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LEDAREN
Släktforskarna och mammon

I

mitten av augusti genomfördes de årliga Släktforskardagarna, i år förlagda till Östersund. Som vanligt
folkligt och gemytligt med stort plus för den trevliga
staden Östersund. Några släktforskarkollegor från andra
sidan Kölen talade vid stämmomiddagen lyriskt om Östersund och Jämtland som om dessa delar ännu tillhörde
Norge. Så starka känns de norska banden fortfarande till
dessa vackra trakter…
Varje år, på Släktforskardagarna, brukar jag träffa Hans,
en arbetskamrat från 1970-talet på Saab i Linköping, numera bosatt i Stockholm. Självklart blir det mycket prat
om släktforskning när vi träffas nuförtiden. Hans hade
varit på ”inköpsrunda” i alla montrar på utställningen i
Östersund och köpt ett antal CD med register: ”Man vet
ju aldrig när man behöver materialet”, urskuldade sig
Hans och tillade: ”vintern är lång”. Några tusenlappar
hade han säkert investerat på sin ”inköpsrunda”.
Även om släktforskaren i gemen kanske inte förser sig
med inköpta CD på detta lite osystematiska sätt, så blir det
ändå höga kostnader för inköp av register. Varje förening
med självaktning ger numera ut ett antal register på CD
och försäljningspriserna är ofta ganska höga. Tyvärr har
det hela urartat och blivit ett ”geschäft” och verksamheten
i många föreningar har kommersialiserats; för att få fortlöpande pengar till sin verksamhet känner sig föreningarna
”tvingade” att fortsätta och utöka hanteringen. Vart tog
idealiteten vägen? Är inte kyrkoböckernas register allas
vår egendom? Låt vara att ett mödosamt arbete med att
registrera materialet på datorn utförts, men har ofta inte
registreraren ett egenintresse av sitt arbete också?
Och tyvärr går Sveriges Släktforskarförbund inte i
spetsen för en förändring till släktforskarnas fromma. Nej,
förbundet har tvärtom slagit in på en väg, som leder ännu
längre mot kommersialism. Förbundet marknadsför ett
stort antal CD-utgivningar och böcker – till höga priser.
Upplagorna av vissa CD, t.ex. Sveriges befolkning 1890,
är mycket stora och ”medlemspriset” är 495:-! Den etiskt
tveksamma och omdiskuterade utgivningen av Sveriges
befolkning 1970 tillhör också storsäljarna till samma
pris – den består av ett mantalsutdrag över 8 miljoner
människor i Sverige…
Men då bör det väl bli ett stort överskott i förbundets
resutaträkning? Så är förvisso icke fallet! Föregående
år, 2003, blev det istället ett underskott med nästan 0,6
miljoner. Anledningen angavs bl.a. vara en omläggning av
redovisningssystemet och ett antal pågående projekt (läs:
register på CD), som ännu inte gett intäkter. Med detta
resonemang bör 2004 bli ett år, då frukterna av pågående
projekt skall ge rik skörd! Vi får väl se…
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En kursändring från förbundets sida bort från den
renodlade kommersialismen skulle jag personligen
välkomna. Förbundet bör radikalt sänka priserna på CD
och böcker för sina föreningars medlemmar. Det skulle
innebära att vi släktforskare skulle komma över register
och böcker till vår släktforskning till betydligt blygsammare kostnader.
Naturligtvis skulle det också betyda att förbundets
verksamhet måste krympa, att livremmen måste dras åt
ett eller två hål! En sådan bantning skulle enbart vara
hälsosam för förbundet och inte bara jag utan alla Sveriges släktforskare skulle samfällt applådera en sådan ny
giv, det är säkert!

Emigranternas Hus invigt
Äntligen! Nu har Göteborg invigt ett Emigranternas Hus,
som skall fungera som ett centrum för emigrationsforskning. Att Göteborg är den naturliga platsen för en sådan
verksamhet är ju självklart eftersom en miljon svenskar
passerade Göteborg på sin väg till Amerika. Tanken på ett
Emigranternas Hus i Göteborg har funnits länge; redan
1983 inlämnades den första motionen till kommunfullmäktige. Och under åren har frågan tagits upp med stor
envishet, som nu till slut givit resultat.
Jag är övertygad om att du som släktforskare är
nyﬁken att besöka Emigranternas Hus och använda
den välutrustade forskarsalen där. Om du kommer till
Släktdatas höstmöte den 16 oktober, som genomförs
just i Emigranternas Hus på Packhusplatsen, så kommer
du att få en visning av lokalerna och en information om
verksamheten och de möjligheter till forskning, som ﬁnns
där. Mer om programmet för Släktdatas höstmöte kan du
läsa på sista sidan…
Utöver Släktdatas höstmöte ﬁnns tillfälle att besöka
många släktforskarträffar i Västsverige under hösten-vintern. Vänersborg har släktforskardag lördagen 9 oktober,
släktforskardag planeras i det nya biblioteket i Mimers
Hus, Uddevalla (datum inte fastställd), Marks Härads
Släktforskarförening ﬁrar 20-år med släktforskardag den
2 oktober i Kunskapens hus i Skene. Mer om kommande
aktiviteter i Kalendarium på sista sidan!
Välkommen till en ny släktforskarsäsong med Släktdata!
Christer Engstrand

Ordförande i föreningen Släktdata
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41 handskrifter att läsa på datorn
Programanmälan av Per Liljeström.
Släktforskare och andra som
läser gamla texter har fått ett
medel för att lära eller vidmakthålla kunskaperna i att läsa
gamla stilar.
Det ska genast sägas att visst är lätt och
visst är svårt. Kanske kommer en ny
version med ﬂer texter, där hoppen i
svårighet är mindre. Men denna version
är en god början.
Ett gott råd är att ladda in programmet på hårddisken. Jag gjorde ett prov
med min snabba dator, där jag körde
programmet från skivan. Sen laddade
jag in allt på den långsamma datorn
och körde direkt från hårddisken. Då
blev det fart!
Idégivare och utvecklare är de i Västsverige välkända släktforskarna Per
Clemensson samt Sven och Wilhelm
Ängermark. De har skapat ett program
för att lära läsa gamla handskrifter.

så kan man förstora den ända upp till
200%. Alfabeten från olika tidsepoker
ﬁnns också med i programmet. En ﬁness
är att man på skivan tagit med förklaringar till mått, mynt och vikter. Detta
kan man ha stor nytta av vid läsning av
bouppteckningar och domstolshandlingar.
De 41 handskrifterna ger prov på
många typer av dokument hämtade från
kyrkoarkiv, domstolsarkiv och andra
arkiv som ﬁnns på Landsarkivet i Göteborg. Den äldsta texten är från 1339, den
yngsta från1926. Övervägande delen av
texterna är från 1600- och 1700-talen.

Fakta

41 handskrifter 1339 – 1926.
Systemkrav: Pentium 200 eller bättre.
32 Mb ramminne.
Pris:

350 kr, inkl. moms.
20 kr för porto.

Beställes från:
GöteborgsRegionens Släktforskare
Erik Dahlbergsgatan 36 B
411 26 Göteborg
e-post: karin.joel.holger@telia.com

Man kan i 41 handskrifter välja bland
fem olika stilar, och inom varje stil kan
man välja ﬂera olika alternativ såsom
övningstexter, träningstexter och originaltexter.
Övningstexter (rött val) ger rättning
ord för ord.
Träningstexter (blått val) ger ingen
rättning, men man kan skriva in texten
och spara den.
Originaltexter (svart val) rättas ej, ger
heller ingen hjälp eller något stöd.
Texter kan skrollas och förstoras
(200%), som hjälp ﬁnns stödlinjer och
alfabeten från olika tidsepoker. I något
fall kan man välja texter från en mängd
olika arkiv.
Har man svårt att tyda texten,

Föreningen Släktdatas hemsida är mycket välbesökt av släktforskare - våra mätningar visar att vi har ca 250 000 besök/år.
Huvuddelen av besökarna är naturligtvis intresserade av föreningens ca 500 register med totalt 1,3 miljoner personposter,
sökbara och kostnadsfritt nedladdningsbara till den egna datorn.
Men hemsidan innehåller så mycket mer intressant material för alla släktforskare. För att förbättra och aktualisera föreningens hemsida och CD söker vi nu ytterligare en

WEBBREDAKTÖR / WEBBMASTER

som tillsammans med Mats-Olof Sander, som ansvarar för registerdelen av hemsidan, och tidningsredaktionen kan vidareutveckla hemsidan. Arbetet bedrivs hemifrån på din egen PC med Internetuppkoppling. Arbetsinsatsen kan uppskattas
till 2-4 timmar månad.
Är du intresserad? Hör av dej med e-post eller på telefon till Christer Engstrand eller Mats-Olof Sander
Adresser hittar du på sid 3 i denna tidning!

4

Nr 3 - 2004

Jag ﬁck en bok
Bokanmälan av Per Liljeström
När jag vid senaste medlemsmötet avtackades för 15 års
styrelse- och redaktionsarbete i
Föreningen Släktdata ﬁck jag en
bok. Det var inte vilken bok som
helst. Hus för hus i Göteborgs stadskärna heter
den och är utgiven av
Göteborgs Stadsbyggnadskontor tillsammans med Göteborgs
Stadsmuseum.
Projektgruppen har bestått
av Stina Eideroth-Linden,
SBK, Maria Lundgren, SBK
samt Gudrun Lönnroth, SM.
Den senare har varit redaktör för boken.
Hus för Hus är en omfångsrik bok
och därför ingen säng- eller sofﬂäsebok.
Man måste ha ett ordentligt underlag,
t.ex. ett skrivbord eller ett matsalsbord.
Det första intrycket var mycket positivt,
bl.a. därför att mycket få foton har störtande linjer. Finns de, så har de nästan
undantagslöst tagits efter 1980. Från

denna tid och framåt vimlar det av denna
typ av fotograﬁskt undermåliga bilder i
all slags press. Och ändå är det så lätt
att undvika störtande linjer!
Kostymen hamnar i presssen utan att skjortan strykes
– om du förstår vad jag
menar!

När man sedan noggrant tittar på illustrationerna (foton och teckningar)
ser man hur väl projektgruppen arbetat.
Bokens första åttondedel är kronologiskt
planerad, och därmed ser man hur tunt
materialet är under stadens första 200
år. Men från 1800-talets mitt ﬁnns ett
rikt underlag av arkitektritningar och
fotograﬁer.

Från 1870-talet förvandlas staden
successivt till en stenstad i närheten av
stadskärnan. Längre bort byggs arbetarstadsdelarna Haga, Landala, Annedal
m.ﬂ. Där ﬁnns de för Göteborg så speciella landshövdingehusen. Från 1950
förnyas staden i stor skala.
Med detaljrika kvarterskartor och fotograﬁer kan vi följa Hus för Hus inom
Vallgraven och i Nordstan. Både de
som försvunnit och de som kommit till. Det är drygt 100 kvarter
som beskrivits.
Boken har dessutom försetts
med en fyllig ordlista med för
den tiden relevanta byggnadsord.
Käll- och litteraturförteckning
ﬁnns och dessutom en namnlista
över arkitekter, byggmästare m.ﬂ. som
påverkat stadsbilden inom Vallgraven.
Samtliga byggnader har dessutom listats
med sina gatuadresser.
En (present) bok för alla göteborgare!
▄
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FARFAR

RUT
Mjölkbonde

Harrys
Maka

FARMOR

HARRY
Konservator

MORFAR
Timmerman

FAR
Lokförare

ULLA
Författare

Tävlingen

I förra numret bestod tälingen
av att reda ut släktskapet mellan
några medlemmar i en familj och
deras yrken.
Hej!
Här kommer mitt svar på
tävlingen. Eftersom jag tyckte
den nästan var
för lätt, lät jag även sonen
göra den och han kom fram
till samma svar
utan att ha sett mitt.
Kusin
Faster
Farbror
Mor
Far
Mormor
Morfar

författare
mjölkbonde
konservator
Antikhandlare
lokförare
Borgmästare
timmerman

MVH
Gerd Johansson
Kållegården 1
534 92 Tråvad
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Lösningen som först öppnades
var gjord av Gerd Johansson.
Hennes e-mail ﬁnns här vid sidan
om. GRATTIS. Pris kommer för
den goda prestationen (om än
enkel för Er!).
Redaktionen (åtminstone JanOve) har dock fått kämpa länge
för att få fram släkttavlan längst
upp på sidan. Kansk det rent av
ﬁnns någon mer lösning?
Då får det bli en uppföljande
ny

MORMOR
Borgmästare

MOR
Antikhandlare

BERIT

--The mayor is married to the
man who works at the lumber
mill.
--Ruth runs the dairy farm in
Wisconsin.
--Harry is Ullas father.
--The author is the niece of the
railroader.
--The lady who sells antiques
is the daughter of the mayor and
the wife of the railroader.
--The father is not a conservationist and he does not work at
the lumber mill.
Who does/or is what?

tävling:
Finns det en annan lösning till
uppgiften om man utgår från
den engelska (US) texten här i
högerspalten?

Skicka Din lösning till
tavling@slaktdata.org
före 1 december. Priser av red.
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*GLÖM EJ*
höra av dej till Christer Engstrand,
e-post christer_engstrand@yahoo.se
eller tel. 0708-288370
Rosenberg CDn
- oumbärlig
källa
Bokhandlaren och författaren Carl Martin
Rosenberg (1843-1915) utgav 1881-1883
det värdefulla verket Geograﬁskt-Statistiskt
Handlexikon öfver Sverige.
Lexikonet upptar på ca 2300 sidor ca 70 000 artiklar om landskap, län, stift, härader, städer, socknar,
byar, gårdar m. ﬂ. orter och platser. Som huvudkälla har 1878 års taxeringslängder använts.
Vidare har uppgifter hämtats ur SCB:s publikationer, länskalendrar, landskaps- och ortsbeskrivningar, ofﬁciella kartverk m.m. Uppgifterna gäller
de omkring 1878-1880 rådande förhållandena. Just
lexikonets anknytning till 1870-talets Sverige gör
det användbart för den historiskt inriktade forskningen. Som hjälpmedel vid släkt och hembygdsforskning är lexikonet oumbärligt.
CDn bygger på en bokstavstrogen avskrift av originalutgåvan av Geograﬁskt-Statistiskt Handlexikon
öfver Sverige.

CDn kostar 190 kr och skickas fraktfritt inom Sverige. Mot faktura. Beställa
kan man göra genom att kontakta:
http://www.regis.se/rosenberg.htm
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Släktforskardagarna
2004
Återigen hade vi ﬁnt sommarväder under alla tre dagarna vid de
årliga Släktforskardagarna och
Sveriges Släktforskarförbunds
Rikstämma. Årets arrangör var
Jämtlands Läns Släktforskarförening och många besökare hade
kommit till dessa trevliga dagar.
Arrangemanget genomfördes i
Folkets hus i Östersund.

Konferenser och utﬂykter
På fredagen genomfördes konferenser
för föreningarnas ordförande, redaktörer och cirkelledare. Inledning på
konferenserna var gemensam för alla
deltagare för en diskussion om Rötter
och dess framtid. Förbundsstyrelsen
ville bland annat veta om vi ser Rötter
som en del av förbundets hemsida, eller
om förbundets hemsida en del av Rötter? Är det något som fattas på Rötter,
vad kan göras bättre? Förbundsstyrelsen
ﬁck både synpunkter och förslag för den
fortsatta utvecklingen. Vi ﬁck också en
presentation i ord och bild om konceptet, visionerna och lokalerna för det nya
släktforskarcentrumet i Sundbyberg som
är till för hela Sverige.
Från Släktdata deltog Christer Engstrand i Ordförandekonferensen, där
huvudpunkterna var tillgänglighetsutredningen, presentationsprogrammet
och digitala prioriteringar. Ted Rosvall
redogjorde för arbetet med ny lagstiftning kring tillgängligheten för den
svenska folkbokföringen c1895-1991,
vilka regler och vilka ”sekretessgränser” som kommer att gälla i framtiden.

Charlotte Börjesson och Christer
Engstrand ställer i ordning
”Göteborgsmontern”
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Björn Fredriksson berättade om aktuella utredningar och diskussioner kring
prioriteringar i digitaliseringen. Vilket
material kommer att få förtur? Kan
släktforskarrörelsen påverka det hela?
Förbundets projekt och produkter redovisades - Namn åt de döda, Gravstensinventeringen, Emibas m.m. och en rad nya
böcker och CD-skivor. En viktig fråga,
som också diskuterades under dagen var,
hur ideella föreningar kan stimulera ﬂer
frivilliga medarbetare till insatser, både
i det ”normala” föreningsarbetet men
också i olika former av projekt.
Bilder var ämnet på Redaktörskursen
för tidnings- och webbredaktörer. Hans
Egeskog höll i informationen och till
sin hjälp med praktiska övningar och
demonstrationer hade han bl.a. Charlotte
Börjesson från Släktdata vid sin sida.
Inskanning av gamla släktbilder och
bearbetning av bilderna i fotoprogram
var många intresserade av och deltagarna
ﬁck många tips och råd med sig där ifrån.
Deltagarna på cirkelledarkonferensen
var närvarande också vid de praktiska
övningarna.
För de som inte deltog i konferenserna
under fredagen erbjöds utﬂykter från
Östersund.
Sent på eftermiddagen var det dags
för utställarna att börja dekorera och
fylla sina montrar. Vi uppskattade antalet
utställningsmontrar till ca 30. Släktdata
hade ingen egen monter utan vi hade
en ”Göteborgsmonter” gemensamt med
föreningarna GöteborgsRegionens Släktforskare (GRS) och DIS-VÄST. Syftet
med montern var att göra reklam för
Släktforskardagarna i Göteborg - ”Porten mot väster” - nästa år och det lär vi
ha lyckats bra under de två kommande
dagarna och ingen kunde undgå oss.
Christer och Charlotte var ”monterrepresentanter” för föreningen. Montern hade
en mycket ﬁn placering i entrén som alla
passerade för att komma in till den stora
utställningshallen. Mycket uppskattade
broschyrer (och kartor!) delades ut
medan vi berättade om temat ”Porten
mot Väster”; dels en egen broschyr som
vi själva gjort om Släktforskardagarna
och dels en som Göteborg och Co hade
skänkt oss - en proffsig trycksak som

Folkets hus var samlingsplats för konferensen
förutom att presentera Göteborg och alla
Göteborgs sevärdheter även var anpassad för oss med egna sidor om Släktforskardagarna med information och
reklam. Det är otroligt många som redan
ser fram emot nästa år och är glada över
att Göteborg
är arrangör
nästa gång.
Vi bedömer
att förutsättningarna för
ett lyckat arrangemang
med många
utställare
och besökare
är mycket
goda!

Erik Egervärn
Invigning och föredrag
Landshövding Maggi Mikaelsson invigde Släktforskardagarna och hon
berättade med stolthet om sin hembygd.
Många intressanta föredrag pågick under
både lördagen och söndagen och ﬂertalet
av dem kommer att presenteras i Släkthistoriskt Forum.
Under lördag-söndag hade allmänheten tillfälle att besöka utställningen
och tillströmningen av intresserade
släktforskare var god, speciellt på lördagens första timmar. Eftersom ytan
för utställningen var ganska begränsad,
blev trängseln ganska stor under några
timmar. Och kön till lunchrestaurangen
blev ganska lång…
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Riksstämman
Efter lunch var det Riksstämma
och till mötesordförande valdes
Östersunds kommunpolitiker Per
Söderberg. Ted Rosvall omvaldes på två år som ordförande och
övriga val blev enligt valberedningens förslag. Från Släktdata
deltog Christer som stämmoombud och vid avslutningen av
stämman passade han på att hälsa
alla hjärtligt välkomna till Släktforskardagarna i Göteborg nästa
år och berättade lite om det kommande arrangemanget. Utförligt
referat från stämman ﬁnns att
läsa på Rötter och i kommande
nummer av Släkthistoriskt Forum.

Utmärkelsen årets arkiv gick till
Landsarkivet i Vadstena, årets bibliotek
blev biblioteket i Boden. Håkan Skogsjö
avtackades därefter för ett förtjänstfullt
arbete under många år med nättidningen
Rötter.
I samband med stämmomiddagen, där
uppskattningsvis ca 250 personer deltog,
gjorde Charlotte på ett för Göteborg typiskt gemytligt och humoristiskt sätt god
reklam för nästa års Släktforskardagar
och skapade positiva förväntningar.

Budkavle
I samband med avslutningen på söndagens eftermiddag ﬁck Charlotte och
övriga Göteborgsrepresentanter ta emot
budkavlen i egenskap av nästa års arrangörer.
För föreningen Släktdata,
Christer Engstrand
Charlotte Börjesson

Stor men gemytlig trängsel både på utställning och bland lyssnarna till föreläsningar och presentationer
Kjell Hoffman

Landshövding Maggi Mikaelsson
invigningstalar
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Invigning av Emigranternas Hus i Göteb
Den 26 augusti invigdes Emigranternas Hus i Göteborg.
Lokalerna ligger, som sig bör,
i Tullhuset på Packhusplatsen
7 nere vid hamnen, mitt i de
kvarter varifrån över en miljon
emigranter skeppades ut under
den stora emigrationsvågen från
1800-talets mitt till 1930-talet.
Alla som emigrerade passerade
först Tullhuset för att visa upp
sina emigrationshandlingar. I
dag ﬁnns f.ö. i byggnaden även
Cosmopol kasino.

och diskussioner kring migrationsfrågor.
För verksamheten i Emigranternas
Hus ansvarar Nina Engstrand.
Föreningen Släktdatas höstmöte
lördagen den 16 oktober kommer att
genomföras i Emigranternas Hus. Mer
intressant information om verksamheten
och forskningsmöjligheterna i huset
kommer då att lämnas (se sista sidan!)
/Christer Engstrand

Tanken på ett Emigranternas Hus har
funnits i över 20 år – redan 1983 inlämnade en grupp politiker den första
motionen till kommunalfullmäktige i
Göteborg. En drivande kraft har varit
Berit Flyborg. Förra året tog kommunstyrelsen beslut om att stödja tillkomsten
av detta efterlängtade centrum. Företaget Swedish Match, som 1995 gick in
som sponsor i det nu avslutade forskningsprojektet Göteborgsemigranten, är
huvudsponsor för Emigranternas Hus.
Verksamheten kommer att drivas i
stiftelseform och syftet är att bedriva
och stödja historisk forskning om emigrationen och dess konsekvenser, inte
minst för Göteborg och dess invånare.
Forskningen kring den sociala aspekten
av emigrationen är speciellt viktig och
kan även ge erfarenheter för nutidens
invandring till Sverige.
Invigningstalare var bl. a. landhövdingen Göte Bernhardsson och
kommunstyrelsens ordförande Göran
Johansson, som båda uttryckte en förhoppning om att Emigranternas Hus
skall fungera som en mötesplats där
kunskapen om både in- och utvandring
skall öka.
Till hjälp för dem som släktforskar
ﬁnns sex datorer med olika databaser
till förfogande, bl. a. Genline, Arkion,
Digitala Forskarsalen och ett ﬂertal CDskivor. Resurserna kommer att utökas
successivt. Forskarsalen är öppen måndag-fredag 10.00-16.00 samt onsdagar
även 17.00-19.00. Plats bokas på tel.
031-13 00 51.
I Emigranternas Hus kommer även att
arrangeras utställningar, föreläsningar
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Landshövdingen, stadsfullmäktiges ordförande och deltagare
vid invigningen.
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borg

Invigning med landsövding Göte Bernhardsson

Välklädd festdeltagare tillsmmans med Nini Engstrand

FORSKARSALEN

Redan uppkopplade och igång med amerikasläktforskningen:
Rolf Ekelund och Björn Molin m. ﬂ.
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Namn åt de döda

Några kilometer öster om Ulricehamn ligger Hössna. Det är
en vacker sensommardag när
Tidningen Släktdata intervjuar
projektledaren Anna-Lena Hultman hemma på Lilleskogen.
TSD: Vem är Du, Anna-Lena Hultman?
A-L: Jag är född Petersson på Gärdet
här i Hössna. ”Bonnatös” kan man säga.
Tog realexamen och utbildade mej till
kokerska. Vi har haft lite djur här, men
nu har bara min bror djur. Vi slipper
ansvaret för dem.
TSD: När började du släktforska?
A-L: Jag är född med släktforskningsintresset. Mamma och pappa
släktforskade. På den tiden fanns ju
inte mikroﬁlm utan bara arkiv och pastorsexpedition. Det gick sakta framåt
då. Fördelen var ju att de gamla människorna fanns kvar då att fråga.
Innan jag var gift var jag inte särskilt
intresserad egentligen. Och jag kom
mycket längre på min mans släkt än på
min. Där kom man ner på 900-talet på
prästsläkter och mest ofﬁcerare. Det var
mer intressant än mina bönder. På min
sida var det bara bönder allihop.
Min man kom bortifrån Kind, Ölsremma, Grönahög och Ljungsarp. Lite
från Småland. Och vi blev ju långt
tillbaka släkt med varandra, min gubbe
och jag. Det gör man ju när man bor så
här i samma bygd. Men vi har som sagt
kommit ganska långt tillbaka på hans
släkt. Spännande forskning.
Bland annat skulle jag skriva om emigrationen när vi gjorde Hössnaboken.
Jag visste ingenting om utvandringen
då. Men jag har några USA-släktingar
själv som jag har haft kontakt med. Och
då upptäckte jag att Hössna har den
största utvandringen i Sverige i slutet på
1800-talet procentuellt. Ingen visste det.
Alla visste att många rest till Amerika,
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men annars visste man inte så mycket.
Man visste vart hössnaborna tagit vägen, för de bodde i Providence, Patucket
och Pontiac i staten Rhode Island och
även till Massachuset och Connecticut
for det många härifrån.
Folk här pratade om de där platsena
som om de legat i Göteborg eller så.
Det verkade så nära, alla hade släktlingar där. När jag hade börjat forska
på emigrationen från Hössna kunde jag
bara inte begränsa mej till Hössna utan
det blev större och större ”ringar”. Jag
har tagit reda på mycket om vart man
reste, vilka omständigheter och så. Jag
har hjälpt många med släktforskning
och här har blivit rena turistbyrån för
svensk-amerikaner. Alla visste om att
jag höll på med detta och skickade
vilsna amerikaner till mej. Ofta har
jag kunnat hjälpa dem tillrätta. Åka ut
i skogen med dom och visa torp och
stugor. Det är jätteroligt!
Det är emigrantforskningen som ledde till att jag ﬁck leda projektet ”Namn
åt de döda”. Och ﬁck jobb hos Släktforskarförbundet. (Innan dess jobbade
jag i äldreomsorgen på Björkgården i
Hössna som fritidsassistent.) Det går ut
att CD-skivan med avlidna 1950-1999
ska kompletteras.
TSD: Hur stor är omfattningen av
projektet?
A-L: Mellan åren 1950 och 1970 var
det 1,5 miljoner namn, adresser och födelseförsamling som saknades. Många
som köpt CDn är mycket irriterade på
detta att namn saknas. Man kanske inte
skulle tagit med texten ”namn saknas”
över huvud taget. Totalt handlar det
om cirka 4,2 miljoner avlidna under
dessa 50 år.
Som projektledare för ”Namn åt de
döda” har jag lagt upp en hemsida
och gjort upp strukturen för kompletteringen. Jag har plockat ur de poster
som saknade namn och gjort om dem
till Excel-ﬁler som sedan folk har fått
via e-post från mej. Det är många människor inblandade och som ”adopterat”
en eller ﬂera socknar. Det innebär att
de gått till respektive pastorsexpedition
och läst i dödbok och församlingsbok
och komletterat Excel-filen med de
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saknade kolumnerna. Antalet personer
som deltagit vet jag inte, för ibland är
det en i en större förening som står som
ansvarig bara, medan många medlemmar har hjälpts åt.
TSD: Hur många har du fått in?
A-L: I dagsläget har jag fått in 75%
eller 1,1 miljoner poster. Men sen har
tillkommit mer än tiotusen mellan 1971
och 1973 där namn saknades. Och dessutom tillkommer den frivilliga uppgiften
att komplettera med åren 1947-1949.
För den tiden har folk frivilligt tagit reda
på ytterligare 120000 namn. Ska man
söka i det här materialet är ytterligare
tre år tillbaka väldigt värdefullt.
På förbundets stämma i Östersund
nyligen visade sig att det finns ett
intresse att börja redan 1930 och ta
fram t.o.m. 1946. För dessa år ligger
på pastorsexpeditionera och ﬁnns inte
ﬁlmade. Men snart skickas de åren in
till landsarkiven, så vi måste köra igång
detta snabbt för att komma åt dem ute
på pastorsexpeditionerna. Men en del
pastorsexpeditioner har varit besvärliga
och det kanske blir bättre att böckerna
åker in till arkiven.
Pastorsexpeditionerna har i allmänhet varit väldigt tillmötesgående och
trevliga. Bjudit på kaffe och folk har
känt sig ”som hemma”. Man har litat

Anna-Lena bjöd Borås Släktblads
utsände på kaffe med hembakt och
berättade om den vackra Hössnabygd
som gården Lilleskogen ligger i
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på att släktforskarna inte är ute för att
skandalisera någon. Men några pastorsexpeditioner har satt sig totalt på
tvären. I Skaraborg ﬁnns det ett ställe
som har varit alldeles hopplöst. Men i
en skrivelse från Svenska Kyrkans Församlingsförbund klargörs kyrkans skyldighet att, trots skiljandet från staten,
tillhandahålla kyrkböckerna från förr.
Dit hör bl.a. dödbokens vänstersidor.
Men på vissa ställen har man inte kommit åt församlingsboken med uppgift
om födelseförsamling och civilstånd.
Detta har ju lett till att det ännu ﬁnns
kvar luckor i det här. Bara namn och
adress ﬁnns för vissa församlingar. Och
det är ju synd.
I storstäderna är det många namn i
stora församlingar. Och inte många som
har sin hembygd där heller och känner
kanske inte så som ute i landet.
Men mellan 1967 och 1970 har vi
lyckats få fram ett redan datoriserat
pensionsregister. Tyvärr bara namn
och adress. Det som inte blivit klart
till denna uppdatering kommer vi att
anställa arbetskraft uppe i Arninge för
att klara det som fattas.
I Älvsborg t.ex. har vi gjort klart 74
% och länet ligger ungefär på medel av
Sverige i övrigt. Det som saknas här är
mest de stora församlingarna i Borås,
Gustaf Adolf och Caroli församlingar
med ungefär 10000 poster. Annars är
det småförsamlingar som ju skulle vara
lätta att göra. Och Sandared-Bredared
har blivit kvar att göra. Ingen har hört
av sej och varit intresserad. Jag tror att
det varit svårt att komma in där.
Vi hoppas att det som saknas nu ska
bli klart till nästa version. Vi vet inte när
den kan komma ut, men om 2-3 år kanske. Den här ska komma ut i november
månad i år - är det sagt. Priset lär bli

Anna-Lena vid sin dator på Lilleskogen i Hössna. Inget bredband men ett modem
som skickat iväg och tagit emot många Megabajt Namn åt de döda
495:- som de andra skivorna. Men någon
billigare uppgradering för dem som köpt
tidigare blir det troligen inte.
TSD: Blir det pris till den som gjort
ﬂest namn?
A-L: Nej det är svårt att göra. Det
blir 50 öre per post men det går till
släktföreningen. Man kan få det privat
också, fast då som tillgodohavande
hos förbundet. Man kan få böcker och
andra CD från förbundet. Det ska då
inte vara något problem med t.ex. skattemyndigheten.
TSD: Är Du systemvetare?
A-L: Nej, på data är jag självärd. När
jag började med emigranter 1980 hade
jag ett kortregister med över 760 stycken
ifrån Hössna. Kyrkoherden här, Lennart
Hallgren, tyckte att jag skulle lägga över
det på dator. Jag ﬁck komma bort till
honom och använda en gammal dator
som han hade stående i en byscha på

Vem är hon?
Namn: Anna-Lena Hultman, född Petersson
Ålder: Kolla på CDn Sveriges befolkning 1970
Yrke: Projektledare, koordinator
Famlj: Maken Lars. 2 barn, Martina och Mattias, 2 barnbarn
Bor: Lilleskogen, Hössna
Läser just nu: da Vinci-koden
Satsar på: Emigrantdatabasen

gården. Jag blev ju biten av det här och
satt väldigt mycket i hans byscha. Till
slut tyckte min gubbe att jag satt där för
mycket hos prästen så jag ﬁck köpa den
där datorn. Så hamnade emigranterna i
bygden här ”på dator”. Men sen kom ju
DOS och PC, lite modernare maskiner
och vi körde mest i dBase. Men det var
svårt att föra över ﬁlerna. Jag skickade
dem till Malmö, nån specialist, men de
lyckades inte heller. Jag ﬁck knacka in
alla igen. Data har jag haft mycket nytta
av. Det har ﬂutit på, man har lärt sej mer
och mer. Och någon liten kurs har jag
gått. Mest måste man vara envis och sitta
vid. Och jobba med det
TSD: Till sist: Varför har det blivit så
många fel året 1951?
A-L: De ﬁler som förbundet fått från
myndigheterna har inte haft församlingsnamnen angivna i klartext utan
kodade, och dessa koder har ändrats
under åren. Men när koden för år 1951
saknades antog man att det var samma
som 1950. Men det var det inte i vissa
län. Ingen hade märkt detta förrän projektet kom igång. Det har för många
gjort det omöjligt att hitta på CDn. Bara
personnumren har varit rätta. Och nu
kommer vi att få ordning på det här. De
fyra län som har det här besväret ska
redas upp nu.
Sen kommer Anna-Lena in på
sitt nästa stora projekt om emigranter och immigranter, men
till det ber TSD att få återkomma
igen.
Jan-Ove F
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Kurs i bildbehandling
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
18.00-21.00 Pris: 300:Kurs 1
Kurs 2
Kurs 3
Kurs 4

Onsdag 27 okt
Måndag 1 nov
Måndag 15 nov
Onsdag 24 nov

Ledare Charlotte Börjesson
Lokal för alla kurser:
Tredje Långg. 39, Göteborg i Sveriges Släktforskarförbunds lokaler
Kursen erbjuds medlemmar i Föreningen Släktdata med de samverkande föreningarna GRS och
Alingsås Släktforskarförening samt DIS-VÄST. Förfrågningar och anmälan görs till
Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal:
Telefon 031-87 47 46 – må-to 9.00-20.00 och fr 9.00-12.00
Hemsida: www.molndal.sv.se
E-post: molndal@sv.se

FORSKARSTUGAN

Besök Forskarstugan hos Sveriges Släktforskarförbund, det är kostnadsfritt. Ring
gärna och boka en plats, det rekommenderar vi. Kurser och annan verksamhet kan
förekomma under dagen och efter kl. 17.00

kan det vara ont om plats.
Den är öppen på följande tider:
Tisdag
1200 – 2100
Onsdag
0900 – 1700
Torsdag 0900 – 2100
Fredag
0900 – 1700

Stugvärdar kl. 1700 – 2100
Tisdagar: Kent Andersson
Torsdagar: Någon från DIS-VÄST, GöteborgsRegionens Släktforskare eller Släktdata.
Adress - Tredje Långgatan 39, Göteborg
14

Telefon – 031-42 33 11
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Nya register i Släktdatas arkiv
Bok

Angered
Angered
Askum
Askum
Brastad
Brastad
Brastad
Buttle
Buttle
Follingbo
Follingbo
Guldrupe
Guldrupe
Lyse
Marstrand
Marstrand
Norum
Norum
Uddevalla
Vänge
Vänge
Väse

O
O
O
O
O
O
O
I
I
I
I
I
I
O
O
O
O
O
O
I
I
S

Födda
Vigda
Döda
Vigda
Döda
Födda
Vigda
Döda
Födda
Döda
Födda
Döda
Födda
Födda
Hf-p.
Hf-p.
Döda
Födda
Vigda
Döda
Födda
Födda

Summa:

Period

1921-1933
1921-1933
1860-1920
1860-1920
1703-1729
1703-1721
1703-1728
1777-1860
1716-1860
1737-1860
1737-1860
1778-1860
1716-1860
1860-1897
1715
1749
1690-1754
1690-1754
1749-1774
1777-1860
1716-1860
1717-1732

Antal
tot.

454
149
3.071
1.213
468
592
146
308
686
802
1.267
201
512
2.851
405
492
663
892
825
353
981
1.233

Antal
nya

454
149
3.071
1.213
468
592
146
308
686
802
1.267
201
512
2.851
405
492
663
892
825
353
981
1.233

SCBFilnamn

Registrerat av

Rolf Eknefelt
Rolf Eknefelt
Håkan Andersson
Håkan Andersson
Håkan Andersson
Håkan Andersson
Håkan Andersson
Olle Överby
Olle Överby
Olle Överby
Olle Överby
Olle Överby
Olle Överby
Håkan Andersson
H & W Ängermark
H & W Ängermark
H & W Ängermark
H & W Ängermark
H & W Ängermark
Olle Överby
Olle Överby
Lars Larsson

ANGRE-F3
ANGRE-V3
ASKUM-D1
ASKUM-V1
BRAST-D3
BRAST-F3
BRAST-V3
BUTLE-D1
BUTLE-F1
FOLLI-D1
FOLLI-F1
GULDR-D1
GULDR-F1
LYSE-F1
MARST-H1
MARST-H2
NORUM-D1
NORUM-F1
UDDEV-V2
VANGE-D1
VANGE-F1
VASE-F4

Kod

Anm

Församling

Län

Register som tillkommit eller förändrats sedan Släktdata Nr 2 2004 trycktes.

148026
148026
142703
142703
148405
148405
148405
98042
98042
98033
98033
98041
98041
148402
148203
148203
141502
141502
148501
98040
98040
178004

18.564 18.564

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.
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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 Höstprogram

Lördag 16 oktober kl 11.00 Föreningens höstmöte
Plats: Emigranternas hus, Packhusplatsen 7
Program: Förhandlingar följt av:

Nina Engstrand om Huset och resurserna
Per Clemensson om Källor till emigrationen

Föreningen kommer att delta i följande släktforskarmöten under hösten:
Lördagen den 2 oktober
Släktforskardag i Skene
Lördagen den 9 oktober
Släktforskardag på Vänersborgs museum

Föreningen bjuder på kaffe och ostfralla.
Program för GöteborgsRegionens Släktforskare
Lördagen den 11 september kl.1200
Promenad i Slottskogen till landskapsstugorna.Visning och kaffeservering.
Uppgifter om kostnad och startplats meddelas senare.
Torsdagen den 7 oktober kl.1830 Föredrag

1. Landsarkivarien i Lund Jan Dahlin
Söndagen den 31 oktober

i samarbete med Landsarkivet i Gbg i Forskarsalen, Geijersgatan

GRS har Öppet hus kl 10 - 14

Måndagen den 22 november kl.1830 GRS

Höstmöte. Efter förhandlingarna föredrag av bankdir. Kenneth
Odeus om ”Margareta Huitfeldt, en unik kvinna på 1600-talet och hennes stipendieinrättning.”
Anmälan till Karin Holger tel. 031 - 40 85 20. Kom i god tid för ytterdörren låses. Vid förhinder - ring återbud!

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Höstprogram 2004

Förhandsanmälan, till:
John Hedvall, tel. 0322-158 11
E-post: john.hedvall@swipnet.se

Onsdag 15 sept 2004 Alingsås kl 1830 Cafékväll. Plats: Konditori Orion Kungsgatan 20, Alingsås.
Tisdag 21 september kl. 17.30 STUDIEBESÖK PÅ LOKALA SKATTEKONTORET, Alingsås.
Måndag 27 september kl. 16.00 - 19.30 SLÄKTFORSKARHJÄLP Plats: Alingsås bibliotek.
Onsdag 13 oktober kl. 19.00 GRAVVÅRDAR I ALINGSÅS PASTORAT
Föredrag av TOMMY ANDERSSON, Alingsås.

Övrig information:
Föreningens hemsida,
http://hem.passagen.se/asf1989/

Måndag 25 oktober kl. 16.00 - 19.30 SLÄKTFORSKARHJÄLP Plats: Alingsås bibliotek.
Onsdag 3 november kl. 18.30 CAFÉKVÄLL Plats: Konditori Orion Kungsgatan 20, Alingsås.
Lördag 13 november kl 10.00 - 13.00 ARKIVENS DAG. Hur börjar man släktforska?
Plats: Faktarummet, Kulturhuset, Alingsås bibliotek
Torsdag 18 november kl 18.00 STUDIEBESÖK LANDSARKIVET, Göteborg. Guide arkivarie THOMAS SELLING.
Plats: Landsarkivet, Geijersgatan 1, Göteborg
Tisdag 23 november kl. 19.00 MILSTENAR I ALINGSÅSTRAKTEN. Föredrag av Göran Sjögren, Alingsås.
Plats: Hillsalen V:a Ringgatan 20, Alingsås.
Måndag 29 november kl. 16.00 - 19.30 SLÄKTFORSKARHJÄLP Plats: Alingsås bibliotek

