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Uj Uj vad tiden har gått fort sedan 
förra gången,  et t  helt  år  och vad 
mycket man har fått gjort !!! Nästan 

ingenting, av alla de planer jag hade i alla 
fall. Undras om man kan lägga in om en extra 
månad i almanackan eller en extra dag, vid 
behov så att säga. Jag tror att jag skulle få 
många med mig i så fall. 
Hur som helst, tiden lackar i alla fall och 
snart skall alla mina tomtar få komma fram 
och förgylla tillvaron i några veckor. Kanske 
hittar jag även några nya på någon av de 
julmarknader som jag kommer att bevista. 
Har Ni tänkt på hur många duktiga och flinka 
hantverkare det sitter uti ”stugorna” och gör 
otroligt vackra saker och handarbeten som 
man kan se på dessa marknader. Fantastiskt. 
Jag är full av beundran för själv tar det 
evigheter att t.ex brodera en julduk eller göra 
något annat handarbete. 

Tack alla Ni som kom till vårt höstmöte i 
Uddevalla. Det var roligt att träffa så många 
nya personer och kanske för Er också att 
få ansikte till namnen. Platsen var ju också 
otroligt fin, Bohusläns Försvarsmuseum. 
Det kan jag verkligen rekommendera som 
ett utflyktsmål, till Er som inte har varit där. 
En av stugorna på tomten var bevarad sedan 
lång tid tillbaka, soldattorp (sent 1800-tal). 
Mycket intressant att se hur de levde. Vi har 
inte så många bevarade i Göteborgstrakten, 
tror jag i alla fall. 

Arkivens Dag på Frölunda Kulturhus den 10 
november blev välbesökt. Kanske inte lika 
mycket som på Släktforskningen dag i våras, 

men detta var ju ett nytt grepp från samtliga 
föreningars sida. Att gemensamt visa upp vad 
vi har i våra arkiv och jag tror att många fick 
en aha-upplevelse med sig hem. En del nya 
medlemmar fick vi och det är alltid roligt. 
Hoppas Ni känner Er välkomna.

Detta år har också varit ett spännande år på 
många sätt; många nya medlemmar, många 
nya register samt personer som sitter och 
registrerar. Otroligt.

Gör ett litet kryss i almanackan nästa år för 
den 29 mars, då vi kommer att ha vårmötet. 
Klockslag blir som vanligt 11,00 men var är 
inte bestämt ännu. Förslag!!!

Med denna  t idning  b i fogar  v i  även  e t t 
inbetalningskort för 2008 för Er som jag 
hoppas vill vara med nästa år. Är inte det 
med betyder det att Ni har betalt för 2008, 
tidigare.
Tack på förhand.

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

Tack för i år  hoppas vi ses nästa år
Til l  Er al la f rån oss a l la i  Släktdatas 
styrelse 

En riktig God Jul och 
Gott Nytt Forskar-År

Inger Drottz, ordföranden 
               
 

O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t 
Det är dags att önska God Jul och Gott Nytt År !!!
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Årets höstmöte hölls på För-
svarsmuséet i Uddevalla 
lördagen den 13 oktober.

För första gången hölls ett med-
lemsmöte på en plats utanför Gö-
teborg. Till detta möte hade 36 
deltagare infunnit sig. Dessa fyllde 
lokalen som synes av bilderna. Flera 
av deltagarna har inte tidigare varit 
närvarande på medlemsmöten på 
grund av avståndet till Göteborg. 
Detta kommer sannolikt innebära 
att möten fortsättningen kommer 
att hållas på olika orter utanför 
Göteborg för att råda bot på detta. 

Ordföranden Inger Drottz inledde 
med att fråga om mötet hade sam-
mankallats på stadgeenligt sätt. 
Frågan besvarades med ja och 
föredragningslistan fastställdes.

Till ordförande för dagens möte 
valdes Inger Drottz och till se-
kreterare valdes Björn Jönsson.

Verksamhets- och revisionsberät-
telserna lästes upp av Björn och god-
kändes av mötet varefter den avgång-
na styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter presenterades budget-
förslaget för det kommande verk-
samhetsåret som kommer att om-
fatta 18 månader. Detta diskuterades 
och förklarades av kassören och 
oförändrad årsavgift beslutades.

Eftersom ingen av de avgående i 
styrelsen, revisorer, valberedning el-
ler övriga funktionärer hade anmält att 
de önskade avgå omvaldes samtliga.

Styrelsen föreslog en övergång till 
att verksamhetsåret skall samman-
falla med kalenderåret. Detta ger 
många fördelar vid redovisning och 
dessutom finns numera ett krav att 

H ö s t m ö t e t  2 0 0 7
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så skall vara. Ett förslag om ändring 
av stadgarna så att de anpassas till 
detta presenterades och diskutera-
des. Några ytterligare förslag till 
justeringar och moderniseringar 
gjordes och godkändes av mötet.

Under punkten Övriga ärenden 
diskuterades inleveranser av kyrk-
böcker till landsarkiven. I samband 
med detta påpekades att de under 
en period då de skannas kommer 
att vara oåtkomliga för forskarna. 

Därmed var den formella de-
len av mötet klar och Inger av-
slutade med att tacka för god 
anslutning och visat intresse.

Nästa punkt på programmet var 
ett lotteri med deltagarlistans namn 
som ”lottsedlar”. Ett helårs-, ett 
halvårs- och ett kvartalsabonne-
mang hos Arkiv Digital Online 
lottades ut och  lyckliga vinna-
re blev Per-Åke Olsson, Bengt 
Berntsson och Martin Birging. 

Kaffe och fralla serverades 
därefter och sedvanliga diskus-
sioner uppstod i olika grupper.

När kaffet var urdrucket stod vår 
guide, kapten Kristian Bernstone, 
redo för en presentation av muséet 
och museiföreningen. Verksamhe-
ten drivs helt på ideell basis av 
före detta anställda  på regementet. 
I föreningslokalen där vårt möte 
hölls brukar föreningar och pri-
vata sällskap hyra in sig och hyran 
finansierar till viss del museiverk-

samheten. Själva museet är inrymt 
i bottenvåningen och även ett gam-
malt soldattorp ligger strax intill. 

Presentationen gjordes på ett 
mycket medryckande och trev-
ligt sätt och omfattade de kri-
giska aktiviteterna i Bohuslän 
från äldsta tid fram till våra dagar. 
Efter denna genomgång beskå-
dades muséets ”hårdvara” i form 
av materiel och uniformer samt 
interiören i det gamla soldatorpet.

Det var en mycket nöjd skara som 
återvände hem från årets höstmöte.

Verksamhetsberättelsen finns på sid 12
   

L Hgn
foto Per Liljeström

Kristian Bernstone höll en medryck-
ande presentation

Sveriges dödbok version 5

Det är inte länge sedan version 4 
kom ut. Nu har arbetet startat med 
nästa version. Den skall omfatta tiden 
från 1901 och fram till 1946. I första 
hand skall tiden från 1935 tas med. 
Släktdata har från flitiga medlem-
mar fått flera filer med bland annat 
avlidna för tiden från 1901 till fram 
mot 1920-talet. Genom mindre om-
flyttning av rader och ev med kom-
plettering av vissa uppgifter (främst 
civilstånd och civilståndsändringar) 
kan dessa register användas för 
produktionen av den nya CD:n . 

Ni som tagit fram dessa upp-
gifter uppmanas höra av sig till 
dödbokens projektledare Anna-
Lena Hultman med e-postadress 
dodbok@genealogi.se. I stället för 
att ytterligare en person skall göra 
samma sak så kan de i stället ta de 
år som inte är gjorda. Hör även av 
er till Föreningen Släktdata ifall det 
är problem med omflyttningar mm. 

För den som har abonnemang på 
SVAR så finns nu SCB-utdragen 
för tiden fram till 1906 tillgängliga 
och efter nyår lär 1907 komma.

K-G Rbg

Anor i Sankt Petersburg?

På Genline finns det sedan en 
tid tillbaka Katarinaförsamlingen i 
Sankt Petersburgs kyrkböcker för 
tiden 1750-1900. Det var många som 
bodde i församlingen. Bland annat 
familjen Nobel. 

K-G Rbg

Blått blod?

-Du säger att du är släkt med kungen 
men hur vet du det?
-Det är därför jag heter Hans.
-Men kungen heter inte Hans?
-Det gör han visst - Hans majestät.
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Den 10 november var Arkivens dag 
och Släktdata visade upp sig tillsammans 
med DIS-Väst och GöteborgsRegionens 
Släktforskare, GRS,  i Frölunda Kulturhus.

Arrangemanget var likartat som på 
Släktforskarnas dag i mars men det 
var fler organisationer som visade upp 
sig och berättade vad de har i sina 
arkiv. Förutom de ovan nämnda fanns 
Släktforskarförbundet, Landsarkivet, 
Stadsarkivet, Dialekt-, Ortsnamns- och 
Folkminnesarkivet (DAG), Göteborgs 
Hembygdsförbund, Västra Frölunda 
Hembygdsförening, Lundby Hem-
bygdsförening, Flottans Män, Mormo-
nerna, Stadsbiblioteket, Vuxenskolan, 
Stadsmuséet, Genline och Arkiv Di-
gital där. Två korridorer i vinkel var 
fyllda med bord för utställarna. En 
större föreläsningssal än i våras stod till 
förfogande för olika föredrag. Samord-
nare och övervakare av arrangemanget 

var Lennart Larsson från Släktdata.
Arrangemanget öppnade klockan 11.00.

Släktdatas bord var bemannat av Inger 
Drottz, Mats-Olof Sander, Mårten, Sjö-

bris, Bengt Pettersson och Lars Hellgren.
Föredragen rörde sig om olika intres-

santa ämnen. Landsarkivet berättade 
om Morfars brors konkurs, Dis-Väst 
om DISBYT och DISPOS, Genline och 

Arkiv Digital om hur man söker 
släkten på nätet samt DAG om 
vad de sysslar med. De sistnämn-
da är nog en för släktforskare 
ganska okänd resurs. Där kan 
man få reda på de framforskade 
ortsnamnens ursprung och kan-
ske hitta prov på den dialekt en 
ana talade. Dessutom finns s.k. 
folkminnen upptecknade från 
olika platser. Just nu har man 
inom Folkminnen ett projekt med 
namn ”Vardagsliv under andra 
världskriget” igång och söker bi-
drag till detta i form av personliga 
berättelser. Anmälningsblanketter 
fanns för intresserade att fylla i! 

Det var en stadig ström av besökare 
under dagen men kanske inte så tät som 
på Släktforskarnas dag i våras. Kanske 
några av de nyfikna som kom för att se 
vad som pågick i Kulturhuset fick ett 
uppslag till en ny fritidssysselsättning när 
de såg hur mycket som finns tillgängligt 
för den som söker. Släktdata fick i alla 
fall några nya medlemmar denna dag.

     
 L Hgn

A r k i v e n s  d a g

Släktdatas bord

Mårten förevisar Släktdatas register

Öppningsdags
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I många register finns det en 
påminnelse om att uppgiften 
är en sekundärkälla. Att skri-

va av en uppgift kan alltid inne-
bära att det blir fel uppgifter eller 
att vissa uppgifter försvinner. Den 
bästa boken för att hitta en persons 
uppgifter är födelseboken. Det är 
där den första uppgiften hamnar. 
För det mesta är den rätt men även 
där finns det fel. När barnmorskan 
skrev uppgiften så kunde redan 
där det bli fel. I den husförhörs-
längd/församlingsbok som använ-
des vid födelsen brukar det också 
bli rätt. När sedan boken skrevs 
om finns det risk för fel. Ju fler 
omskrivningar desto större chans. 
När man flyttade så skrevs flytt-
ningsbetyg eller liknande och då 
kunde det lätt bli fel i mottagande 
församling. Jag har sett exempel 
på att man noterat föregående 
församling som födelseförsam-
ling. När man sedan skickar 
uppgiften vidare så blir det fel. 

Jag letade efter min mormors 
far som kallats Nils August Lin-
deberg och som var skräddar-
mästare. I Harplinges böcker står 
det att han var född i Asige 1847 
men i födelseboken stod det inget. 
Jag letade i flera år och också i 
grannförsamlingarna men hittade 
inget. Jag hade namnet på en av 
mormors kusiner och fick veta att 
dom var släkt via kusinens far. 
Detta gav ingen ledtråd. Kom att 
tänka på att uppgiften var fel och 
letade efter modern. Jag hittade i 
husförhörslängden henne och där 
stod en Nils August Severin An-
dersson som var född på dagen två 
år tidigare. Följde honom framåt i 
församlingen. Han flyttade sedan 
till Halmstad. I Halmstads böcker 
stod det nu skräddaregesäll Nils 
August Severin Lindeberg vilket 
är mormors far. Från Halmstad 
flyttade han till Malmö och sedan 
till Harplinge. Under denna resa 
tappade han namnet Severin och 

blev samtidigt två år yngre. Fun-
derar på om man även nu kan bli 
yngre genom att resa Halmstad - 
Malmö tur och retur. Ett antal resor 
och så får man börja skolan igen?

När man läser uppgifterna från 
folkräkningarna 1860-1900 så 
gäller det att tänka på att där satt 
prästen och skrev av böckerna. 
Dessa uppgifter sändes in. Nu 
på senare tid har de avskrivna 
uppgifterna blivit åter avskrivna 
och inlagda i en databas. Tyvärr 
verkar det som om de som läst 
de handskrivna uppgifterna inte 
lärt sig läsa äldre stilar. Det finns 
en mängd fel i böckerna. Många 
bokstäver har feltolkats. Förkort-
ningar har skrivits av fel mm. 
Har sänt in många fel men ingen 
korrigering görs. När jag höll 
på med ett föredrag om datorn 
i släktforskningen skulle jag ta 
med olika kända personer. Letade 
efter Evert Taube (bor i Göteborg) 
men hittade ingen. Till slut fick 
jag fram uppgiften men då hade 
man läst så fel att familjen hade 
fått namnet ”Tanbe”. Ett bra sätt 
att använda folkräkningarna är 
att man får fram församling och 
adress där personen/personerna 
bodde samt hjälp med tolkningen 
av namn. Sedan är det bara att 
gå till de handskrivna böckerna. 

När man får uppgifter från andra 
gäller det att fundera på vad som är 
rätt och helst se på de handskrivna 
uppgifterna. Jag har hittat många 
fel som att man placerat personen 
i fel församling, kopplat ihop per-
sonen med fel personer mm. När 
man kontrollerat uppgifterna så 
vet man vilka personer som har 
med tillförlitliga uppgifter och 
inte. Ibland så kan det vara svårt 
att hitta uppgiften därför att det be-
hövs många källor innan man hit-
tar dessa. Dessutom kan det vara 
text som kan vara svår att läsa för 
den som inte lärt sig denna konst. 

Var finns den rätta uppgiften?
a v  K a r l - G u s t a v  R o s b o r g

Tidningen i online-version

Detta nummer av Tidningen till-
handahåller vi också i en nätversion 
för dem som så önskar. Detta num-
mer finns tillgängligt på följande 
adress: 
Nr 2007/4: http://www.slaktdata.
org/tidningen_arkiv/7935r63/ 

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

@

Saxat från Rötter:

Sockenkistor inventeras

Östergötlands arkivförbund ska 
göra en total inventering av Öst-
ergötlands sockenkistor. Totalt 
finns det cirka 150 med omfat-
tande material. Inventeringen startar 
1 februari 2008 och man tänker 
också söka igenom kyrktorn och 
kyrkvindar. Finns det fler som 
genomfört likande inventeringar?

Y t t e r l i g a r e  A n g e r e d s -
m a t e r i a l  t i l l g ä n g l i g t 

Rolf Eknefelt heter en släkt-
forskare i Jönköping. Han har ett 
omfattade material om Angereds för-
samling. Delar av detta har tidigare 
överlämnats till Sveriges Släktfors-
karförbund. Nu har han överlämnat 
ytterligare material, nämligen Ang-
ereds två första husförhörslängder 
(1821-1830). Materialet - som vi 
tackar för - finns tillgängligt via 
Forskarstugan i Västra Frölunda.
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-Vad i Herrans namn hade vi i 
Dalsland att göra? säger direktö-
ren Clas  Alströmer vid Svenska 
Ostindiska Compagniet i Göteborg 
mot slutet av den stolliga gruv-
perioden i Dalsland 1775 – 1792. 
Och efter att ha läst boken Ostin-
diska Compagniet och jakten på 
silver, är jag beredd att hålla med. 
Bokens författare är Bertil Holm-
ström, journalist och dalslänning.

I Dalsland hade man bland annat 
hittat kis, koppar, bly, silver och guld, 
dock inte i mängder lönsamma att 
bryta. Varje försök sedan 1500-ta-
let hade misslyckats. 
Trots detta är man 
i slutet av 1700-ta-
let åter beredda att 
slösa bort kapital 
på värdelösa berg.

Jonas Alströmer 
och Niclas Sahlgren 
får för sig att söka 
upp bergmästare 
Svab i Bergskollegi-
um, för att få honom 
att undersöka Sveri-
ges naturtillgångar. 
Alströmer och Sahl-
gren är beredda att 
satsa kapital i Svabs 
nyligen bildade bo-
lag Dals Bergsbolag.

Samtidigt börjar 
Emanuel Sweden-
borgs irrläror spridas 
över landet. Speciellt 
bland de nyrika och 
Ostindiska Compag-
niets tjänstemän och direktörer får 
lärorna fäste. Detta gör det lätt att 
”mjölka” enskilda på stora belopp.

År 1775 reser en okänd man runt 
i trakterna av Tydje, Edsleskog och 
Fröskog. Han visar stort intresse för 
stora gårdar och köper i rask takt 
ett antal av traktens gårdar. Man-
nen, som under en kort period är i 
Dalsland, är assessorn vid Bergs-

kollegium, baron Samuel Gustaf 
Hermelin. Han har 1773 fått ett 
hemligt uppdrag av kungen – Gus-
taf III – att söka silver i Dalsland. 

Trots att Hermelin påpekar att det 
inte finns något silver att bryta, skall 
han göra som kungen säger! Till sin 
hjälp får han, på kungens inrådan, 
en ung finländare, som heter August 
Nordenskiöld. Denne Nordenskiöld är 
en av Swedenborgs mest hängivna lär-
jungar, men han är till föga eller ingen 
hjälp. Han till och med försvinner. 

Det är Hermelin – Silverbaronen 
– som startar det nya bolaget – Dals 

Bergs Societet – tillsammans med två 
av Ostindiska Compagniets ledande 
män, nämligen Clas Alströmer och 
Niclas Sahlgren, samt en del i den 
högre stockholmssocieteten såsom 
Clas Grill och Gustaf Kierrman.

Så småningom kommer verksamhe-
ten igång, men den kostar bortemot 20 
mot 1, vilket gör att ägarna mjölkas 
på stora summor pengar. Kungen, 

som officiellt inte har med Dals Berg 
Societet att göra, skickar ut Hermelin 
på en lång resa till Nordamerika.

Dals Bergs Societets verksam-
het läggs ner. Hermelin och hans 
medhjälpare Nauclér är nu bor-
ta från Dalsland liksom alkemis-
ten Nordenskiöld. Alla har tröttnat 
på apspelet. Alla utom Gustaf III.

I samband med det dansk-norska 
anfallet på Bohuslän och slaget vid 
Kvistrum besöker kungen Göteborg, 
och på nerresan gör han en snabbvisit 
hos Patrick Alströmer i Alingsås.

Alströmer får nu förklaring på 
vissa händelser, men 
på äventyret i Dals-
land lämnar kungen 
ingen  förk lar ing .

När kungen dör, dör 
också Dals Bergs So-
cietet. De spår som 
finns döljs effektivt – 
medvetet eller omed-
vetet. I stort används 
samma metod som 
i Ostindiska Com-
pagniet. Där dock 
för att dölja vinster.

Att Hermelin är 
en av de samman-
svurna bakom Anck-
arström vid atten-
ta te t  mot  kungen 
kan aldrig bevisas.

Bertil Holmström 
har gjort ett gediget 
arbete, som krävt om-
sorgsfull forskning på 
många olika håll. Han 

har funnit både mindre kända och 
okända händelser kring detta äventyr. 
Ett sådant exempel är kungens (hem-
liga) sedeltryckeri på Drottningholm.

Författaren har vävt in andra histo-
riska händelser i berättelsen för att lä-
saren lättare skall förstå sammanhang-
et. Ostindiska Compagniet och huset i 
Göteborg tar en stor del av utrymmet 
i boken. Enligt min bedömning är det 
värdefulla uppgifter som redovisas.

Vad hade vi i Dalsland att göra?
B o k a n m ä l a n  a v  P e r  L i l j e s t r ö m
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Boken avslutas med ett fjor-
ton sidor långt persongalleri, en 
relevant ordlista samt käll- och 
litteraturförteckning med mera.

Detta är en bok för dalslänningar, 
för historisk intresserade samt för 
alla som är intresserade av Ost-
indiska Compagniets historia.

Not.
Jonas Alströmer, född 1685 i Alings-

ås, kommerseråd 1739, troligen den 
förste som odlade potatis i Sverige för 
att användas som  föda för människor. 
Startade Alingsås Manufakturverk.

Patrick Alströmer, född 1733 i 
Alingsås, son till Jonas. Industriman.

Clas Alströmer, född 1736 i Alingsås, 
son till Jonas, kan räknas som en av 
Linnés lärljungar och gjorde en Euro-
paresa över fem år. Från denna resa rap-
porterade han kontinuerligt till Linné.

Efter sju år som släktforskarför-
bundets orförande tackar Ted för 
sig. Det är inte föreningens dåliga 
ekonomi som är orsaken, tvärtom. 
Ted hade tänkt sitta sex år, men 
tyckte inte han kunde avgå när det 
ekomiska läget var som det var.

Nu har man emellertid  fått 
ordning på ekonomin och lyck-

ats få bort de röda siffrorna. En 
stor bov har varit (och är fort-
farande) de höga lokalhyrorna i 
Sundbyberg, och man kommer 
att flytta inom Solnaområdet  
för att på så vis halvera hyran.

Detta meddelades i Helsing-
borgs Dagblad 12/11 2007

Fakta
Ostindiska Compagniet och 
jakten på silver.
Snillen eller tokstollar?
Författare Bertil Holmström

Faktabok om ett huvudlöst projekt i 
Dalsland.
Inbunden, 136 sidor, illustrerad, per-
sonregister, ordlista samt
Statistiska uppgifter.
Pris hos Bokus på ’Nätet’ – 123:-
Warne Förlag AB, Partille

När man letar i dödböckerna 
efter döda hittar man kan-
ske bara uppgifterna om 

dödsdag och dag för begravning, 
namn och ev adress samt ålder och 
dödsorsak. En bok som är lite med 
än de vanliga är dödboken för Sten-
brohult i Kronobergs län för tiden 
från 1780-talet och framåt. Där kan 
man hitta uppgifter om tid och plats 
för födelsen, vilka föräldrarna var 
och makens namn. Även vilken 
tid på dygnet då döden inträffade 
kan stå med. Där kan också stå var 
man bott under åren efter födelsen 
och vad man sysslat med. Man kan 

också hitta uppgifter om hur per-
sonen var i sitt liv. Genom att det 
finns många uppgifter så blir det 
inte många namn på samma sida. 

När Carl von Linnés bror Samuel 
Linneus dog så blev det nästan två 
och en halv sida om honom och hans 
liv. Hittade uppgifter om en piga som 
fick nästan en halv sidas text i död-
boken. Den som har släktingar som 
avlidit där kan hitta många uppgifter. 

K ä l l a :  S t e n b r o h u l t  ( G ) 
CI:2  1751-1821 varav  död -
b o k e n  o m f a t t a r  f r å n  1 7 8 1 .

En dödbok som alla 
släktforskare skulle gilla

a v  K a r l - G u s t a v  R o s b o r g

T e d  R o s v a l l  a v g å r  n ä s t a  å r
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... och ett gammalt fotoalbum, har 
jag fått flera ”nya”, för mig förut 
okända släktingar. Som alltid i 
släktforskarsammanhang, är det en 
lite omständlig procedur att berätta, 
men så här gick det till:

När min mormor dog 1965 fick 
jag överta ett gammalt fotoalbum. 
Det fick ligga länge innan jag tog 
till mig innehållet på allvar. Det 
dröjde 40 år, ända tills jag blivit 
pensionär, och började släktforska. 
Det visade sig, att albumet tillhört 

min mormors föräldrar – vissa kort 
var så gamla som från ungefär 1863. 
Det stora flertalet kort föreställde 
för mig totalt okända personer, 
men under en del kort hade min 
mormor skrivit vem det föreställde, 
på andra fanns det en anteckning 
på baksidan. Så var det med ett av 
korten föreställande en ung man.

På baksidan stod det ”bror 
Anders”. Det gjorde, att jag förstod, 
att det var min mormors mors tre 
år äldre halvbror, Anders Teodor 
Nordström.  Det gjorde också, att 

jag kunde identifiera hans familj på 
kortet här nedan. 

I Folkräkning 1900 hittade jag 
dem och fick klart för mig, att 
hustrun hette Aurora Klementina 
Charlotta Nordenborg.

Under hösten 2006 lade jag ut 
alla kort från albumet på Rötters 
Porträttfynd – både av kända och 
okända personer. I slutet av januari 
2007 fick jag ett mail från en man. 
Han hade hittat sin morfars far, som 

var just Anders Teodor. Han skrev 
också: ”Det var speciellt kul att se 
familjefotot på Anders Teodor som 
du hade. Där sitter ju min morfar 
i knät och min mammas faster Elin 
står bredvid. Båda har jag träffat 
och kommer ihåg mycket väl. 
Hjalmar Ossian flyttade till Bergen/
Norge där han gifte sig och fick fyra 
barn. Min mamma och tre bröder 
varav två var enäggstvillingar. Så 
det finns många grenar Nordströms 
även i Norge numera. Min mamma 
flyttade till Sverige och gifte sig - 
därför är jag här.”

Vår kontakt fortsatte och min 
nyfunne släkting frågade efter min 
länk tillbaka till Anders Teodors far. 
När han fick reda på, att jag hette 
Alander innan jag gifte mig, kom 
följande kommentar: 

”Min exfru var gift med en Alander 
innan vi gifte oss. Min fosterdotter 
heter Alander. Tror du det kan finnas 
ett samband där också?” 

Jag svarade lite skeptiskt, att även 
om namnet inte är så vanligt, är det 

betydligt vanligare än jag trodde då 
jag var ung. För att ändå vara lite 
öppen för alla eventualiteter, talade 
jag om, att den släkten kom ifrån 
Lidköpingstrakten, från Mellby.  
Det visade sig stämma och jag gav 
ytterligare en ledtråd – namnet 
på gården, Gategården. Även det 
stämde. Det visade sig, att exfruns 
f.d. man var barnbarn till min 
farfars bror! De båda bröderna hette 
August och Albert Alander (de hade 
bytt till detta namn från Andersson 
på 1890-talet) och båda hade flyttat 
till Göteborg. 

Tack vare datorn och Internet…
a v  G e r d  R ö l a n d e r
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Tack vare ett par kort på Rötters 
Porträttfynd hände det otroliga 
- jag fick kontakt med ättlingar 
på både min mormors och min 
farfars sida – och dessutom inom 
samma storfamilj.  I april träffades 
vi och hade en lång och härlig 
dag tillsammans. Naturligtvis 
förevigades tillfället!

Men inte nog med denna lyckade 
träff! En kväll ett par månader 
senare, när jag satt vid datorn, fick 
jag telefon från en väldigt uppåt 
dam. Hon ringde från Baskien. Även 
hon hade fått syn på ett kort som jag 
lagt ut på Porträttfynd och det av 
en ren tillfällighet. Hon ville veta 
något, som hon visste fanns på nätet, 
om sin pappa. När hon hittat det, 
scrollade hon neråt bland träffarna 
och hittade något hon inte kände 
igen, gick in och tittade – och ser 
ett kort på pappan som 8-åring och 
hans morfar, ett kort som hon hade i 
original framför sig på skrivbordet. 
Pappan, Kurt Ekroth, var kusin 
med min mamma och patriarken 
var hans morfar och min mammas 

farfar, Johan Bernhard Stenson.  
Jag hade tyckt, att pojken mest såg 
ut, som om han vore upphängd på 
en galge. Nu fick jag förklaringen. 
Han var egentligen sjuk i det som 
då kallades nervfeber. Ingen trodde 
att han skulle överleva. Då – släpar 

man upp grabben, klär honom i 
fina sjömanskostymen och drar 
iväg med honom och gamle morfar 
till fotografen! Pojken överlevde, 
men patriarken dog några månader 
senare, fast av ålderdomssvaghet.

Genom denna förut okända 
syssling, har jag fått veta mycket 
om släkten, som jag inte visste 
förut. Hon har fem lådor bevarade 
dokument, som vi tillsammans 
arbetat oss igenom, bl.a. om en 
släktfejd, som ligger till grund för att 
vi inte lärt känna varandra tidigare. 
Tänk att vara nära släkt, bo i samma 
hus med samma ingång och inte 
kunna prata med varandra, utan låta 
tvister om hyror och reparationer gå 
genom advokat! Att det varit mycket 
spännande, att ta del av alla dessa 
dokument, förstår naturligtvis alla, 
som sysslar med släktforskning. 

Dessa nya, trevliga, släktingar, 
plus massor av kunskap om 
förhållanden förr, kan jag tacka min 
dator, Internet och naturligtvis det 
gamla albumet för. 

Jag, min man Per, Malin ( Alander, fosterdotter  till min släkting), Monica (förut gift Alander, mamma till 
Malin), min son Patrik och Carol Forsström, min släkting och  ättling till gemensam släkting Johan Jacob 
Nordström, slaktare från Uddevalla.

                                                            

Kurt Ekroth med morfar Johan 
Bernhard Stenson
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Gunilla Thorsson i 
Kungsbacka har låtit rama 
in en märkduk. Det är inget 
märkligt i sig men en smått 
intressant släkthistoria har 
därmed rullats upp. Förutom 
alfabetet och siffror har den då 
trettonåriga Olivia Olofsdotter 
Kihlman i korsstygn broderat 
sin familjs initialer.

När Gunillas mamma 
hjälpte till att gå igenom 
kvarlåtenskapen efter 

sin moster Ida fick hon i sin hand 
en bit hoptullat linne. Intresset 
väcktes då hon såg att det var 
en märkduk, hon lämnade den 
vidare till Gunilla som har gjort 
i ordning och låtit rama in den. 
Den är märkt med årtalet 1862 
och den unga sömmerskan 
har uteslutande använt sig av 
korsstygn.

Märkdukar har genom 
åren varit provkartor på hur 
bokstäver och siffror med 

hjälp av olika garner, färger, 
stygn och typ av skrift kunde 
varieras. Oftast fanns också 
motiv som girlanger, bårder, 
korgar, blommor och olika djur 
som fåglar, katter och hästar. 
De första mönsterböckerna 
trycktes i Tyskland och Italien 
på 1500-talet.

Mönstersamling
De kopierades och spreds till 
allmogen runtom i Europa ända 
in på 1800-talet och det var oftast 
unga flickor som Olivia som 
på detta sätt mer eller mindre 
villigt fick lära sig sy och skaffa 
sig en samling mönster. Olivia 
har kämpat med två typer av 
alfabet och då det beige garnet 
i frakturstilen har tagit slut 
har hon fortsatt med rött. Hon 
suckade säkerligen tungt då inte 
heller detta räckte till. Stora Z 
som är den sista bokstaven är 
upptill beige och nedtill röd!

Tack vare att Gunillas föräldrar 
är inbitna släktforskare har 
denna historia rullats upp:

Olivia, som var Gunillas 
mormors mormor, föddes den 12 
juli 1849 i Västerlanda och dog 
den 12 april 1892 i Skepplanda. 
Hon var dotter till Olof Kihlman 
och hans hustru Anna Britta. 
Denna dog året därpå i barnsäng 
då sonen Albert, som bara blev 
någon månad gammal, föddes. 
Märkdukens krönta AB med 

Märkduk nyckel till släkthistoria

Gunilla Thorsson visar upp den märkduk som broderades av hennes mor-
mors mormor år 1862

a v  U l l a  Å s h e d e
Artikeln tidigare publicerad i Samlarnytt, nr 7 2007
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Föreningen Släktdata har under verk-
samhetsåret haft två medlemsmöten, ett 
höstmöte i oktober 2006 och ett vårmöte 
i mars 2007, båda på Emigrantemas hus 
i Göteborg. På höstmötet, efter ordinarie 
mötesförhandlingar höll arkivarie Bo 
Björkström föredrag om verksamheten på 
Landsarkivet i Göteborg. Och på vårmö-
tet hade Arkiv Digital en föreläsning och 
visning om hur deras arkiv fungerar. Re-
gisterarbetet har fortsatt och nya register 
inlevereras fortlöpande till föreningens 
databas. Totalt fanns vid verksamhetsår-
ets slut över l,8 miljoner personposter i 
ungefär 800 register.

Ökningen av föreningens databas har 
varit över 200.000 personposter.Sty-
relsens återkommande mål är att utöka 
databasen med fler register, dels genom 
att stimulera registreringsarbetet och dels 
genom att samarbete med andra fören-
ingar, som har register. Nytt för året är att 
vi även har administrerat handläggning 
av handskrivna poster till personer som 
hjälpt oss att registrera dessa via datorer. 
Registeransvarig är som tidigare år Mår-
ten Sjöbris.

Vår hemsida är fortsatt mycket väl-
besökt. Den tekniska utrustningen för 
hemsidan har under året uppgraderats 
med ytterligare minnen och därmed har 
kapaciteten utökats liksom även säkerhet 
och tillförlitlighet. Vi mäter kontinuerligt 
alla besök, sidvisningar, nedladdningar 
och övrigt för att förbättra vår hemsidas 
tillgänglighet och kraft. Under våren 
utökade vi vårt sortiment genom att publi-
cera avfotograferade handlingar från en 
1700-tals bok, murmästare A.F.Rex, som 
omfattar cirka 2000 foton. Webbmaster är 
liksom tidigare år Mats-Olof Sander.

I slutet av juli 2006 distribuerades cirka 
750 exemplar av vår tredje CD-utgåva i 
tidningen till alla medlemmar. Den fram-
ställdes i 1100 exemplar och resterande 
användes dels vid de årliga Släktfors-
kardagama, som i år var i Stockholm 
vid Nacka Strand och vid kommande 
forskarträffar under 2006 och 2007.

Tidningen Släktdata har kommit ut 
med fyra nummer. Redaktionen har som 
tidigare år bestått av vår tidningsmakare 
Jolnmy Kjellberg i Tällberg, Dalarna, 
samt Lars Hellgren.

Föreningen har medverkat i ett antal 

lokala släktforskarträffar för att sprida 
information om vår verksamhet samt 
visat våra register via CD eller direkt 
via hemsidan. Intresset har varit över-
väldigande.

Under hösten deltog vi under Knal-
lebygdens Släktforskardagar i Borås, 
släktdag på Läckö slott och under våren 
den nu återkommande släktforskardagen 
dels i Frölunda Kulturhus, tillsammans 
med DIS-Väst, och dels på Bohusläns 
Museum i Uddevalla samt Ale Släktfors-
kardag i Nödinge. Ett antal uppvaktningar 
har genomförts, först ut var Västgöta 
Genealogiska Föreningens (VGF) 25-års 
jubileum i Annelund och därefter Göte-
borgs Regionens Släktforskares (GRS) 
60-års jubileum i Dicksonska Palatset i 
Göteborg.

Föredrag har hållits på Kville Härads 
Personhistoriska Förenings höstmöte 
och hos ordensällskapet Timglaset i 
Göteborg samt information på Arkivens 
dag november i Släktforskarstugan i 
Västra Frölunda Under hösten hade vi ett 
samrådsmöte med DIS-Väst, där vi under 
försök under ett år skall utnyttja våra re-
surser gemensamt genom att medverka på 
samma träffar, göra reklam för varandra, 
annonsera i respektive medlemstidning 
och hitta framtida former. Detta resulte-
rade i att vi var representerade i DIS-Väst 
och DIS-Syds sammankomst i Halmstad 
i november.

Antalet betalande medlemmar vid 
utgången av verksamhetsåret var 871 st, 
ett tillskott på 185 st nya medlemmar. 
Vi har en balanserad ekonomi med ett 
rörelsekapital på 128.697 kr, som gav ett 
nettoresultat på 9.126 kr. I kassan finns 
89.701 kr.

Styrelsen har haft 6 protokollförda 
möten. Uppvaktat två medlemmar, med 
aktningsvärd ålder och medlemskap, 
Martin Pehrson och Nils Marelius.

Styrelsens sammansättning har varit:

Ordförande Inger Drottz
Kassör  Lennart Larsson
Sekreterare Björn Jönsson
Ledamot  Elsa Sjödahl
Ledamot  Öystein Andersson
Suppleant Bibbi Karlsson Arvhede
Suppleant Bengt Pettersson

F ö r e n i n g e n  S l ä k t d a t a s 
Verksamhetsberättelse 2006-2007ett kors under och kursiva A 

omgivet av två kors var för den 
unga Olivia säkert en påminnelse 
om hennes tidiga förlust.

Barnaskara
Olof gifte förstås om sig, nu 
med Amalia Justina Brulin, och 
märkdukens OK och AK står 
säkert för far och styvmor. Med 
Amalia fick Olof en rad barn 
och de som föddes före 1862 
finns med i form av initialerna 
HT för Hindrik Theodor född 
1852, AB för Anna Britta 1856, 
AF för Anders Ferdinand som 
föddes två år senare och HA för 
Hulda Adelina född 1860.

Det finns en tveksamhet och 
det är initialerna EG som kan stå 
för Olivias halvbror Georg Emil 
född 1854. Hon kan ha kastat 
om bokstäverna men troligare 
är att prästen har antecknat fel i 
kyrkboken.

Hur hamnade då Olivias 
märkduk hos Ida? Jo, eftersom 
Idas mellannamn var Olivia fick 
hon duken av sin mor Anna som 
var dotter till Olivia och Magnus 
Jonsson. Ida, som förblev ogift, 
hushållade hos sin bror Verner 
på gården Lunneviken och det 
var där Anna tillbringade sina 
sista år.

Nu hör det till historien 
att Olivias halvbror Anders 
Ferdinand Kihlman som gifte 
sig med Justina fick bland 
andra dottern Ellen Aurora 
Hildegard. Ellen och hennes 
make Erik Valdemar Johansson 
blev föräldrar till Eric Vilhelm 
Åshede som med sin fru Vera 
Sofia fick barnen Lena och Kjell 
och däremellan undertecknad!

Tänk vad en bit nött och 
tummat linnetyg kan berätta …
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Lantmäteriet har nu  börjat lägga 
ut sitt skannade material för gra-
tis nedladdning. Här finns det 
otroliga mängder av intressant 
material för  såväl släktforska-
ren som  hembygdsforskaren.

Historik
1628 fick Anders Bure uppdraget att 
mäta upp, och upprätta kartor över 
landet. Kungen (Gustav II Adolf) 
ville ha kontroll på sitt rike. I början 
gjorde man detaljerade kartor, i all-
mänhet i skala 1:4000. Senare delen 
av 1600-talet gjordes mer omfattande 
översiktliga kartor. Dessa kartor, som 
är upprättade i allt mellan skala 1:10 
000-1:150 000 och som ofta redovisar 
ett större geografiskt område, ingår i 
Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS.

 Lantmätarnas verksamhet kom så 
småningom att allt mer ägnas åt vår 
dåvarande huvudnäring, jordbruket, 
genom 1700- och 1800-talets stora 
jordreformer; storskiftet, enskiftet 
och laga skiftet. Vid 1800-talets 
mitt påbörjades en mer systematisk 
ekonomisk och topografisk kartlägg-
ning av landet som gav upphov till 
en annan arkivbildning, nämligen 
Rikets allmänna kartverks kartarkiv, 
RAK. I RAK arkivet finns små-
skaliga kartor från 1800-talets mitt 
och fram till 1970-talets slut, bl.a. 
ekonomiska kartan, generalstabskar-
tan och häradsekonomiska kartan. 

Kartsamlingen, som finns väl 
bevarad, visar hur lanskapet och 
samhället utvecklats under de senaste 
århundranden, och är unik i världen 
Den omfattar mer än en miljon histo-
riska kartor. Kartorna har funnits till-
gängliga hos olika arkiv, men det har 
krävts besök på plats, eller beställ-
ning av ganska kostsam kopiering. 

Ökad tillgänglighet
Hanteradet av arkivhandlingar sliter 
också ganska hårt på materialet. Man 
insåg därför tidigt att man borde 
säkra materialet digitalt. Omkring år 
2000 började man skanna de historis-
ka kartorna, och sakteliga bygga upp 
ett digitalt arkiv. Skanningen sker i 
Fränsta och i Gävle. Men tekniken att 
förse allmänheten med digitala filer 
av god kvalitet har inte funnits till-
gänglig till rimliga kostnader förrän 

senaste åren. Dessutom är det först 
nu som man har kommit tillräcklig 
långt för att stolt kunna visa upp 
sina arkiv, även om en del arbete 
återstår. Man beräknar vara färdig 
2009, och då har man skannat och 
arkiverat ca 60.000.000 handlingar! 
Lantmäteriet ser redan nu att digi-
tala arkivet är uppskattat. I arkivet 
i Gävle har man haft ca 2000 besök 
årligen, medan man nu har 15-20.000 
besök i månaden via internet. 

Arkens innehåll
Lantmäteriets digitala arkiv ”Arken” 
innehåller följande arkiv:
Rikets allmänna kartverks arkiv - RAK
I RAK-arkivet finns Ekonomiska 
kartan, Generalstabskartan och den 
s.k. Häradsekonomiska kartan; tre 
stora kartserier som beskriver topo-
grafi, ekonomi, bebyggelse och kom-
munikationer under 1800-1900-talet. 
Kartorna är i skala 1:10 000 och min-
dre. Häradsekonomiska kartan har ju 
tidigare funnits tillgänglig på DVD, 
dock till ganska hög kostnad.
Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS
I LMS-arkivet finns material från år 
1628 och ända in på 1900-talet. Här 
finns vägkartor, läns- och landskaps-
kartor, generalkartor, sockenkartor, 

stadskartor, geometriska jordeböcker 
samt renovationer, handritade ko-
pior, av lantmäterimyndigheternas 
storskifteskartor och en del annat 
förrättningsmaterial. Kartorna är i 
regel i skala 1:5 000 och större. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv 
är här ett virtuellt arkiv som inne-
fattar både de kommunala och de 
statliga lantmäterimyndigheternas 
förrättningsarkiv. Här finns kartor 
från storskiftet (1750-1827), laga 
skiftet år (1828-1972) och många 
andra förrättningar. Vanliga kartska-
lor i det historiska materialet är 1:4 
000 och 1:8 000, medan skalan i 
det modernare materialet varierar 
mer beroende av förrättningsform. 
I förrättningsarkiven förvaras också 
detaljplaner och andra bestämmel-
ser som bl.a. visar hur den framtida 
markanvändningen planeras.

DjVu-pluginet
Nu ligger som tidigare nämnt ma-

terialet fritt tillgängligt. Det enda 
man behöver göra är att installera 
ett litet plugin (ett tilläggsprogram 
till Internet Explorer) Länk finns 
förstås på Lantmäteriets sida, och 
det är helt kostnadsfritt. Varför nu 

Arken - Lantmäteriets digitala arkiv
a v  J o h n n y  K j e l l b e r g
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denna? Jo, DjVu -programmet 
gör att man bara hämtar så mycket 
information som man behöver. En 
jättestor karta som skall visas i ett 
litet fönster på skärmen behöver 
inte hämtas med full upplösning., 
medan en inzoomad detalj förstås 
skall vara så bra som möjligt. Och 
det är bra, ofta  finns tom större 
stenar utritade. Närmare ett flyg-
foto är det svårt att komma i vissa 
fall. Enda begränsningen är att 
man inte kan spara ner dokumen-
ten på hårddisken, och inte heller 
skriva ut dem. En betaltjänst för 
det skall komma, och då skall pri-
serna vara mer humana än dagens. 
Man kan förstås göra skärmdum-
par och sedan klippa och klistra 
lite, och  just därför kommer man 
inte kunna ta så mycket betalt. 
Det är heller inte nödvändigt, hela 
hanteringen med distrubutionen 
av material beräknar Lantmäteriet 
skall minskas med 50.000 tim-
mar per år när allt ligger lagrat 
digitalt. Den framtida distribu-
tionen av redan skannat material 
beräknas kunna ske helt automatiskt.

Mycket mer än kartor
Det är inte bara kartorna som skan-
nas, utan även allt som hör till. Är 
det ett skifte t.ex, så upprättades 
det beskrivningas på i princip allt. 
Här finns mycket att hämta, kanske 

faktiskt mer intressant än kartan 
över gården man var intresserad 
av. På kartorna finns ofta symbo-
ler på varenda markplätt, och det 
finns sedan beskrivningar på den i 
detalj. Storlek,  ägare och så vidare.

Sökning efter handlingar
Som exempel sökte jag på kartor 

och handlingar där min farfars far-
fars far levde , Simmersöd i Ljungs 
församling. Det finns två sätt att söka 
på: antingen avancerat, direkt på 
ortsnamnet, eller via en karta. Med  
avancerade sökningen kan man be-
gränsa sökningen, men också missa 
mycket. Man måste också verkligen 
veta vad som kan tänkas finnas. Här 
finns möjligheten att begränsa årta-
len och det är vettigt, eftersom det 
finns mycket material, och det kan 
bli väl många träffar att leta bland. 
Jag kommer inledningsvis själv att 
använda sökning genom karta, efter-
som man då enkelt kan söka på fler 
orter man är intresserad av, samtidigt 
som det kan dyka upp ”bonusträffar” 
I sökfältet ovan letar jag helt enkelt 
upp Ljung, och zoomar sedan in 
Simmersröd. Jag har här även med 
orterna Kärr,  och Ljungskile, så när 
jag trycker ”Sök” så kommer jag 
att få träffar på handlingar rörande 
dessa orter också. Man måste be-
gränsa antalet orter som är synliga, 
annars får man för man för stort 
material att söka bland, och sökmo-
torn vägrar. Steg 2 som i exemplet 
ovan räcker oftast, men ibland 
kan man behöva zooma maximalt.
Till vänster syns resultatet. Överst 
står de orter uppräknade som sökmo-
torn har tolkat att jag är intresserad 
av. Det finns handlingar i samtliga ar-
kiv, och i Lantmäterimyndigheternas 
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arkiv har jag fått hela 75 träffar.! 
När jag väljer att titta på någon 
handling så visas logiskt nog kar-
tan som är referensen till övriga 
handlingar som första sidan . T.ex 
har jag från Lantmäteristyrelsens 
arkiv hämtat kartan för ”Avmät-
ningen och Gränsbestämningen 
1830” till tidningens framsida. 
Den består av ytterligare två sidor 
beskrivning, tätt skrivet, men med 
så hög kvalitet på skanningen 
att det det inte beror på bild-
kvalitetetn om man läsa texten...

Län Produktionsläge
Stockholm Klart
Skaraborg Klart, komplettering pågår
Östergötland Klart
Kronoberg Klart
Göteborg- och Bohus Klart
Halland Klart
Örebro Klart
Kalmar Klart
Västmanland Klart
Södermanland Klart
Uppsala Klart
Gävleborg Klart
Västerbotten Klart
Malmöhus Klart
Norrbotten Klart
Kristianstad Klart 2007
Dalarna Klart 2008
Jönköping Klart 2007
Älvsborg Ale, Lerum, Alingsås, Herr-

ljunga och Vårgårda kom-
muner är klara.
Resten 2007-2008

Blekinge Påbörjas 2007
Jämtland Påbörjas 2007, Strömsunds 

kommun klar
Värmland Påbörjas 2008
Västernorrland Påbörjas 2008
Gotland Påbörjas 2008

Kjärr Laga skifte 1848 sid 3 (14-LJU-46)

Här kan jag efter lite 
bläddrande konstatera 
att Kjärrs ägor tydligen 
var mer intressanta än 
Simmersröds (ur jord-
bruksperspektiv antag-
ligen). Synd att min 
ana inte var bonde...
L a g a  s k i f t e t  f r å n 
1848 innehåller allt 
man kan tänkas vilja 
veta om Kjärrs ägor 
v i d  d e n  t i d p u n k -
ten. Arkivhandling-

en omfattar hela 37 sidor!
Det här är en tjänst jag kommer 
nyttja flitigt. Det är än så länge 
alldeles för nytt för mig för att jag 
skall kunna ge en bättre beskriv-
ning av innehållet, och läsarkret-
sen kommer med all säkerhet 
att upptäcka bättre sätt än ovan 
beskrivna att hitta material. Jag 
har i skrivande stund tyvärr inte 
hunnit läsa något mer noggrant. 

Skanningen fortsätter
Som synes i tabellen nedan så har 
man täckt större delen av riket 
redan nu,  och jag ser fram emot 
att prova den utlovade beställ-
tjänsten. Tills dess blir det nog en 
del skärmdumpande. Sammnfatt-
ningsvis kan man konstatera att 
internets utveckling och dagens 
snabba datorer verkligen är till 
nytta för oss släktforskare. Att 
arkiv delar ut sitt material kost-
nadsfritt på detta sätt är mycket 
lovvärt, och det är bara att hoppas 
att andra följer i samma fotspår.  
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Ulla Andersson, Onsala
Jan Andersson, Borås
Liljan Andersson, Onsala
Gunnel Arvidsson, Mölnlycke
Harald Aspviken, Luleå
Per Bergqvist, Uddevalla
Bengt & Berit Berntsson, Uddevalla
Martin Birging, Uddevalla
Boris Björding, Halmstad
Hans Braun, Åled
Eva-Lena Eftring, Göteborg
Håkan Ekholm, Hjälteby
Cathryn Forslund, Kungsbacka
Maria Fyhr, Gråbo
Lars-Åke Goksår, V. Frölunda
Rune Gunnarsson, Olofsström
Lennart Hallgren, Borås
Göran Henriksson, Hunnebostrand
Irene Hultman Andersson, Borgvik
Ulla Hökås, Aplared
Stefan Hörlin, Nacka
Britt-Louise Jensen, Kvidinge
Per Johansson, V. Frölunda

Katarina Karlsson, Flen
Uno Karlsson, Uddevalla
Bengt Karlsson, Asmundtorp
Lars-Inge Korneliusson, Halmstad
Kurt Freddy Kristensen, Åkersberga
Marta Lagbo, Stockholm
Lars-Göran Larsson, Uddevalla
Karin Modigh, V. Frölunda
Trond Nielsen, Sarpsborg, Norge
Christina Nilsson, Gullbrandstorp
Gunn Nilsson, Färgelanda
Doris Nordqvist, Luleå
Bodil Orremo, Frösön
Marie-Christine Persson, Axvall
Mats Pettersson, Fjälkinge
Sven-Åke Rosborg, Helsingborg
Karl-Arne Samuelsson, Mjöbäck
Jan Schöldtz, Halmstad
Per-Olof Schönberg, Göteborg
Glenn Syrén, Trollhättan
Sven Torbjörnsson, Vallda
Kurt Wagneskog, Landvetter
Sven Åhlander, Trollhättan

Nya medlemmar sedan 1 juli 2007

R i k s a r k i v e t  f ö r n y a r  s i g
Riksarkivet och landsarkiven 

slår nu ihop sina hemsidor till 
en gemensam hemsida, Statens 
arkiv. Här skall arkivens infor-
mation samlas på ett sådant sätt 
att det skall bli lättare att hitta 
var infomationen man söker 
finns, och vilket arkiv som skall 
kontaktas för att komma vidare.

Statens arkiv är mån om att 
de som är nybörjare snabbt och 
enkelt skall komma vidare, och 
har gjort det enkelt att förstå 
hur man kan utnyttja akiven . 
Med tilltalande design, matnyt-
tigt innehåll och lockande ar-
rangemang kan man inte annat 
än  tacka för ansiktslyftningen.
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Husförhörslängders spännande 
uppgifter

I Gävle, gård 162, återfin-
ner vi Roland Lönnberg. Bor-
gare står det i husförhörsläng-
den och att han är född 1750.
Han  är gift med Magdalena 
Sten. Hon är född 1758-03-25.
De får sonen ”Borgaren” Jo-
han Roland den 17 maj 1786.

Johan gifter sig med Anna Maria 
Roth som är född i maj månad 1785.
I  ä k t e n s k a p e t  f ö d s  b a r n e n
Anna Magdalena 1813-03-17,
Johan Er ik  1816-05-04 och
Brita Johanna Björk, född 1821-02-24.

Var fö r  Br i t a  Johanna  he -
ter Björk har jag icke funnit ut. 
Johan Erik heter Lönnberg och 
Anna Magdalena har en notis i 
husförhörslängden, ”döfstum”.

Av husförhörslängderna ser vi att 
fader Johan avlider efter 1842. Han 
står antecknad genomgått förhör 
år 1842. I längden 1841-1845 är 
Anna Maria Roth änka. Brita Jo-
hanna bor fortfarande hemma hos 
modern och brodern Johan Erik 
har blivit sjöman och  snart 30 år.

Brita Johanna Björk
I husförhörslängder senare än 1845 
hittar jag inte Johanna. Men i födel-
selängderna återfinns alla tre bar-
nen, alla antecknade som ”oäkta”. 
Pigan Brita Johanna Björk står 
ensam i rutan för föräldrarna. Alla 
tre barnen döps och har faddrar.

B a r n e n  ä r  K a r l  M a g n u s 
Björk som föds  1849-09-23

Johanna Carolina Björk kom-
mer 4 år senare som ett vinterbarn, 
1853-02-15. Sist föds lilla Johanna 
Vilhelmina 1858-01-21.

Johanna Carol ina Björk
27 år gammal föder Johanna Ca-
rolina en dotter som får namnet 
Anna Vilhelmina. Hon är också 
ett vinterbarn som väntar in våren. 
Hon föds den 30 mars år 1880. 

Anna Vilhelmina får en lillasyster 
år 1887 på våren nämligen den 26 
april, strax innan valborgsmässoafton 

kommer Viva Karolina hit till värl-
den. Båda flickorna är födda i Gävle.

Flytt till Ljusdal
Året därpå år 1888 flyttar Johanna 
Karolina till Ljusdal. Flickorna är 
1 år och 8 år. Hon skrivs in på Nya 
Fattiggården i Bäckänge, som lig-
ger utanför Ljusdal. I husförhörs-
längden för Ljusdal år 1888-1896 
sid 221, GID 128.72.56700, fin-
ner vi tre flickor inskrivna. Den 
yngsta lilla flickan heter Jenny 
Maria och är ett litet sommarbarn. 
Hon föddes 26/7 1889 i Ljusdal.

Jonas Oskar Lindgren från Piteå
I byn Sjöbo bor arbetaren Jo-
nas Oskar Lindgren. Han är född 
16/8 1837 och är en äkta norr-
länning. Han är född i Piteå. 

Oskars far var hattmakare och 
född i Piteå år 1801. Han gif-
ter sig med Johanna Henriks-
dotter, född 1804 i Nederluleå.

I denna hattmakar-familj föds 
många barn. Maria Brita 1823, Ul-
rik, 1825, Karl Johan 1828, Josefina 
1829, Nils 1832, Jonas Oskar 1837. 

Gabr ie l  föds  1843 i  Fär i -
la och familjen bor i Yg. Fred-
rika föds 1847 också i Färila.

(Färila födelsebok 1833-1862 sid 
18, GID133.65.24800, och sid 23, 
GID 133.65.25300)

Varför familjen flyttade från Piteå till 
Färila någon gång efter 1837 vet jag ej.

Hattar behövdes väl både i Piteå 
och Färila!

Fem år efter Fredrikas födelse 
blir stugan för trång Jonas Os-
kar. Han  är 15 år gammal och 
flyttar till Sundsvall och däref-
ter till Hudiksvall, om jag tyder 
rätt i husförhörslängden för Färila

1852-1856 sid 29 Yg, GID 
133.9.94300.

Oskar gifter sig
Oskar har en hustru som heter Sigrid 
Olsdotter, född den 8 mars 1825. Någ-
ra barn finns inte antecknade i hus-
förhörslängden Ljusdal1888-1896 
sid 301, GID 128.71.34200. Här 
står det infört att hustrun avlider 
den 12 februari 1891. I en tidigare 
längd 1883-1887 finns två söner 

antecknade. Nils Fredrik född 16/1

 1868 och Karl Johan 5/11 1861. När 
modern dör är pojkarna 23 och 30 år 
och har troligen bildat egna familjer.

Flickorna Björk flyttar till Sjöbo
I husförhörslängden 1894-1896 
sid 247, GID 128.74.25100 hittar 
vi återigen alla flickorna Björk. 
Men nu har de flyttat från Fattig-
gården i Bäckänge och till Sjöbo. 
Nu gifter sig mamma Johanna Ka-
rolina med Jonas Oskar Lindgren. 
Brudparet är 38 respektive 54 år. 
Änkemannen levde som änkeman 
fram till 20 september år 1891.

Lillebror föds
År 1894 den 21/2 får paret Lind-
gren en liten son, som får namnet 
Albert Gottholf. Mamma Johanna 
är 41 år och maken är 57 år. Lilla 
Albert har ju också två halvbrö-
der, visserligen vuxna men de 
beundrar sin lilla glada lillebror 
där han ligger i vaggan i Sjöbo. 

Johanna Carolina fick till slut 
en stor och fin familj och säkert 
begåvades hon med hattar från sin 
nya släkt, även om Oskars far avled 
1874. Tråkigt nog dog svärmodern 
två år innan Johanna gifte sig.

Kärleken
När lillebror Albert Gottholf föds 
1894 är Viva Karolina 7 år, Anna 
Vilhelmina är 14 år och Jenny Maria 
är 5 år. Alla flickorna tävlar om att 
skämma bort sin lillebror Albert.

Åren går och Viva Karolina växer 
upp till en ung och vacker kvinna. Hon 
möter kärleken när hon gifter sig med 
Fredrik Lindqvist från Ljusdal. 

Starka kvinnor
Livet går vidare och ibland är det 
intressant att titta hur livet alltid gått 
vidare även för kvinnorna som är 
födda tidigare än oss som nu lever. 
Dessa kvinnor var ofta starka kvin-
nor, de tog sig fram trots fattigdom 
och hårt arbete. De tog tillvara de 
glädjeämnen som bjöds emellanåt, 
kanske att höra barnens första ord, 
eller se dem ta sina första små steg. 

Fattigvårdsflickan och Hattmakarsonen
av  Mar i anne  Mår t ensson
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Församling Län Period Registrerat av Antal poster Anmärkning

Angered D3 (O) 1845-1899 Håkan Andersson, Uddevalla 1.274
Bokenäs D1 (O) 1686-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 5.610
Forshälla D1 (O) 1688-1859 Håkan Andersson, Uddevalla 6.427
Rödbo D1 (O) 1895-1946 Karl-Gustav Rosborg 355
Stala D3 (O) 1898-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 559
Stala F3 (O) 1898-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 642
Stala V3 (O) 1898-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 137
Styrsjö F1 (O) 1686-1715 Göran Robertsson 237
Styrsjö D1 (O) 1686-1730 Göran Robertsson 252
Töllsjö V1 (P) 1747-1936 Gunilla Pettersson, inmatat av Anneli Hövard 1.140
Öckerö F1 (O) 1684-1860 Öckeröarnas Släktforskarförening 5.103
Öckerö V1 (O) 1684-1860 Öckeröarnas Släktforskarförening 1.237
Ödskölt F2 (P) 1861-1920 Håkan Andersson, Uddevalla 1.899

Summa: 24.872

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit sedan Släktdata Nr 3 2007 trycktes. 

Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår hemsida 
http://www.slaktdata.org 
innehåller alltid den aktuella registerinformatio-
nen. 
Registren uppdateras kontinuerligt där och kan lad-
das ner till Din dator.

Bidrag med nya register
Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mot-
tager 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.
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