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Ordföranden har ordet 

Ja så har även denna sommar gått till 
historien som en av de regnigaste och 
blåsigaste i vissa delar av vårt avlånga 

land. Det hade varit roligt att haft en liten 
dator på landet när vädret var som värst, 
så man kunde fortsätta att hitta en del av 
sina förfäder, men jag har bestämt mig för 
att inte ha tillgång till någon sån, utan där 
är det böcker och att vara ute som gäller, 
för som dagispersonalen sa när mina barn 
gick där, det finns inget dåligt väder utan 
bara dåliga kläder. För sitter man som jag 
på kontor övriga dagar är det skönt att 
kunna vara ute och hämta krafter inför 
hösten och vintern, även om de årstiderna 
även har sin charm.

S å  k o m  d å  h ö s t e n  m e d  r i v s t a r t  a v 
Släktforskardagarna i Halmstad. Ett helt 
fantastiskt arrangemang, där till och med 
vädret var på vår sida. Dagarna gick 
fort och många besökare kom förbi och 
var nyfikna på vad vi hade att erbjuda 
i vår monter. Vi gjorde dessutom bra 
reklam för Släktdata med röda kepsar 
som syntes vida omkring. Lördagskvällen 
til lbringades til lsammans med Björn, 
vår sekreterare, på en fantastiskt middag 
i Tylösands kongresshall  med många 
deltagare från övriga föreningar. Tomas 
Pettersson underhöll oss och han fick 
många att skratta gott och igenkännande. 
Söndagen var lite lugnare men inte desto 
mindre intressant, för då hade vi lite tid 
att gå runt till de övriga deltagarna och 
knyta kontakter. 

Vårt höstmöte kommer vi att avhålla på 
Försvarsmuseet i Uddevalla lördagen den 
13 oktober. Och jag hoppas att många 
kommer att hörsamma detta då vi lämnar 
det invanda med Göteborg. Den guidade 
turen tror jag blir intressant. 

Och för Er som kanske inte har möjlighet 
att komma till Uddevalla så kanske vi ses 
i Borås den 27 oktober där vi kommer att 
ha en monter på samma sätt som förra 
året. Där kommer också många andra 

T i d n i n g e n  i  o n l i n e - v e r s i o n

Detta nummer av Tidningen tillhandahåller vi 
också i en nätversion för dem som så önskar. 
Detta nummer finns tillgängligt på följande 
adress: 
Nr 2007/3: http://www.slaktdata.org/tidning-
en_arkiv/7124p32/ 

Ovanstående adress har distribuerats via 
epost till de prenumeranter som har anmält att 
de enbart vill ha den elektroniska versionen.

@

föreningar att medverka. En liten miniatyr 
av Halmstad kan man säga. 

Arkivens dag, den 10 november kommer 
v i ,  a t t  t i l l s a m m a n s  m e d  D i s - V ä s t , 
G ö t e b o rg s r e g i o n e n s  S l ä k t f o r s k a r e , 
S v e r i g e s  S l ä k t f o r s k a r f ö r b u n d , 
Studieförbundet Vuxenskolan + många 
f ler  föreningar at t  vara på Frölunda 
Kulturhus, Göteborg. Där kan man få lite 
tips och idéer om man har kört fast, samt 
att en del föredrag kommer att hållas. 

Har Du något Du vill berätta och delge 
andra i vår förening så hör av Dig till vår 
redaktör Johnny. Det kan vara lite svårt 
att fylla en tidning ibland, så kom gärna 
med tips och idéer. 

Hoppas vi ses någon av dagarna och ha 
en riktig skön höst

Med vänlig hälsning 
Inger Drottz 
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Släktforskardagarna ägde i år 
rum i Halmstad. Vädret var 
från utställarnas sida idealiskt. 

Det lockade inte till strandliv, men 
inte heller till att stanna hemma. 
Och stundtals var det riktigt trångt 
mellan montrarna. I år förseddes alla 
som arbetade i montern med röda 
kepsar som lyste upp, och gjorde det 
lätt att identifiera monterpersonalen. 
Lokalerna var väl inte idealiska. Man 
huserade i Halmstads Teater, och för 
att få plats med alla utställare så  fick 
man utnyttja fyra plan. Och ändå 
förvisade några till Biblioteket ett 
alltför långt stenkast därifrån. Ty-

värr var det inte inte många 
besökare som hittade, eller 
orkade ta sig till.dit. Att 
utställningen var i hela fyra 
plan hade arrangörerna inte 
riktigt lyckats få besökarna 
att först, utan  det var plan 
två som fångade upp folket. 
Lyckligtvis hade Släktdata 
sin monter där, och det var 
inte många lugna stunder för 
de som bemannade montern. 

Tyvärr så har vi ju inte så mycket 
register i Halland eftersom Hallands 
genealogiska förening sedan länge 
arbetetar med att göra register på 
i princip alla kyrkböcker. Så vad 
gäller  nyrekryteringen blev det 
inte samma fart som i Göteborg och 
Stockholm. Men det var många som 
tog informationsmaterial, och skulle 
undersöka vår verksamhet hemma. 

Släktforskardagarna
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På fredagen  arrangerades som 
vanligt redaktörs- och ordförande-
konferens.

Större delen av redaktörskonferensen 
hade samma program som kursledar-
konferensen. Inledningsvis fick alla del 
av två synnerligen intressanta föredrag.

En av tankarna var att redaktörer och 
kursledare skall förmedla vikten av att 
vara noggran med angivandet av käl-
lorna, något som väl alla släktforskare 
har slarvat med som nybörjare. Här fick 
åhörarna tips om hur man professionelt 
anger källorna, såväl i egen forskning  
som när man publicerar, t.ex. i bokform. 
Det blev stundtals ett engagerat disku-
terande då åhörarna hade många frågor, 
och ett stort intresse för frågan. Även fö-
redrag nummer två berörde kvalitetsas-
pekten, men då hos  register, dvs. det som 
är föreningens Släktdatas huvudområde.

Här påvisades vanliga registrerings-
fel, och tips på hur man enkelt kan 
upptäcka sådana fel i register. Detta är 
givetvis något som föreningen själv-
klart arbetat med många år, men  en 
del tips tar vi tacksamt med oss. Detta 
föredrag kunde även åhöras i förkortad 
form under lördagen för allmänheten

Efter dessa föredrag delades redak-
törer och kursledare, och  redaktörerna 
fick en del tips om bl.a. layout och text-
hantering. Eftersom de flesta släktfors-
karföreningars tidningar görs av glada 
amatörer så är det välbehövligt med 

dessa träffar.  Efter dagen så var den 
allmänna känslan hos redaktörerna att 
nu skall minsann tidningarna förbättras.

Bland övriga montrar
En rundvandring bland övriga utställare 
gav en inblick om vad framtiden kommer 
att innebära för släktforskarna. En av de 
stora nyheterna som Arkiv Digital visade 
var sin nya tjänst AD Online. Bäst kan 
det väl beskrivas som genline, fast med 
en bildkvalitet som inte kan jämföras 
med genlines fotade filmer. Arkiv Digital 
har digitalfotograferat originalarkiv-
handlingar i färg med hög upplösning.

Detta har de  och DigiArkiv arbetat med 
några år, och sedan sålt bilderna på CD. 
Nu erbjuder man möjligheten att hämta 
hem bilderna direkt med den nya tjänsten.

Medan DigiArkiv koncentrerat sig 
på södra Sverige så har Arkiv Digi-
tal arbetat med västra, och nästa steg 
blir att angripa Uppsalas Landsarkiv. 
Man uppger att man inte kommer att 
konkurera med DigiArkiv om södra 
sverige, utan att det snarare blir något 
samarbete i framtiden så man kan er-
bjuda även DigiArkivs bilder online. 

Arkivforskning hemma
Att hitta arkivhandlingar för den ort man 
forskar på kan ibland vara en utmaning, 
särskilt om gränserna har flyttats under 
historien. De personliga besöken hos ar-
kivinstituionerna har dessutom minskat. 
Fler och fler forskar hemma vid datorn.  

Detta har Qviz tagit fasta på i sitt EU-pro-
jekt. Tanken är att man interaktivt på en 
karta tillsammans med en justerbar tids-
axel kan följa hur gränser har flyttats och 

vilka arkivhandlingar som berör aktuell 
tidsperiod som finns tillgängliga. Och var 
man hittar dem. Projektet är ännu i sin 
linda, och man har börjat med Estland.
Man kan följa hur arbetet fortgår på 
www.qviz.eu.

Släktforskarnas hus i Leksand har ett 
samarbete med Genline, där man säljer 
och ger support på abonnemangen, 
men även erbjuder läshjälp mot avgift. 
Detta som en direkt följd av att besökarna 
överger forskning på plats med hjälp 
av microfiche, och hellre sitter hemma 
med ett Genlineabonnemang. Man har i 
nuläget ett klart överskott av läsare som 
man inte riktigt vet vad man skall göra 
med. På några få år har möjligheterna 
verkligen exploderat för släktforskarna, 
och föreningen Släktdata skall göra 
sitt bästa för att hålla sina medlemmar 
uppdaterade.

foto: Mats-Olof Sander, Christer 
Engstrand och Johnny Kjellberg

i  H a l m s t a d

Gunå Huskå visade vanliga fel i register

Hans Egeskog gav värdefulla tips på layout.

Peder Andrén och Mona Bonta Bergman 
presenterade Qviz.

Ett alternativt användningsområde för den 
utrotningshotade microficheläsaren. 
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Om man skulle beskriva hela 
Elsa Sjödahls forskargär-
ning så skulle man egentli-

gen behöva större utrymmet i den här 
tidningen. För så stor är hon, både 
som släkt- och hembygdsforskare.

Den 24 oktober 2007 fyller hon 
nu 90 år, still going strong, som 
man säger. Med alla sinnen i behåll 
och vid god hälsa arbetar hon fort-
farande varje dag, bland annat med 
excerpering (avskrift) av Tössbo 
härads dombok från 1600-talet.

Den som har försökt läsa riktigt 
gamla handstilar vet hur svårt det 
är. Det är näst intill omöjligt om 
man inte har mångårig vana och det 
har Elsa. Lite skämtsamt kan man 
säga att hon läser 1600-tals skrift 
nästan lika enkelt som vi andra 
läser dagstidningen. Det är ju inte 
bara själva skriften i sig som är svår 
att tyda. Det handlar ju också om 
att kunna förstå ett föråldrat språk.

Tålamodskrävande arbete
Själva avskriften av domböckerna 
gör hon med hjälp av en läsapparat 
för mikrofilm där bilden proji-
ceras på en skärm och resultatet 
skrivs in på en Mac-dator. Ett ar-
bete som kräver god syn och en 
mycket stor portion uthållighet.

Mellan varven ställer Elsa gärna 
upp med råd och stöd till andra 
släkt- och hembygdsforskare från 
övriga landet som söker hennes 
hjälp. Hennes kunskaper inom sina 
olika forskarområden är utomor-
dentligt stora efter drygt 40 år som 
aktiv forskare. Under en lång följd 
av år har Elsa arbetat heltid med 
såväl släkt- som hembygdsforsk-
ning. Hon har till största delen 
arbetat hemifrån skrivbordet men 
också tillbringat många forskartim-
mar på Landsarkivet i Göteborg.

I sin egen släktforskning har Elsa, 
på såväl sin egen, som sin sedan 

1998 bortgångne make, slöjdlära-
ren Lars Sjödahls sida, hittat anor 
ända från slutet av 1500-talet. På 
makens sida finns även kopplingar 
till Danmark. Elsas intresse för 
släktforskningen, började i samband 
med att modern gick bort 1965.

Gäckande farfar
En besvärande sak i det här sam-
manhanget är att Elsa inte har kunnat 
spåra sin farfar, trots ett noggrant 
letande i aktuella kyrkböcker. Detta 
gör att hon saknar anor på farssidan. 
Elsas far gick nämligen bort när hon 
endast var ett år gammal. Hans namn 
var Carl-Gustaf Lindqvist född den 
11/6 1878 i Brevik/Skövde. Han dog 
den 27/10 1918 i Skövde. Enligt 
anteckningar i moderns flyttnings-
betyg skall barnet (Carl-Gustaf) 
under kort tid ha ”vårdats av fa-

derns i Öglunda boende föräldrar”. 

Elsa har kommit att ägna största 
delen av sin forskning åt Dals-
land. Detta har dels sin förklaring 
i släktgården Taxviken i Steneby 
socken, som har funnits i släktens 
ägo sedan 1600-talet och dels att 
hennes mor var från Kårslätt i Ed.

Här har Elsa sett till att domböcker-
na för Vedbo, Nordal, Valbo och Sun-
dals härader åren 1613 – 1732 blivit 
läsbara för alla. De finns tryckta i 
bokform och varje exemplar omfattar 
ca 400 sidor. Arbetet med Tössbo hä-
rads dombok pågår som bäst. I årets 
utgåva av boken Hembygden, som 
ges ut av Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförening medverkar Elsa 
med en avskrift i exakt ordalydelse 
av Dalslands dombok från år 1601. 

Elsa Sjödahl fyller 90 år
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Domböcker kan ju vara mycket in-
tressanta källor för den som riktigt 
vill gå på djupet med sin forskning.

Stenebyprojektet
Det verkliga arbetet när det gäller 
Steneby börjar emellertid i januari 
1982. Då blev nämligen Elsa ombedd 
att skriva om gårdarna i Steneby för 
Hembygdsförenings räkning. Detta 
arbete tog hela nio år på heltid. Så 
blev det också ett rejält kapitel på hela 
685 sidor som har rubriken ”Gårdar-
nas historia” i Boken om Steneby. 

Där har hon med hjälp av Dals-
lands landskapshandlingar, husför-
hörs-, mantals- och boskapslängder, 
domböcker, kyrkoräkenskaper mm. 
tecknat ner allt av värde om gårdarna 
och dess folk i äldre tider. Det vill 
säga under 15-, 16- och 1700-ta-
let. När det gäller kyrkböckerna så 
har hon till exempel här, från de 
gamla mikrokorten, mycket nog-
grant skrivit av alla uppgifter ur 
födelse-, vigsel-, och dödböckerna. 
Dessa uppgifter, ca fem-sex tusen 
poster, håller för övrigt just nu på 
att skrivas in i Släktdatas register. 

Det finns troligen ingen an-
nan människa som kan och vet 
så mycket om människorna och 
gårdarna i  Steneby från den 
gamla tiden, som Elsa Sjödahl.

Det skall i sammanhanget även 
påpekas att också Värmland har 
fått del av Elsas uppmärksam-
het ,  ef tersom hennes morfar 
kommer därifrån och anor finns 
där sedan slutet av 1600-talet.

Flera utmärkelser
År 1988 fick Elsa Hedersnål med La-
gerkrans av Riksförbundet för Hem-
bygdsvård på förslag av Dalslands 
Fornminnes- och Hembygdsförbund.  

Logen Mellerud 644, Vasaorden 
av Amerika, tilldelade henne år 1991 
ett kulturstipendium för ”berömvärt 
arbete vid dokumentation av Dals-
lands bygd, historia och kultur”.

Elsa genomgick i slutet av 1930-
talet ett flertal olika utbildningar 

bland annat till kartriterska. Med 
denna som grund arbetade hon 
bland annat sedan på Lantmäte-
riet. Som ett kuriosum kan särskilt 
nämnas att hon också tjänstgjorde 
som expeditionsunderofficer vid 
Flygvapnets Eskaderstab i Göteborg.

Inom släktforskarområdet är Elsa 
medlem i Föreningen Släktdata (som 
styrelseledamot), GöteborgsRe-
gionens Släktforskare, Föreningen 
DIS-väst, Genealogiska Föreningen, 
Västgöta Genealogiska Förening 
och Gränsbygdens Släktforska-
re. När det gäller hembygden är 
det Steneby Hembygdsförening.

Föreningen Släktdata och många 
andra såväl föreningar som enskilda 
är skyldiga Elsa Sjödahl ett stort tack 
för det osjälviska och ideella arbete 
som hon under många år har lagt ner 
i släktforskningens och hembygdens 
tjänst. Vi ber att få framföra våra 
allra varmaste gratulationer på 90-
årsdagen till vår styrelsemedlem. 

F ö r e n i n g e n  S l ä k t d a t a
 g e n o m  L e n n a r t  L a r s s o n

cAPS lOCK-tangenten

Med anledning av artikeln i förra 
numret om hur man kan program-
mera om CapsLock-tangenten har 
redaktionen fått in fler tips från 
läsare som löst problemet på andra 
sätt. 

Men trots att detta tydligen är 
ett problem som berör många så 
faller det utanför denna tidnings 
intresseområde att utveckla ämnet 
ytterligare. Det finns gott om forum 
på Internet om man vill undersöka 
andra lösningar. 

S u r f t i p s
S ö k  d e  d ö d a

Fler och fler register över gravar 
dyker upp på nätet. På Rötter finns 
ju sedan länge den alltjämt pågå-
ende gravinventeringen  upplagd, 
och sökbar, även om just sökningen 
kunde varit lite bättre utvecklad
www.genealogi.se/gravsten.htm

Har man släktingar som är be-
gravda i Stockholm så finns 
1 8 5 . 0 0 0  g r a v p l a t s e r  m e d 
525.000 gravsatta sökbara på 
http://hittagraven.stockholm.se/
Karta över gravplatsen, med 
koordinater, och samtliga grav-
satta i samma grav med ett par 
musklick. Söktjänsten finns 
också tillgänglig för mobiltele-
fon, vilket ju kan vara praktiskt.

Ingemar Berthelsen tipsar om att 
även för Göteborg finns det ett regis-
ter över gravsatta. Det hittar man på 
www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/

DIS-Norge har lagt upp en sida för 
att söka gravar i Norge. I skrivande 
stund 1.298.250 sökbara, med bil-
der på 364.038 gravar. Sidan upp-
dateras så gott som dagligen.
www.disnorge.no/gravminner/
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För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!
  
   *  Digitala färgbilder
    *  Stort utbud
    *  Lätt att hitta i materialet
    *  Inte bara kyrkböcker
    *  Enkelt att beställa
    *  AD OnLine (Internet) eller CD-skivor

www.arkivdigital.se
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Hallo!

Jeg er medlem i Släktdata fordi min 
farfars mor var fra Göteborg. Albertine
Johansson, født i Väste Frölunda i 
1860. Så før eller siden kommer jeg 
en tur for å titte på kirkebøker.

Nå har jeg endelig gått løs på 
bilder og brev jeg hadde etter farfar.
Vedlagte må være fra da han var i 
Göteborg og hilste på sin moster. Jeg
synes å huske at det var ca 1960.  På 
bildet er farfar nummer to i annen 
rad, etter ham kommer mosteren. 
Man kan se tydelige likhetstegn 
mellom farfar og flere av mennene 
på bildet.

Farfar het Gustav Østbye og er en 
av fire sønner Albertine fikk her i 
Oslo. Etter at farfars far døde giftet 
hun seg på nytt med en August 

Helmer Lundberg og fikk fem 
barn til. Disse tok hun med seg da 
hun emigrerte til USA. Albertine må 
ha levd til  minst 1939 for jeg har 
et brev fra henne der hun forteller 
om Verdensutstillingen og besøk av 
kronsprinsparet. 

Jeg ville bli veldig glad om dere 
kunne ta bildet inn i bladet, tenk 
om noen kjente det igjen, eller kjente 
noen av disse personene.

Vennlig hilsen

Unni Johnsrud
NORGE

Meddela i så fall redaktionen   
(kontaktuppgifter finns på sid 3) så 
skall tidningen förmedla kontakten.

Efterlysning!

Bortskänkes

En mikrokortläsare Minox DX20 
bortskänkes. För mer information 
ring 0300-12215 och tala med Gu-
nilla Thorsson eller Bengt Norman.
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Skriven av Ernst Hansson i Röra 
Nordgård, Stenkyrka socken, när 
han emigrerade till Amerika 1912.  

(Ägare till dagboken är Arne Hans-
son, Röra Nordgård, som givit sitt 
tillstånd till publicering, första de-
len publicerades i förra numret.)

Ernst Hansson var född 1890 
och son till Alfred Hansson 
och hans hustru Britta-Stina 

Mattiasdotter i Röra Nordgård. De 
hade 7 barn. En av de äldsta, Karl, 
hade emigrerat tidigare. Ernst hade 
gått på Billströmska Folkhögskolan på 
Tjörn. Han var hemma på besök 1947.

Tisdag den 2 april
Har stigit upp kl halv åtta. Frukost kl 
åtta. Sedan dess varit ute och besett sta-
den,  ”Olympic”, m.fl. andra stora bå-
tar. Detta är säkerligen en stor sjöstad.

Nu dukas det till middag: kött-
soppa, gröna ärter med kött och 
potatis, sviskon och risgryn; allt 
någorlunda ätbart. Kl 2 har doktorn 
besiktigat våra ögon. Sedan dess har 
jag varit ute på stan ett slag. Kl 5 
kvällsmat smörgås och kaffe. Åter 
ute en sväng på stan och ner till ka-
jen.  Där står skutorna på bara bot-
ten i gyttjan, på grund av lågvatten. 

Onsdag den 3 april
I dag har man bråttom. Klockan är 
inte mer än sex, men likväl börja 
de flesta kratta sig upp. För min del 
tycker jag, man inte behöver ta det 
så häftigt, men det är väl inte värt 
att ligga ensam. Kl halv åtta frukost, 
halv nio skall vi gå ner. Båten skall 
dock icke gå förrän kl 12. Vi gå till 
fots hela vägen, ett ganska betydande 
sällskap. Det är inte så värst långt 
att gå. Våra kappsäckar sändas med 
vagn. Nedkomna till båten bli vi in-
körda i riktiga kättar, där vi få stå som 
packade sillar länge, för att slutligen 
släppas fram en och en, avlämnande 
biljett samt de som inte gjort det i går, 
bliva synade i ögonen utav doktorn. 
Slutligen är dock även denna proce-
dur genomgången och vi få leta reda 
på våra kappsäckar och gå ombord. Vi 
komma då in genom en port mitt på 
sidan ungefär och visas för över ge-
nom en gång som är så lång, att man 
knappast kan se i ände på den. Så en 
trappa ned, där vi få söka reda på det 

hyttnummer vi förut fått på ett kort. 
Hytten är för 4, liten men rätt snygg.

Nu skall man ta sig upp på däck. 
Det är det härligaste väder man kan 
tänka sig, solsken och riktig värme 
samt en svag bris. Här uppe pågår nu 
som bäst inlastningen av koffertarna. 
Det går med fart och det är inte under-
ligt att de bli skamfilade ty de törna 
emot rätt duktigt både här och där. 
Tiden går och det lider mot tolv. Huru 
skall denna koloss kunna röras? Jag 
väntar. Här har vi nu fyra rätt stora 
bogserbåtar, som fått sig var sin ända 
på kamraten. Äntligen, fast synbar-
ligen motvilligt, börjar den röra sig 
framåt. Jag tycker nästan, som om det 
vore vågat av dessa fyra små att oma-
ka besten, men han förhåller sig lugn 
och följer med och börjar nu till och 
med hjälpa till med sin egen kraft.

Sakta glider den ut över redden. En 
icke ringa folkskara har samlat sig på 
kajen för att åse vidundrets avgång. 
Bakom ligger staden i soldiset och 
hamnen ter sig ganska ståtlig med 
alla sina oceanångare, väl uppgående  
till ett tjog.  Nu när vi äro väl igång 
är det emellertid middag, vilken vi 
väntat på länge, alldenstund vi varit 
ombord i fyra timmar. Våra biljetter 
samlas upp och vi få gå ner i matsalen.

Alla komma dock inte in, knappast 
hälften, men jag lyckas likväl komma 
med första laget, (det hyggligaste 
folket), kommer in och får syn på 
Samson från Skärhamn och slår mig 
ned bredvid honom. Här är det åt-
minstone ordning. Svängbara stolar, 
som sitta fast i golvet, vilket gör att 
inte flera kunna komma till bordet än 
som är ledigt. Vidare nummer på var-
je stol och vi få därpå ett kort, på vil-
ket antecknas numret på stolen samt 
också att detta är första serveringen, 
så att nu är platsen bestämd för resan. 
Middagen är rätt bra; soppa, kött 
och potatis samt decert, den redan 
vanliga sviskon och risgryn; dess-
utom bröd på bordet, mjukt och hårt.

När vi åter komma upp på däck har 
staden nära nog försvunnit ty luften 
är disig fastän solen skiner klar. Vi 
passera förbi en örlogsman, en jagare. 
Längre akterut ligga flera stycken 
som vi redan gått förbi. Eftermidda-
gen går. Kl halv fem får vi te. Det är 
åtminstone gott och inte som det kaffe 
vi fått i England, ty det har varit omöj-
ligt att dricka; vidare, smörgås med 

en skiva korv, serverad på en tallrik.
Åter upp på däck. Vad nu då? Båten 

ligger ju still? I lä har vi land, om 
man för övrigt kan tala om något lä, 
ty det finnes knappast en vindkåre 
och vattnet ligger spegelblankt. Två 
båtar har kommit ut till oss. De föra 
fransk flagg. Ah, då är de säkerligen 
från staden Cherbourg på franska 
sidan. Vi ha alltså gått tvärs över 
kanalen. In från sjön kommer en 
båt, fullsatt med folk för och akter.  
Det är en tysk emigrantbåt av Ham-
burg-Amerikalinjen. Den backar och 
tvenne båtar komma ut även till den.

Det lider mot kvällen och solen 
håller på att gå ned purpurröd i sjön. 
In över land stå blågråa molnbankar, 
liknande fjärran snöfjäll. Solskivan 
sjunker allt närmare och närmare den 
disiga horisonten. Det är underbart 
att stå här akterut på överbyggnaden 
en sådan härlig kväll och försjunka 
i drömmar.  Nu är det emellertid 
klart. Båtarna lämnar oss, maski-
nerna sättas i gång och OLYMPIC 
styr åter ut till havs. Då gå vi ned 
i salongen. Där är det upplyst och 
trevligt. Man spelar piano och en 
manskör sjunger engelska sånger.

Torsdag 4 april 
Åter är det dag. Jag har sovit gott 

ehuru bädden icke är så förstklas-
sig, en rund halmmadrass utan lakan 
samt en enda filt, ej alltför tjock. Nu 
ringer det. Vad är klockan? Bara 6 
det kan väl aldrig vara meningen att 
man skall stiga upp. Jo, säger en av 
hyttkamraterna, frukosten är halv 7.  
Vi tycker det var väl inte möjligt, 
men kanske man i alla fall måste 
upp och se så att man till äventyrs 
inte går den förlustig. Kl blir 7 innan 
man är färdig att gå till matsalen. Jo, 
verkligen, det kommer redan folk 
därifrån som ha ätit. Man går dock 
ner och sätter sig till bords och de blir 
serverade eftersom det kom så många 
som tillhöra laget. Havregrynsgröt 
och mjölk, kött och potatismos i en 
back, samt the och smörgås. Förmid-
dagen har förflutit i allsköns förnöj-
else. Vädret är gott, en jämn bris 
blåser mitt emot. Kl halv 2 middag. 
Soppa potatis och kött samt risgryn. 
I dag har man glömt plommonen 
och istället lagt i lite mera socker.

Men uppe på däck ser vi land. Vi 
går in i en smal bukt och där inne 

En Amerikafarares resedagbok
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ligger en stad. Det är Queenstown på 
Irland. Även här kommer en båt ut 
med en massa emigranter som skall 
med. Hamnen är bra smal och det blir 
nog svårt att vända här. Det tar också 
en dryg timma att vända honom helt 
om. Jag skulle i denna stund vilja 
kalla honom Otymplig i stället för 
Olympic. Det är redan tedags, kl halv 
5. När vi nu åter komma upp är han då 
äntligen i gång. Vi gå nu utmed land 
hela vägen. Kl 8 gå vi åter till mat-
salen och få nu havregrynssoppa i en 
kopp samt kex. Det hade jag inte reda 
på i går kväll. Vinden har friskat och 
det börjar gunga litet. Det mörknar 
nu men jag tycker det ser ut som om 
landet toge slut där. Vi skulle alltså 
nu släppa oss ut på den vida ocea-
nen. Kl halv elva går man till kojs.

Fredag den 5 april  
Upp yrvaken när det ringer. Det första 
man tänker på är mat. Sedan har man 
ju god tid till vad som helst. Det är 
långfredag i dag, därav torde de flesta 
ombord veta intet. Det blev att hålla 
helg den som vill. Tiden går ganska 
fort här ombord och det är icke på 
långt  när så långsamt som jag före-
ställt mig. Vädret är vackert, solen 
skiner klart och vinden är densamma. 
Kommer det att fortsätta så som hit-
tills så blir det alltigenom en lustresa. 
- Det kvällas. Om dagen för övrigt 
är ingenting att säga. Den fördrives 

på så sätt som man kan. Dagarna här 
bli ju helt naturligt tämligen lika.

Lördag den 6 april
Åter en dag med solsken och vackert 
väder. Strax efter frukost går man upp 
för att se på utsikten. Den är dock 
densamma, himmel och hav. Det 
blir att se sig om på människorna i 
stället. Det är ett brokigt virrvarr av 
folk, men ett muntert liv föres dock 
ombord på en oceanångare i gott 
väder. Här pratar och skrattar man, 
spelar och dansar, sjunger och stojar 
på alla möjliga sätt och språk. Det 
sällskapas och kurtiseras och nya 
bekantskaper ingås, och så denna 
språkförbistring och blandning av så 
många olika nationers folk; svenskar 
och norrmän, finnar och danskar, 
engelsmän och tyskar, fransmän och 
italienare, amerikaner och negrer, 
alla gå i god sämja om varandra och 
språkar var och en med den han bäst 
förstår. Engelsmännen är dock kan-
ske de flesta till antalet och även det 
livligaste folket. Deras specialnöje 
tycks vara att hoppa över ett tåg som 
svänges runt av två på vanligt sätt, 
samt att sparka boll med en liten 
träbit på däcket. I sådana tider gäller 
det att kunna roa sig med vad som 
finns. Så spelas piano här akter i 
sällskapsrummet och sjunges sånger, 
än på ett språk, än på ett annat. Jag 
hör dock i alla fall vilket språk som 

är vackrast. På så sätt är det att vistas 
än här och än där, än uppe än nere, 
än inne och än ute för omväxlings 
skull. Och dagen går och det vart 
afton och morgon den fjärde dagen.

Söndag den 7 april  
Jag vaknar rätt tidigt alldenstund jag 
sov middag en god stund i går. Om 
man skulle ligga en stund i dag ef-
tersom det är söndag och inte bry sig 
om frukosten.  Nej de andra stiga upp 
och det är bäst att följa med dem. Det 
känns som om det rullade lite mer i 
dag. Till matsalen i alla fall och sedan 
upp på däck.  Nästan stiltje och ändå 
rullar det så pass. Vad månde detta 
skola betyda? Om en stund går man 
ner och stannar nere tills middag. 
Åter uppe. Ho, det blåser. Där har vi 
det. Dock i rätt motsatt riktning mot 
förut. Nu är det medvind i stället eller 
nära nog så där låringsvis, ganska bra 
och båten gör duktiga överhalningar 
– Senare: Stormen håller i sig och det 
regnar på köpet. Här akterut är det 
ett väldigt stim, överfullt här inne. 
Ibland när båten vräker i sidan så 
att den ena propellern går ur vattnet 
och golvet står nästan på kant blir  
det riktiga indiantjut av. Det är det 
finska folket som är här, en stor del 
är dock sjuka. Kl 8 går man till kojs.

Måndag den 8 april
Strålande klart väder, nästan stilla. 

S/s Olympic                                                                Bilden har med vänligt tillstånd hämtats från Norvegian Heritages hemsida. 
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Himmelsblått ligger havet, krusat av 
en lätt nordostlig vind. Det är kallt, 
frost tror jag, man får röra på sig 
duktigt för att hålla värmen. Om vi 
skulle ta en tripp genom båten som 
omväxling, d.v.s. där man som 3dje 
klass passagerare har rättighet att gå.   
Om vi tar däcket som utgångspunkt, 
vilket i själva verket inte är stort, en 
liten bit för och en akter. Däremel-
lan över största delen av båten ha 
vi överbyggnader med 3 däck till, 
över varandra för 1 – 2 klass med 
promenaddäck, matsalar o.d. för 
den antagligen även hytter. Längst 
akter ut på däck ha vi 2 st rätt stora 
sällskapsrum för 3 kl, vilka för det 
mesta är  överfulla, och där ovanpå 
ett rätt stort däck med soffor o.d. för 
3 kl. Gå vi så en trappa ned kommer 
vi till en våning, i vilken jag inte vet 
vad som finns. Akterut endast trapp-
uppgången och förut en däcksplats 
med soffor och bord vid sidorna och 
plats för övrigt att uppehålla sig. En 
trappa längre ned och vi komma å 
babordsidan till en korridor av an-
senlig längd nästan längs hela båten. 
Den är 275 ordinära steg lång, detta 
inomhus i en smal gång ter sig som 
en tämligen lång sträcka. Vid sidorna 
av den ligger på utsidan liggplatser 
o.d. för besättningen samt akterut ett 
antal passagerarhytter för och akter 
samt matsalen midskepps. Här förut 
har jag min hytt n:o 73. Hytterna äro 
ganska små med 2 kojer över varan-
dra i vardera sidan, en väggfast stol i 
mitten samt däröver en spegel. Detta 
är ju så enkelt som möjligt. Särskilda 
tvätt- och toilettrum finnes, så några 
dyl. anordningar behöver inte finnas 
i hytten. Väggar och tak äro vita. En 
elektrisk lampa i taket samt dessutom 
4 livbälten. Här vistas man ju för 
övrigt knappast annat än på natten. 
Matsalarna ligga i mitten och äro 4 
med nedgång från korridorerna. De 
är ganska stora med fasta stolar och 
bord. Att de ligga i mitten är ju gan-
ska praktiskt, ty där märks givetvis 
sjögången minst och därtill nära nog i 
vattenlinjen, ty det är att märka att vi 
ännu inte kommit under vattenlinjen, 
utan här i matsalen ligger nedersta 
fönsterraden. Längre ner har jag ej 
varit och vi kunna därför nu avsluta 
vår promenad. Det är kväll. Vinden 
har åter  kommit från syd och börjar 
friska litet. Det mörknar, vid västra 

horisonten blixtrar  det och ur molnen 
börjar stora regndroppar falla. Vi går 
ner för att dricka soppa och äta ost.

Tisdag den 9 april  
Det är kallt, blåser rätt skarpt och 
snöar emellanåt. Himlen ser hård 
ut, gråvita snöbyar fara med fart 
däröver och skuggor och dagrar jaga 
varandra över oceanens gråa böljor. 
Denna resa måste visst vara ändlös 
eller ock är det den här eländiga 
pråmen som inte kommer fram. Vi 
hinner väl ändå troligtvis fram någon 
gång i morgon e.m. med lika fart 
hade jag väl hunnit fram om jag satt 
mig i våran eka där hemma och rott 
direkt. Några fåglar börja visa sig, 
vilket troligtvis varslar om att vi börja 
närma oss land. Någon farkost har 
dock inte varit synlig sedan i fredags 
egendomligt nog. Det är visst bara 
den här som är ute och rör på sig.

Onsdag den 10 april 
Tänk att det redan är den 10. Jag 
tycker det är som om vore det högst 
2 eller 3 dar sedan jag gick hemifrån 
och ändå är det i dag jämnt 14.  Det 
är dimma och nästan stillt. Det var 
skada att det inte skulle vara klart i 
dag, så att man finge se landet då det 
nu blir så, när det dyker upp. Därpå 
få vi väl vänta ännu en stund. Det är 
över middag och vi äro åter uppe. Vad 
nu då? Varför samlas folket nere vid 
babords reling.  Ah, en båt. Han går 
samma håll som vi men vi går dock 
förbi honom. Det var ändå ett tecken 
till land  i denna vattenöken. Och där 
är en till som går åt motsatt håll. Det 
här var ombyte i enformigheten. Vi 
fortsätter och allt flera fartyg passera 
i olika riktningar. I norr synes en svag 
mörkning liksom. Snart höres täta 
regelbundna signaler av en ångvissla. 
Det är ett fyrskepp som samtidigt 
tjänstgör som mistlur. Alltfort går det 
och snart ses land å båda sidor eller 
rättare stad med höga skorstenar. Vi 
torde alltså inte ha så synnerligen 
långt igen. Vi ha nu passerat en massa 
prickar samt bojar på vilka är an-
bragta klockor som ringa speciellt för 
tjocka, varmed farleden är utstakad

Nu äro vi inne i själva hamninlop-
pet. Sakta glider Olympic uppför 
floden. Här syns nu på båda sidor 
varuhus mellan vilka finnas dockor 
eller bassänger i vilka båtarna ligga.   

Där ha vi Cunardlinjens landnings-
plats samt ett par andra linjer och där 
strax ovanför synes på ett par mast-
toppar den  röda flaggan med den vita 
stjärnan, alltså Hvita Stjärnlinjens 
hamnplats. En stor massa folk står 
samlade på en plattform väntande 
på båten. Denna går emellertid med 
snigelfart. Undrar just om min bror 
finns bland dem  Men det går ändå 
och snart äro vi där. Kling klang, 
kling klang, nu ringer det till the. 
Det var då förargligt precis nu. Skall 
man gå ner eller skall man stanna 
uppe och se på folket? Kanske är 
det bäst att gå ner, ty man får inget 
mer i dag. Man snor sig så gott man 
kan och sen upp. Pytt, inte en enda 
kvar. Kl är nu 5. I dag blev det alltså 
ingen landstigning. En landgång 
läggs ut, bagage lossas. 1:sta och 
2dra klass passagerare få gå i land. 
Om oss bryr sig ingen. Vi få roa oss 
så gott vi kunna. Det blir kväll och vi 
stå och se ut över hamnen med sina 
tusentals ljus, färjornas långa fönster-
rader samt övriga båtars lanternor och 
ljus, vilka röras om varandra oupp-
hörligt. Anblicken är imponerande.

Torsdag den 11 april
Frukost som vanligt. Hur dags få vi 
gå i land? Det blir väl när alla har 
ätit. Ja visst, man bär redan upp sina 
väskor och pinaler. Det är rörelse 
överallt. Klockan är nu 8. En port 
öppnas och äntligen få vi  lämna 
Olympic, där vi suttit fångna  i över 
8 dar. In i packhuset eller vad det 
skall kallas där alla de stora kof-
fertarna står förut. Nu skall allt 
besiktigas. Det börjar med de små 
kappsäckarna vilka alla öppnas, tittas 
i. Sedan kommer turen till trunkarna. 
Det är  en faslig villervalla innan var 
och en får reda på sin. Det är gott 
att ingen ha. Nu kan man stå helt 
oberörd och åse de andras bekym-
mer. Eftersom man är färdig får man 
gå ombord på en mindre båt, där vi 
dock få vänta tills alla blir klara, vil-
ket tar ett par timmar. ÄNTLIGEN! 

Reds anm: Den som vill veta mer om farty-
get på bilden  kan få information på www.
norwayheritage.com/p_ship.asp?sh=olymc  
Där finns mänger av information om emi-
granttrafiken för den intresserade.
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Världens största internatio-
nella nätverk av websiter 
med fokus på familjehistoria 

– Ancestry - fortsätter sitt intåg på 
den europeiska marknaden. Idag 
lanserar företaget dess svenska 
hemsida: www.Ancestry.se. Nätver-
ket har 10 miljoner användare per 
månad och websiter i USA, Stor-
britannien, Kanada, Australien, 
Tyskland, Italien samt Frankrike 
 

Svenskar med intresse för familjehis-
toria kan nu bli en del av denna omfat-
tande community för familjehistoria. 

 
Stor samling källor
Bland de historiska register som 
omedelbart finns tillgängliga åter-
finns ”världspremiären” svenska 
emigrationsregister (Emigranten 
Populär) från 1812 till 1950 med 1,4 
miljoner namn – information  som nu 
för första gången blir tillgänglig på 
Internet. Dessa register kompletterar 
Ancestrys internationella samlingar 
av fler än fem miljarder historiska 
källor. I dessa samlingar återfinns 
även information om ett stort antal 
av de 1,5 miljoner svenskar som 
emigrerade till USA och Kanada 
under 1700 och 1800-talen samt 
3,3 miljoner svenska namn som 
förekommer i USA:s folkräkning. 

 
Ambitioner att växa
Ancestry ser fram emot att sam-
arbeta med andra regionala arkiv 
för att kunna erbjuda ytterliga-
re svenska samlingar i framtiden.  

Josh Hanna, Ancestry Europas 
VD, säger: “Ancestry har en solid 
erfarenhet av att arbeta med  bety-
delsefulla historiska samlingar och 
att tillhandahålla medlemmarna 
möjligheter att skapa egna släkt-
träd, ladda upp bilder och berät-
telser samt erbjuda tillgång till och 
möjlighet att dela information med 
våra 10 miljoner siteanvändare varje 
månad. Vi räknar med att svenska 

entusiaster inom familjehistoria 
kommer att välkomna Ancestry.se.”

 
Hanna fortsätter: “Även om Riks-

arkivet, som samarbetar med Mor-
monkyrkan, avböjde vår förfrågan 
om att digitalisera svenska kyr-
koböcker, är den respons vi fått 
från andra kommersiella och stat-
liga organisationer väldigt positiv.”

 Genom Ancestrys världsledande 
Digitisation Programme har 24 000 
internationella historiska samlingar 

bevarats genom digitalisering utan 
kostnad för arkiven, för att därefter 
tillgängliggöras, för att så många 
människor som möjligt ska kunna 
se och njuta av dem. Många av 
samlingarna innehåller sällan vi-
sade, ömtåliga originaldokument. 

 
Skapa personliga släktträd
Den moderna, användarvänliga mjuk-
varan för skapande av släktträd kom-

mer att finnas tillgänglig utan kostnad 
för besökare av hemsidan. Detta gör 
det möjligt för besökarna att utforska 
deras familjehistoria via nätet, doku-
mentera den genom att bygga person-
liga släktträd och ladda upp bilder 
samt dela allt detta genom samverkan 
med nätverkets övriga siteanvändare.

 

Ancestry.se medlemskap
 World Annual (1 999 SEK) och World 
Monthly (199 SEK) tillhandahåller 
medlemmar obegränsad tillgång till 

Ancestry.se:s samtliga register, där 
bland annat uppgifter om miljontals 
svenskar finns att tillgå genom USA:
s samlade folkräkningar, immigra-
tionsregister samt passagerarlistor.

 
I Pay Per View- paketet (49 SEK) 

ingår konsultering av 10 stycken 
originaldokument ur vilket som helst 
av Ancestrys historiska originalre-
gister, inom en tvåveckorsperiod.  

Ledande företag inom familjehistoria 
lanserar svensk hemsida
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Nr 3 - 2007

V ä g b e s k r i v n i n g  

Församling Län Period Registrerat av Antal poster Anmärkning

Ale-Skövde F1 (P) 1800-1933 Trollhättans Släktforskarförening 4.997  
Bokenäs F1 (O) 1886-1860 Christer Haglund 5.716  
Bokenäs F2 (O) 1861-1920 Håkan Andersson 2.536
Bokenäs V1 (O) 1685-1920 Håkan Andersson & Christer Haglund 1.906
Botilsäter D1 (S) 1788-1806 Mats-Olof Sander 425
Flo F1 (R) 1771-1793 Laila Hedlund, Trollhättebygdens släktf. 770
Fomåsa F1 (E) 1803-1835 Lisbeth Wahlström 692
Fomåsa V1 (E) 1803-1835 Lisbeth Wahlström 228
Fomåsa D1 (E) 1803-1835 Lisbeth Wahlström 592
Fors F3 (P) 1853-1920 Laila Hedlund, Hans Ljung, Monica Kilström 2.862
Fors D2 (P) 1860-1897 Mona Lantz 978
Fors D3 (P) 1914-1920 Trollhättebygdens släktforskare 173
Frändefors D1 (P) 1751-1781 Anna-Lisa Berglund, Trollhättebygdens 1.872
Hålanda F1 (P) 1744-1859 Eva Larsson f Trollhättebygdens släktf. 2.957
Hålanda F1 (P) 1744-1859 Eva Larsson f Trollhättebygdens släktf. 1.077
Hålanda D1 (P) 1744-1859 Claes Johansson f. Trollhättebygdens 1.995

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit sedan Släktdata Nr 2 2007 trycktes. 

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. Även rättelser och uppdateringar. De kan sändas till 
föreningens registeransvarige Mårten Sjöbris. För adress se 
sidan 3.

På föreningens hemsida kan man även se vilka registerarbeten 
som för närvarande pågår.  På så sätt kan vi undvika 
dubbelarbete:  
http://www.slaktdata.org/index.php/reg_pg

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.

Föreningens Höstmöte äger rum på Bohusläms försvarsmu-
seum, Regementsparken i Uddevalla. 
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Nr 3 - 2007

Församling Län Period Registrerat av Antal poster Anmärkning

Näs F1 (R) 1771-1793 Lisbeth Wahlström 526
Nödinge F2 (P) 1688-1897 Kjell Knutsson & Kjell Matsson 3.753
Nodinge F1 (P) 1921-1931 Rolf Eknefelt 548
Nödinge V1 (P) 1688-1920 Kjell Knutsson, Anna-Lisa Berglund 1.114
Röra F1 (O) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 2.765
Röra V1 (O) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 617
Röra D1 (O) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 1.824
Sal F1 (R) 1771-1792 Laila Hedlund, Trolhättebygdens släktf. 293
Skepplanda F1 (P) 1688-1811 Kjell Knutsson 5.972
Skepplanda F2 (P) 1812-1879 Kjell Knutsson 5.892
Skepplanda F3 (P) 1880-1920 Kjell Knutsson 2.049
Skepplanda V1 (P) 1693-1920 Kjell Knutsson 3.188
Skeppsholm F1 (A) 1885-1900 Karl Gustav Rosborg, Hisings Kärra 733
Stala D1 (O) 1860-1897 Kjell Moberg 1.347
Stala F1 (O) 1839-1851 Kjell Moberg 788
Stala V1 (O) 1839-1851 Kjell Moberg 154
Starrkärr F1 (P) 1688-1810 Kjell Knutsson 4.116
Starrkärr F2 (P) 1811-1920 Kjell Knutsson 6.444
Starrkärr V1 (P) 1688-1920 Kjell Knutsson 2.508
Starrkärr D1 (P) 1761-1845 Kjell Knutsson 2.711
Svarteborg F2 (O) 1688-1780 Håkan Andersson 5.186
Svarteborg F3 (O) 1781-1839 Håkan Andersson 4.920
Svarteborg F4 (O) 1840-1897 Håkan Andersson 4.996
Svarteborg V1 (O) 1690-1920 Håkan Andersson 3.726
Svarteborg D1 (O) 1690-1920 Håkan Andersson 6.115
Svarteborg D2 (O) 1810-1920 Håkan Andersson 6.552
Torp F3 (P) 1756-1798 Bengt Ohlsson 907
Torp V2 (P) 1832-1897 Håkan Andersson, Uddevalla 545
Torp D2 (P) 1820-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 2.122
Tåby D1 (E) 1665-1894 Robban Kronqvist 297
Ucklum F1 (O) 1714-1765 Henny & Wille Ängermark 974
Uddevalla F6 (O) 1798-1812 Henny & Wille Ängermark 2.570
Uddevalla F8 (O) 1904-1920 Lars-Göran Larsson 103
Vimmerby H1 (H) 1755 Karl-Axel Myrén, Uddevalla 1.354
Vimmerby H1 (H) 1760 Karl-Axel Myrén, Uddevalla 1.287

Väne-Ryr F5 (P) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 1.234
Väne-Ryr D6 (P) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 246
Väne-Ryr D6 (P) 1860-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 735
Ås F1 (R) 1771-1793 Laila Hedlund, Trolhättebygdens släktf. 490
Öckerö D1 (O) 1684-1860 Öckeröarnas släktforskarförening 3.501
Ödsmål F1 (O) 1714-1799 Kjell Knutsson 2.719

Summa: 127.697



Välkommen till Föreningen SLÄKTdATAS Höstprogram

Föreningen Släktdatas höstmöte lördagen 13 oktober , kl 11:00
Plats: Försvarsmuseet i Uddevalla, för karta se sid. 14
 Program:
  Sedvanliga höstmötesförhandlingar  
  Guidad tur

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe/te och frallor.
Utlottning av 3 st AD Online-abonnemang!!  
Välkomna! 

Höstprogram för GöteborgsRegionens Släktforskare

Lördag den 10 nov.   Arkivens dag 
Frölunda Kulturhus kl.  11.00-15.00.  Genline, föredrag, utställningar.

Söndag 11 nov. kl. 10.00-14.00  ÖPPET HUS i föreningslokalen på Erik Dahlbergsgatan 36 B.  Kom och 
titta på våra samlingar av antavlor, klipp mm och biblioteket. Lyssna på kåseri av Per Clemensson  kl. 11.00 om 
modern släktforskning, besök vår släktforskarakut, låt oss lösa dina problem! Bli medlem.  Träffa likasinnade!  
Boklotteri och försäljning. 
    Kaffeservering.   VÄLKOMNA !    Ingen anmälan eller avgift.

Torsdagen den 15 nov. kl. 18.00  Ett samarbete mellan Föreningen Släktdata, DIS-Väst Släktforskarförbundet   
             och GöteborgsRegionens Släktforskare:

      Historiska kartor för släkt- och hembygdsforskare

Bengt-Olof Käck från Lantmäteriet visar kartor och handlingar i Lantmäteriets digitala arkiv.
Lokal: Wallenstamsalen,  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Fri entré.  Alla mycket välkomna !

Måndag 26 nov. kl. 18.30.  Ord. HÖSTMÖTE med föredrag 
i föreningslokalen Erik Dahlbergsgatan 36 B.   Efter förhandlingar  talar fil.dr. 
Kristina Dalhede om tolagsräkenskaper och släktforskning.
 Kaffeservering  -  ANMÄLAN senast torsdagen innan (tel 031-408520).  -  Avgift 50.- kr.


