en ögonblicksbild 
av Sveriges befolkning vid ett bestämt 
tillfälle.

Basmaterialet är de utdrag som Statis-
tiska Centralbyrån vart tionde år krävde 
in från alla Sveriges församlingar. Av-
skrifterna följer originalen sida för sida, 
familj för familj. Enda besvikelsen är 
kanske avsaknaden av födelsedatum, det 
är bara årtal som anges.

Denna CD kan sägas vara en nyckel, 
ett jättestort personregister till kyrkobok-
föringen för senare delen av 1800-talet. 
Med hjälp av uppgifter från CD-skivan 
kan man ofta gå direkt in i rätt kyrkobok 
och därifrån komma vidare framåt och 
bakåt i tiden. För borttappade personer 
och släktgrenar är Sveriges Befolkning 
1890 en veritabel guldgruva. Vi släkt-
forskare utbryter understundom i rop av 
häpnad och förtjusning när vi äntligen 
hittar försvunna släktingar. Sådana gläd-
jerop kommer att dugga tätt den närmaste 
tiden, när allt fler forskare slänger ut sina 
krokar i 1890 och börjar håva in...

”Sveriges Befolkning 1890” visar att 
samarbete, i det här fallet mellan Riks-

arkivet / Arkion och Sveriges Släktfors-
karförbund, med värdefulla bidrag från 
arbetsmarknadsåtgärder, kommuner och 
länstyrelser, kan utmynna i en banbry-
tande ny produkt, till nytta och glädje 
för alla!



CD-skivan Sveriges befolkning 1890
kan beställas från

Sveriges Släktforskarförbund
Box 30 222
104 25 Stockholm

Pris: 495:- för medlemmar (595:- övr.) 

Systemkrav: PC, Windows 95 eller senare

Fakta
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Av Eva Ivarsson, Eskilstuna.

Denna historia har vi lånat från 
Anbudet, Eskilstuna – Strängnäs 
Släktforskarförening

Åldern spelade ingen roll.

Min mm ff farfars son Anders 
Andersson föddes 1776 i Borg-
vik. Han gifte sig den 26 decem-
ber 1813 med Ingrid Jansdotter, 
som var född 13 februari 1768 i 
Värmskog.

Ingrid var änka och hade fyra barn. I 
vigselboken står det att Ingrid förut varit 
gift med bräcklige Jan Persson. 

Familjen flyttade till Värmskog 1823, 
där Ingrid avled den 2 oktober 1843.

Anders gifter om sig den 22 juni 1844 

med Anna Svensdotter från Värmskog. 
Anna föddes den 6 februari 1810 i Borg-
vik. Alltså är Anna 42 år yngre än Anders 
förra hustru. Anders och Anna är gifta i 
14 år.

Anders dör den 30 november 1858 i 
Tollersrud i Värmskog i en ålder av 82 
år 10 månader och 5 dagar. Dödsorsaken 
är ålderdom.

Anna är ensam en tid men gifter den 6 
juni 1860 om sig med Andreas Nilsson. 
Andreas föddes den 16 september 1831.

Andreas var alltså 55 år yngre än Annas 
förre man. Hon kanske hade tröttnat på 
gamla män. Anna och Andreas var i alla 
fall gifta i 20 år. 

Andreas dör den 22 juni 1880 i Tol-
lersrud i Värmskog, och tyvärr slutar 
kyrkböckerna 1880 på Genline, så jag har 
inte kunnat följa henne för att se om hon 
hittar ytterligare någon man.



En liten historia från 
Värmland

Din släktsaga 
i TV 
prisbelönt
Producenten Marianne Söderberg 
blev den första mottagaren av 
SVT Syds nyinstiftade Ollén-pri-
set. Hon fick priset för program-
serien Din Släktsaga.

Det var den tidigare radio- och TV-
chefen i södra Sverige, Gunnar Ollén, 
som själv utsett premiärmottagaren och 
även överräckte priset till Marianne Sö-
derberg vid en prisceremoni i TV-huset i 
Malmö.

”I en re-
lativt histo-
rielös epok 
har den av 
M a r i a n n e 
Söderbe rg 
producerade 
serien Din 
S l ä k t s a g a 
väckt stort intresse och bland annat sti-
mulerat landets släktforskning. Serien har 
gett gripande och överraskande glimtar 
av det svenska folkets stundom under-
bara öden, fångade i bild med hjälp av 
fotografen Bo Blomberg. Ett exempel 
- fjärran från televisionens allfarvägar - 
på när public service är som bäst”, lyder 
motiveringen.

Programserien visades i SVT i höstas.

Saxat ur: www.svenskhistoria.nu

Tittarnas reaktion:

”Tack Marianne Söderberg för 
bra programserier!
Mycket välförtjänt att serien Din Släkt-
saga nu har belönats med pris. Samtidigt 
minns jag gärna den välgjorda serien om 
svenska drottningar som nyligen gick 
i repris, och många fina musikprogram 
genom åren. Samma varsamma och fina 
balans mellan ord, bild och musik. 

Program att må bra av och att inspi-
reras av. 

Bilden äver Klarälven hämtad från

http://www.vildmark.se/listfiler/bildbank/Klaralven.jpg

Foto: VTR/Vildmark i Värmland

En STOR bild från 
Värmland
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av Christer Engstrand

Alla är vi drabbade av spamflo-
den, som väller in i våra e-post-
brevlådor och ställer till problem. 
Spam, eller oönskad e-postre-
klam, som det egentligen heter, 
är ett av de största problemen i 
datavärlden just nu. Över 60 pro-
cent av all e-post är spam och det 
skapar gigantiska problem. För 
dig som enskild användare bety-
der spam mycket irritation. Ur ett 
övergripande perspektiv betyder 
förmedlingen av miljontals spam 
att nätverken belastas i onödan. 

Från den 1 april gäller i Sverige en lag 
mot spam, som innebär att dessa endast 
får skickas om mottagaren har givit sitt 
samtycke. Den svenska lagen bygger på 
ett EU-direktiv och på sikt skall alla EU-
länder införa samma regler. Men proble-
met kvarstår, eftersom ca 75 av alla spam 
kommer från USA, trots att även USA har 
fått en liknande spam-lag.

Sex sätt att skydda sig mot spam
Som släktforskare utnyttjar du förmodli-
gen internet regelbundet och har många 
e-postkontakter och då har du också egna 
erfarenheter av problemet. För att minska 
floden av spam till din brevlåda kommer 
här några handfasta råd med syfte att 
minska antalet spam.

1. Skaffa skräpadress
Se till att du har en ”skräpadress”, ett e-
postkonto som du använder på internet. 
Din ”riktiga” adress reserverar du för 
ett utvalt antal vänner och släktingar 
– kontakter som du litar på. Uppge inte 
din riktiga adress när du fyller i formulär 
eller deltar i tävlingar. Registrera i stäl-
let en speciell adress på en gratistjänst 
som t.ex. Yahoo (mail.yahoo.com) och 
använd den.

2. Registrera inte
Undvik nätets enkäter, tävlingar och lik-
nande om du inte vet helt säkert vem som 
ligger bakom. Fyll ALDRIG i dina vän-
ners e-postadresser utan deras tillåtelse 
- du vill väl behålla dina vänner?

3. Svara aldrig
Om du fått ett spam – SVARA ALDRIG! 
Undvik även frestelsen att avregistrera 

dig, ofta blir det här bara en bekräftelse 
på att du använder adressen, vilket ökar 
problemen.

4. Kasta massutskick
Vidarebefordra ALDRIG massutskick 
och kedjebrev! Om du gör det skickar du 
ju med din egen e-postadress och risken 
är att den hamnar i spammarens händer.

5. Spam-filtret
Det finns inbyggda filter som tar bort 
spam. Om du använder någon av nätets 
gratistjänster, till exempel Yahoo eller 
Hotmail, finns ett inbyggt spamfilter. 
Hur du gör varierar lite; i Yahoo väljer 
du Massutskick, Sätt på SpamGuard, i 
Hotmail väljer du Alternativ, Post, Skräp-
postskydd.

Använder du ett separat e-postprogram 
kan du som regel välja att blockera all 
inkommande post från en viss adress. I 
Outlook Express gör du det genom att 
markera ett spam och välja Meddelande, 
Spärra avsändare. Har du Mac finns ett 
mycket intelligent spamfilter inbyggt i 
e-postprogrammet Mail. Filtret fungerar 
bra från början men finslipas ytterligare 
när du använder det.

6. Skaffa ett spam-program
Du bör också ha ett program, som filterar 
bort inkommande spam. Programmet 
känner igen typiska spam utifrån avsän-
daradress och egenskaper. Ofta skyddar 
programmen både mot virus och spam. 
Se förteckning!

Följer du dessa sex råd bör resultatet 
bli en minskad mängd spam, men tänk 
på det tar tid innan du märker en påtag-
lig skillnad! Själv har jag lyckat få mitt 
”riktiga” adress helt fri från spam, men 
det har tagit mej mer än ett år! Däremot 
kommer det dagligen 20-40 spam till 
mitt Yahookonto, men de flesta hamnar 
i en mapp för Massutskick, som töms 
automatiskt efter en tid. Praktiskt!

Anmäl spam
Om du konstaterat att du fått 
spam från en svensk avsändare 
kan du med stöd av den nya la-
gen anmäla detta till Konsument-
verket. Gå till www.epostreklam.
konsumentverket.se och klicka 
dig vidare…

HUR DU KAN MINSKA 
PROBLEMET MED SKRÄPPOST 7 populära 

spamfilterprogram:
1 All-in-One Secretmakers 
Spam Fighter Pro

Distributör: Secretmaker
Cirkapris: Gratis för privatpersoner
Språk: Engelska
Operativsystem: Windows
www.secretmaker.com

2 Mailwasher
Distributör: Mailwasher
Cirkapris: Gratis för privatpersoner
Språk: Engelska
Operativsystem: Windows
www.mailwaher.net

3 Junkmatcher
Distributör: Benjamin Han
Cirkapris: Gratis
Språk: Engelska
Operativsystem: Macintosh
www2.cs.cmu.edu/~benhdj/Mac/junk 
 Matcher.html

4 McAfee Antispam
Distributör: McAfee
Cirkapris: 280:-
Språk: Engelska
Operativsystem: Windows
www.mcafee.com

5 Norton Antispam
Distributör: Symantec
Cirkapris: 450:-
Språk: Engelska
Operativsystem: Windows
www.symantec.se

6 Spamcatcher
Distributör: Alladin Systems
Cirkapris: 220:-
Språk: Engelska
Operativsystem: Windows
www.aladdinsys.com

7 Spamsieve
Distributör: Michael Tsai Mac Software
Cirkapris: 200:-
Språk: Engelska
Operativsystem: Macintosh
www.c-command.com
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För två år sedan skrev jag en 
artikel om den, i mitt tycke, bästa 
webbläsaren, Mozilla. Mozilla är 
fortfarande den ledande webblä-
saren i många avseenden, men 
kungen har fått allvarlig konkur-
rens av sin egen lillprins. Den 
största invändningen mot Mozilla 
har varit och är att den är för stor 
och komplicerad för en vanlig 
användare som bara vill surfa 
runt på nätet.

Mozillas egen avkomling, heter numera 
Firefox. Under sitt tidigare liv har den 
även haft namnen Phoenix och Firebird, 
vilka fi ck bytas ut av varumärkesskäl. Till 
skillnad från Mozilla som är en komplett 
svit 1) med funktioner, är Firefox ”bara” 
en webbläsare. Dessutom är Firefox 
anpassad så att användargränssnittet 
är bättre och enklare för normalan-
vändaren.

Firefox är också till allra största 
delen byggd med hjälp av Mozillas 
grundkod, vilket gör att de fl esta 
förbättringar som görs i Mozilla 
automatiskt blir tillgängliga för 
Firebird. D.v.s. ett samarbete under 
skalet. Och skalet det är precis vad 
användaren ser, det är det s.k. användar-
gränssnittet.

En annan bra funktion som fi nns in-
byggd i Firefox är s.k. popupblockering. 
Man kan helt enkelt ställa in webbläsaren 
att vägra att öppna popup-fönster med 
reklam i tid och otid. Förresten, man be-
höver inte ens ställa in, det är standard-in-
ställningen från början. Det går naturligt-
vis att ändra på inställningen så att vissa, 
eller för den delen alla, webbplatser tillåts 
att öppna popup-fönster. Inställningarna 
för detta fi nns under ”Tools-Options...” 
och sedan ”Web Features”.

Kung Mozilla - 
Petad från tronen?

av Mats-Olof Sander

Man kan också enkelt blockera bilder 
från vissa webbplatser bara genom att 
högerklicka på bilderna och välja ”Block 
Images from ...”. Se även avsittet om till-
läggsprogram, s.k. extensions, för ännu 
bättre reklamblockering.

Den, för mig, viktigaste funktionen 
som gör Firefox överlägsen MSIE6 är 
fl iksystemet (tab browsing). I ett och 
samma fönster kan man ha fl era webb-
sidor öppna samtidigt med fl ikar för att 
navigera mellan dem. Mycket effektivt! 
När man t.ex. öppnar en länk på en sida 
kan man be Firefox att öppna den i en 
ny fl ik och, om man vill, göra detta i 
bakgrunden så att man senare kan gå dit 
och läsa en färdigladdad sida.

Man kan också använda fl ikar tillsam-
mans med bokmärken och göra ett enda 
bokmärke av fl era fl ikar. På det sättet kan 
man genom att gå till ett bokmärke öppna 
fl era sidor i olika fl ikar samtidigt.

Apropå bokmärken, en lite mera avan-
cerad funktion som jag använder ofta är 
att göra en genväg till ett speciellt bok-

märke, t.ex en bokstav ”s” för webbplat-
sen susning.nu. Då kan jag direkt skriva 
”s” i webbadressraden och trycka på 
enter. Vips så är jag på rätt webbplats.

Ok, bättre blir det när jag ställer in 
bokmärket så att det dessutom kan skicka 
med ett sökord. Jag skriver istället t.ex 
”s släktforskning” och susning.nu visar 
mig sin sida om släktforskning. Denna 
funktion går att använda för nästan alla 
webbplatser med någon form av sökfunk-
tion. Se utförligare instruktioner hur man 
ställer in denna funktion på

www.slaktdata.org/bokmarken/

Genvägar till bokmärken i Mozilla/
Firefox

Börja med att gå till den webbplats 
som du vill jobba med, t.ex http://
susning.nu/
Fyll i ditt sökord och tryck på en-
ter (vagnretur). Nu får du upp en 
sida med sökresultatet. Det är inte 
sökresultatet i sig själv som är det 
intressanta här, utan istället den 
webbadress som visas i adressraden 
överst i webbläsaren.
Gör nu ett bokmärke av denna adress 
genom att i menyn ”Bookmarks” och 
sedan ”Add to bookmarks...”
I dialogen som då kommer upp väljer 
du en mapp att lägga bokmärket i, 
det spelar ingen roll vilken (I min 
webbläsare väljer jag en mapp som 
heter ”Quick Searches”)
Välj sedan ”Bookmarks” följt av 
”Manage bookmarks...”
Leta upp och expandera mappen där 
du sparade bokmärket, markera ditt 
bokmärke och klicka på ikonen för 
”Properties” (alternativt högerklicka) 
och välj ”Properties”
I det andra fältet, ”Location”, letar 
du upp ditt eget sökord (kan ibland 
vara förvrängt med %20 eller lik-
nande). Byt ut hela sökordet mot ett 
procenttecken
I samma dialogruta skriver du också 
in en valfri kort genväg, t.ex. sus 
eller bara s
Klicka därefter på ”Ok” och genvä-
gen är klar att använda. Du kan också 
stänga fönstret med dina bokmärken, 
det behövs inte längre

För att använda din genväg kan du nu 
skriva ”sus” följt av ett blanktecken och 
godtyckligt sökord samt ”enter” (vagnre-
tur). Mycket effektivt!

Inbyggd sökfunktion, med Googles 
sökmotor som standard, fi nns lättillgäng-
lig till höger om adressfältet. Man kan 
lägga till fl era sökmaskiner eller ändra 
standardinställningen om man vill.

Vill du också tillhöra den lilla men 
stadigt växande skaran som vill använda 
Internet på ett angenämt och effektivt 
sätt. Ladda hem den senaste versionen 
(för närvarande version 0.9) av Firefox. 
Installationen är i de nya versionerna helt 
strömlinjeformad och enkel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

forts. sid 17

Fliksystemet i fi refox, här med några 
släktforskarwebbplatser i fl ikarna.
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Så kom då mitt första tillfälle att 
få delta på en anbytardag och 
det blev i slutet av april i Vingå-
ker. Lokala föreningen K F V:
s Släktforskarförening, Katrine-
holm-Flen-Vingåker, i samarbete 
med ÖGF, Östgöta Geologiska 
Förening, och Vingåkers kom-
mun var arrangörer. Västra och 
Östra Vingåker i Södermanland 
och Regna och Skedevi i Öster-
götland med angränsande sock-
nar. I alla dessa församlingar med 
omnejd pågår min släktforskning 
i så vad kunde bli mer än mitt i 
prick.

Anmälan
Redan vid anmälan som deltagare skulle 
församlingarna, släktnamnen och om 
man hade någon specialitet med sin släkt-
forskning uppges. Vi var ombedda att ta 
med antavlor, personregister och egna 
databaser och annat av intresse. Efter min 
anmälan började planering med vad som 
kan vara bra att ta med. Jag hade ingen 
aning om hur en anbytarträff fungerar 
praktiskt så det blev ju samtidigt en träff 
för att lära mig. Jag utgick ifrån att då 
det var flera församlingar så valde jag 
att dela upp min släktforskning utifrån 
de aktuella församlingarna. Visserligen 
flyttade många av mina anfäder mellan 
dessa församlingar så några av dem skulle 
finnas med i flera men det spelade mindre 
roll ansåg jag.

Planering och förberedelser
Jag använder Disgen8 och valde anse-
delutskrift utgående från orter för res-
pektive församling. Samtidigt får jag 
med utskrift på personregister, ortregister 
med de gårdsnamn jag kompletterat med 
och källförteckningen. Varje församlings 
utskrift fick en egen plastmappspärm 
med sitt församlingsnamn på framsidan. 
Deltagarna kan enkelt se vilka försam-
lingar och vilka uppgifter jag har. Medan 
jag höll på med utskrifterna gjorde jag 
samma typ av utskrift för de övriga för-
samlingarna jag forskar på i Sörmlands 
och Östergötlands län. De kanske kan 
komma till pass, tänkte jag. Jag hade se-
dan tidigare ett fotokollage utskrivet från 
datorn på fotopapper så det kan komma 
väl till pass och behöver inte göra något 
nytt. Min dator tar jag också så har jag 
min hela släktforskning tillgänglig.

Några dagar före anbytardagen kom 
deltagarlistan och det var omkring 60 
anmälda och några av dem känner jag 
från andra träffar. Deltagarlistan innehöll 
också informationen om vad var och en 
hade för forskarförsamling, släktnamn, 
vad man sökte efter med mera. Många 
hade också angivet socknar och gårds-
namn vilket jag tyvärr inte hade gjort. 
Det ska jag tänka på till nästa gång för 
den informationen var bra att ha i förväg. 
Några forskare noterade jag som extra 
intressanta att träffa för utbyte av forskar-
resultat och annan information.

Jag och min familj bilade upp till Ka-
trineholm dagen innan anbytardagen som 
var på en lördag. Vi hade bokat hotellet 
Gillet, ett mysigt litet familjehotell som 
vi besökt tidigare när jag släktforskat i 
omgivningarna. K V F:s forskarrum på 
biblioteket Ängeln har jag bekantat mig 
med några gånger tidigare och jag hann 
nu med några timmar under fredagsef-
termiddagen.

Anbytardagen
Vi samlades på Åbrogården i Vingåker, 
betalade vår deltagaravgift, fick vårt 
deltagarnummer som väl synligt häng-
des runt halsen. Min första tanke var 
att man kände sig som en fånge med 
sitt nummer men samtidigt så är man ju 
”fångad” av sitt släktforskarintresse så 

tanken passade ju egentligen väldigt bra 
in. Det är dessutom lättare att hitta och 
läsa ett kort nummer än ett långt namn. 
Vi som hade datorer med oss, och vi 
var många, började dra kablar lite kors 
och tvärs utmed platserna vid väggarna. 
Forskarmaterialen började sprida ut sig 
på borden och snabbt var många igång 
att knyta kontakter sinsemellan. Mina 
plastmappspärmar blev uppskattade då 
deltagarna själva kunde titta och bläddra 
i mitt material. De ansåg dem bra och 
lätta att använda. Jag hade skrivit ut 
kartor för de olika församlingarna från 
Häradskartan som jag kompletterat dem 
med och några deltagare fick dem med 
sig hem efter anbytardagen slut. Mitt 
fotokollage som innehöll både porträtt 
och gamla miljöbilder var också många 
och bläddrade i. Däremot var det inte 
inga som fick några nya släktingar eller 
uppgifter av det jag hade.

Glad stämning och nummerjakt
Den glada stämningen spred sig snabbt 

i lokalen och nummerjakten var i full 
gång hela tiden. Det var kul att träffa 
några från K V F:s förening och några 
av dem kände sedan tidigare. Krister 
Forss, ordföranden, var jag i kontakt med 
i samband med att jag blev medlem förra 
året och vi pratade en del om föreningen. 
Olof Danielsson var för dagen vårt allt-
i-allo som också såg till att vi fick något 

Anbytardagen – Charlotte med några deltagare på Åbrogården

Anbytardag i Vingåker
Första gången

  Foto – Lars-Göran Börjesson
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till livs. Olle och jag samspråkade medan 
vi åt lunchmackan som ingick i deltagar-
avgiften. Bo Olsson som också är enga-
gerad i V. Vingåkers Hembygdsförening 
har mycket kunskap om trakten hade 
databaser över födda-vigda-döda för Väs-
tra/Östra Vingåker på plats. Han hjälpte 
mig med några sökningar vilka gav mig 
ledtrådar till ytterligare forskarspår.

Flera ledtrådar
Jag tror att det vara många som fick en 
hel del ny information och ledtrådar i sin 
forskning av varandra. Deltagarna Åke 
Dahlqvist, Christer Gustafsson, och Lotta 
Hessel var några som hade forskning i 
mina församlingar men tyvärr hittade vi 
inget gemensamt. Erik Örtengren som 
bor i Kullavik söder om Göteborg, inte 
så långt ifrån mig, hade Skedevi som 
gemensam församling med mig men 
tyvärr inga gemensamma gårdar eller 
familjenamn där heller. 

Lena Johansson hade sina förfäder 
slutet av 1700 talet boende i Snacktorp i 
Stora Malm, D. Jag hade genom gamla 

Mapparna – Plastpärmarna är gula 
och röda, anpassade till landskapens 
vapenfärg

brev från slutet av 1800 till början av 
1900 talet familjeberättelser från samma 
torp men om det är gemensamma anor lär 
framtida forskningar visa.

Tommy Dahlgren hade en egen skapad 
databas över Skedevi församling. Vid 
sökning i den fick jag mer information via 
födelseregistret och kan nu söka vidare på 
några grenar på 1700-talet.

Efter lunchavbrottet var det tyvärr 
många som började ge sig iväg trots att 
det var två timmar kvar.

Nya erfarenheter och kontakter
För mig var denna anbytardag mycket 
givande och jag fick mycket nyttiga er-
farenheter och nya släktforskarkontakter. 
Nu ser jag fram emot om det kan bli en 
anbytardag i Katrineholm med Stora 
Malm som en av församlingarna.

Ett stort TACK till arrangörerna!

Artikeln är skriven för tidningen 
Släktdata och medlemsbladet K F V 
Forskaren

Charlotte Börjesson

Utöka funktionaliteten hos Firefox
Med plugins och extensions (tilläggspro-
gram) kan man utöka funktionaliteten 
hos webbläsaren. Plugins är samma 
typ av program som finns för de flesta 
webbläsare för att visa t.ex Flash och 
PDF i webbläsarens eget fönster. Exten-
sions är en annan typ av program som är 
speciellt byggda för Mozilla och Firefox. 
Det finns t.ex extensions för att blockera 
annonser (AdBlock), för att zooma in 
bilder, för att ladda hem länkar mm. I den 
senaste versionen av Firefox installerar 
man extensions med hälp av funktionen 
Extension Manager (under menyn Tools 
- Extensions). Man kan hitta flera genom 

länken längst ner i Extension Manager.

Extensions installeras automatiskt när 
man klickar på en länk, med en liten enkel 
installationsdialog förstås. De flesta ex-
tensions är ganska små så att nedladdning 
och installation går ganska snabbt.

Det finns också en tredje typ av till-
läggsprogram. De kallas bookmarklets 
(eller ibland favelets) och fungerar ofta 
även i andra webbläsare. Några sådana 
som jag använder är t.ex increment och 
decrement som bläddrar i t.ex kamerabil-
der som är numrerade, linkback som visar 
vilka webbplatser som enligt Google har 

forts. fr sid 15: Kung Mozilla
länkar till den webbplats jag befinner mig 
på och sort table som kan sortera tabeller 
på webbsidor.

Språket då?
Det finns ingen officiell svensk version 
av Firefox ännu. Men det finns ett projekt 
för översättning på adressen:

  http://82.182.34.124/~mozilla/
Jag har inte själv testat, men där finns 

en färdigöversatt betaversion av Firefox 
0.9.

1) Mozilla-sviten:
   - webbläsare
   - epostprogram
   - websidesredigerare
   - javascript-debugger

För att få veta mer kan man 
leta på länken

http://www.mozilla.org/

Fakta

Firefox inställning för att bl.a. blockera 
oönskade popup-fönster.
Blockeringen gäller inte för popup-
fönster som öppnas genom att man 
klickar på en länk, utan endast de som 
öppnas mer eller mindre av sig själva. 
Lägg märke till att det finns möjlighet 
att tillåta popup för vissa webbplatser.
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Lottas
länk-

tips

Internet

Gen Net ger möjlighet för personer som, 
-  inte kan gå en studiecirkel i släktforskning, 
-  vill lära sig i egen takt och när man själv vill, 
-  har oregelbundna arbetstider och har därför  
 svårt att avsätta en bestämd tid varje vecka, 
-  eller har andra skäl. 

Flexibel distanskurs i släktforskning på Internet. Du behöver 
inte ta dig till en specifik plats där kurs anordnas eller passa 

tider. Du kan sitta i lugn och ro hemma vid din dator och det är 
du själv som bestämmer takten, när och hur du ska bedriva din 
forskning efter släkten. Släktforskarkurs på Internet betyder att 
du får de grundläggande kunskaper via Gen Net:s webbplats 
om hur man bör gå tillväga för att sedan kunna komma vidare 
i sin forskning på egen hand. 

Mer information om kursen finns att läsa på 
www.gennet.se

Distansutbildning i släktforskning

Genline meddelar
Släktbokssidor på Internet genom Genline har löst ett problem. 
Hanteringsprogrammet Family Finder finns från mitten av maj för 
Mac-datorer. 

Det är klart för nerladdning av Genline FamilyFinder för OSX. ”Den har tagit god 
tid på sig, och stora kostnader, men nu äntligen finns den”, meddelar företaget i 
informationsbrev till Genlines medlemmar. På deras hemsida genline.se hittar du 
den. De känner sig faktiskt ganska stolta över att äntligen kunna presentera en 
fungerande Mac-applikation och hälsa en ny del av släktforskar-världen välkomna 
till Genline.

Är Du en av ”de lyckliga”? Skriv/maila red. och berätta i nästa tidning...

Christer Hamré – hemsida med text 
både svenska och engelska
Karta över Sverige med klickbara länkar 
till resp. län, kommuner och försam-
lingar

http://home.swipnet.se/chamre/cn-
tymap.html

Sveriges län efter länsnummer
http://home.swipnet.se/chamre/for-

saml-sve.html

Sveriges församlingar sorterad i namn-
ordning och med församlingskod 

http://home.swipnet.se/chamre/pa-
rishyes1.html

Sveriges f.d. församlingar sorterad i 
namnordning visar vilken annan för-
samling de nu ingår i

http://home.swipnet.se/chamre/pa-
rishno1.html

Tips och länkar för Emigrantfors-
kare
Vid förbundets cirkelledarkurs i Växjö i 
mars presenterade Anna-Lena Hultman 
och Ted Rosvall en rad tips och råd kring 
hur man hittar sina försvunna släktingar 
i Norra Amerika. Ett kompendium med 
länkar utlovades vilket du kan både läsa 
och spara ner från Rötter på adressen

http://www.genealogi.se/forbund/
emigrantkallor.doc

Jag surfade på nätet med Google 
och sökte på föreningens namn: 
Släktdata. Och fann den här för 
mig okända ”logotypen”? I sam-
band med att jag började redigera 
tidningen för ett år sedan kom jag 
i kontakt med de förslag till ny 
logotype som lagts ut på nätet. 
Men jag minns inte om just denna 
fanns med?

Den här varianten dök upp på Mats 
Onsjös hemsida:

w1.521.telia.com/ ~u52105337/
gen/innehall.html (titta själv):

Långarydssläkten
Han har på sin hemsida också en länk 
till Långarydssläkten. Den är världens 
största kartlagda släkt enligt Guinness 
rekordbok. Kanske kommer ett reportage 
om en av forskarna, Johan Lindhart, i 
kommande nummer av denna tidning?

Någon minnesgod läsare kanske minns 

Internät-träffar
om den här släkten är omskriven inom 
föreningen tidigare? Fatta pennan eller 
koppla upp Dig och skicka ett mail!

Dansk-engelska
En annan rolig träff blev den här! Med 
en dråplig presentation av vad länken 
slaktdata.org kan ge:

Släktdata: download af kirke-
bøger samt online søgning

Är det danska eller engelska?

Är släktforskning kultur
Man hittar (förståss?) en länk till Släkt-
data på 

http://www.kultur.nu/Arkiv/Slakt-
forskning/index.asp. Bland 7468 länkar 
till svensk kultur är det ett 100-tal med 
anknytning till släktforskning.

 *  

Här kan Du också skriva om släkt och 
data. Kom igen!

Jan-Ove Frantzich
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Nr 2 - 2004

1)  Rättad version av BJOKE-D1
2)  Ersätter SKRVK-D1, som kompletterats

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 
föreningens registeransvarige Allan Palmgren. Adress se sidan 3.

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.

Församling Län Bok Period Antal
tot.

Antal
nya Registrerat av SCB-

Filnamn Kod Anm

Angered O Döda 1900-1933 732 732 Rolf Eknefelt ANGRE-D2 148026
Askum O Födda 1898-1925 2.738 2.738 Håkan Andersson ASKUM-F3 142703
Atlingbo I Döda 1714-1729 37 37 Håkan Andersson ATLBO-D2 98051
Atlingbo I Döda 1861-1920 205 205 Håkan Andersson ATLBO-D3 98051
Atlingbo I Födda 1861-1920 321 321 Håkan Andersson ATLBO-F2 98051
Atlingbo I Vigda 1714-1920 339 339 Håkan Andersson ATLBO-V1 98051
Björke I Döda 1728-1863 391 4 Olle Överby BJOKE-D1 98036  1)
Björke I Döda 1864-1920 198 198 Håkan Andersson BJOKE-D2 98036
Björke I Födda 1861-1920 384 384 Håkan Andersson BJOKE-F2 98036
Björke I Vigda 1724-1920 317 317 Håkan Andersson BJOKE-V1 98036
Herrestad O Vigda 1861-1920 651 651 Christer Haglund HRSTO-V5 148510
Hogrän I Döda 1861-1920 316 316 Håkan Andersson HOGRN-D2 98052
Hogrän I Födda 1861-1920 423 423 Håkan Andersson HOGRN-F2 98052
Hogrän I Vigda 1782-1920 336 335 Håkan Andersson HOGRN-V1 98052
Hömb R Döda 1778-1920 1.445 1.445 Martin Pehrson HOMB-D1 168518
Hömb R Födda 1747-1920 1.896 1.896 Martin Pehrson HOMB-F1 168518
Hömb R Vigda 1699-1920 492 492 Martin Pehrson HOMB-V1 168518
Roma I Döda 1861-1920 518 518 Håkan Andersson ROMA-D2 98025
Roma I Födda 1861-1920 1.017 1.017 Håkan Andersson ROMA-F2 98025
Roma I Vigda 1723-1920 649 649 Håkan Andersson ROMA-V1 98025
Skredsvik O Döda 1689-1920 8.144 45 M Pehrson+H Andersson SKRVK-D2 148509  2)
Tossene O Födda 1898-1920 2.453 2.453 Håkan Andersson TOSSE-F2 142706
Träkumla I Döda 1861-1920 218 218 Håkan Andersson TRAKU-D2 98049
Träkumla I Födda 1861-1920 332 332 Håkan Andersson TRAKU-F2 98049
Träkumla I Vigda 1771-1920 162 162 Håkan Andersson TRAKU-V1 98049
Vall I Döda 1861-1920 283 283 Håkan Andersson VALL-D2 98050
Vall I Födda 1861-1920 358 358 Håkan Andersson VALL-F2 98050
Vall I Vigda 1782-1920 284 284 Håkan Andersson VALL-V1 98050
Valla O Döda 1730-1820 2.272 2.272 H & W Ängermark VALLA-D4 141901
Valla O Födda 1730-1820 3.171 3.171 H & W Ängermark VALLA-F4 141901
Valla O Vigda 1730-1820 864 864 H & W Ängermark VALLA-V4 141901

Summa: 31.946 23.459

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit eller förändrats sedan Släktdata Nr 1 2004 trycktes.



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

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

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Höstprogram 2004
Lördag 21 aug 2004  Alingsås - Långared kl 1400-1700

SÖK DINA RÖTTER. Hembygdsdag i Ruus – Långared. 

Tisdag 24 aug 2004  Alingsås kl 1800

Hur börjar jag släktforska? Öppet hus med Alingsås Släktforskarförening 
Plats: Alingsås bibliotek

Torsdag 2 sept 2004 Alingsås kl 1800

Föredrag av Christer Engstrand, från V:a Frölunda. Inträde: 40 kr. 
Plats Kultursalen, 2:a våning, Alingsås bibliotek. 

Onsdag 15 sept 2004 Alingsås kl 1830

Cafékväll.
Plats: Konditori Orion Kungsgatan 20, Alingsås.
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/

Program för GöteborgsRegionens Släktforskare/FÖRENINGEN SLÄKTDATA

Lördagen den 11 september kl.1200

Promenad i Slottskogen till landskapsstugorna.Visning och kaffeservering. 
Uppgifter om kostnad och startplats meddelas senare.

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

Välkommen till FÖRENINGEN SLÄKTDATAS Höstprogram - mer i nästa nummer av tidningen.
Kommer i mitten av september.
Föreningens höstmöte är inplanerat till lördag 16 oktober kl 11.00

Föreningen kommer att delta i följande släktforskarmöten under hösten:
 

Släktforskardag i Skene lör 2 okt 2004
Släktforskardag på Vänersborgs museum lördag 9 okt kl 10-16
Alingsås Släktforskarförening 2 september kl. 19.00, Kultursalen, vån 2, Alingsås bibliotek ”Sveriges regenter 
under 1000 år” - föredrag av Christer Engstrand

Redaktionen och

Hela styrelsen önskar Er alla en 
  riktigt 
   skön 

    sommar

•
•
•


