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Ordföranden har ordet

Valberedningen söker ...
 Inför årsmötet 28 mars 2009 behöver föreningens 

valberedning namn på personer som kan bli ord-
förande, styrelseledamöter, styreselsesuppleanter, 
Revisorer med ersättare och valberedning. 

Har du förslag till personer? Hör av dig med dessa 
till valberedningen. Tänk på att höra med den du 
föreslår om den ställer upp. 

Vill Du själv ställa upp? Alla är välkomna att föreslå 
sig själva till olika uppdrag. I bland så tycker man "att 
man kan inte förslå sig själv" men det kan man.

Hör av dig till valberedningens ordförande Gösta 
Dryselius

Telefon  031-84 34 08
Adress  Nedergårdsgatan 18
  416 54  Göteborg

Det är dags att önska 
God Jul och Gott 
Nytt År !!!
Jaha precis som förra året blir 
man lika överraskad av att det 

har gått ett år och lika mycket som förra året har man 
fått gjort! Time fl ies så att sägal
 
Hur som helst, tiden lackar i alla fall och snart är det 
dags för tomtar att få komma fram och förgylla tillvaron 
i några veckor. Hittade inga nya förra året så de gamla 
får duga om de nu får plats när vi ju har fl yttat till en 
mindre lägenhet.

Vad har hänt sen sist? Jo 

Lördagen den 11 oktober var vi i Nossebro på Industri-
mässan och visade upp oss tillsammans med Dis-Väst 
och VGN (Vara-Grästorp-Nossebro släktforskare). Jät-
tekul, mycket att göra då vår plats var vid caféet så många 
passerade förbi oss och fi ck information. Kungaparet 
hade varit på besök under veckan så det var ju en liten 
extra krydda. Tyvärr kunde vi bara medverka under lör-
dagen då söndagen var upptagen för andra aktiviteter. Vi 
behöver bli fl er som ställer upp för att visa oss utåt.   

Tråkigt nog blev det inte av med medlemsmötet i Borås 
den 18 oktober på grund av platsbrist utan vi fi ck skjuta 
upp det till den 15 november och då blev det i IOGT´s 
lokal på Stockholmsgatan i Göteborg. Min företrädare 
Christer Engstrand höll ett mycket trevligt föredrag om 
CD-skivan och hemsidan med ”Historiska personer i 
Sverige & Norden från Vikingatiden och Nu. Han har 
ca 3000 personer i sitt ”uppslagsverk” Gå in och titta 

på historiska-personer.nu. Det är ett gigantiskt arbete 
de har lagt ner.    

Efter detta har vi varit med på Dis-Väst första höstmöte 
den 22 november och även hunnit med att fi ra Uddevalla 
25-år. Men sen är det slut på aktiviteterna för denna höst. 
Det kan bli lite mycke ibland på en och samma dag.  

Gör ett litet kryss i almanackan nästa år för den 28 mars 
då kommer vi att ha vårmötet. Klockslag blir som vanligt 
11,00 men var är inte bestämt ännu. Förslag!

Valberedningen håller på att förbereda inför nästa år så 
ställ gärna upp om de kanske kontaktar dig. 

Med denna tidning bifogar vi även ett inbetalningskort 
för 2009 för Er som jag hoppas vill vara med även 
nästa år. Är det inte med betyder det att Ni har betalt 
för 2009, tidigare.
Tack på förhand.

Har Du något Du vill berätta eller delge andra i vår för-
ening så hör av Dig till vår redaktör Karl-Gustav. 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
Till Er alla från oss alla i Släktdatas 
styrelse - En riktig God Jul och Gott 
Nytt Forskar-År
Inger Drottz, ordföranden 
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Släktforskarnas årsbok 2008
Bokanmälan av Per Liljeström.

 Så har den kommit, den nya 
årsboken. 

Kortare och längre resor under som-
maren och hösten har gjort att denna 
artikel inte blivit skriven förrän nu. Ja, 
ytterligare en faktor har hindrat mig, 
Bok och Bibliotek. Denna, årets hög-
tid för många, även kallad Bokmäs-
san, ägde rum i slutet av september. 
Där spenderade jag tre dagar eller 20 
timmar av min ’fritid’.

 Jag samlade på mig recensionsexem-
plar av olika slag men också många 
andra böcker såsom Margareta Win-
bergs memoarer, John Chrispinssons 
biografi  om G.A. Reuterholm - Den 
gråtande diktatorn och många fl er. En 
annan biografi  som jag förväntar mig 
mycket av är Axel Odelbergs Äventyr 
på riktigt - om Sven Hedin.

 Bland deltagarna i Sven Hedins sista 
stora expedition 1926 - 1933 deltog, 
som nära medarbetare till ’chefen’, 
två av mina släktingar, nämligen Nils 
Ambolt och Erik Norin. Utöver dessa 
böcker ligger här ett stort antal som 
enbart skall läsas. 

Men nu gäller det årsboken!

En samling noveller

Som alltid är årsboken en samling 
noveller eller berättelser, som oftast 
skapar nyfi kenhet hos läsaren. Är 
denne en släktforskare ser han ofta 
likheterna med sina egna rön eller 
t.o.m. hittar samband. Jag har läst 
samtliga noveller, berättelser eller 
artiklar och lämnar här några kortfat-
tade synpunkter om varje.

Släkten Svinhuvuds ursprung

Vid en laboratorieundersökning av 
en handling (ett brev) från 1386 har 
man konstaterat att den ursprungliga 
texten utplånats och annan påförts. 
På så sätt har historien fått skrivas 
om. För denna artikel svarar fyra 
författare.

På jakt efter vårt franska förfl utna 
är en berättelse av Ingalill Tengvall, 
om hur hennes far började söka efter 
sin franska hustrus släkt från Norman-
die. Historien blev en detektivnovell 
om släkten med rötter i 1700-talet. 
Detta är en av pärlorna i boken. 
Mycket läsvärd!

Bondesigill i Västsverige 1752

är en kort och intressant artikel spe-
ciellt för dem med specialintresse, 
men också för dem vars förfäder hade 
bönder i släkten, alltså inte småbru-
kare eller torpare.

En märklig karolin

är en berättelse av Peter Eriksson 
och Sven Wallerstedt. Detta är en 
fortsättning på en tidigare artikel 
(Årsboken 2005). Berättelsen handlar 
om karolinen Lars Lindwall, som 
återkom till Sverige år 1718 från 
fångenskap i Ryssland. 

Genom fortsatt forskning har nya 
uppgifter framkommit, men framför 
allt har Lars Lindwalls dagbok hit-
tats. Alla dessa uppgifter ger en kort 
novell med konklusionen ’Man skall 
aldrig ge upp!’

Denna uppsats har delvis visat på att 
framgångar inom släktforskningen 
kräver idogt arbete, vilket kan ge 
så kallade tursamma lösningar, dels 
tydliggjort att namnskicket förr i 
många avseenden var i högsta grad 
föränderligt. 
 
Ibland kunde detta bero på skillna-
der mellan talspråk och skriftspråk 
men ibland också på egenhändigt 
företagna namnförändringar, vilket 
kan göra det mycket svårt att följa en 
enskild person eller en släkt. Utöver 
detta fanns också påtvingade, ibland 
tillfälliga, namnförändringar för sol-
dater, eller påbjudna förändringar i 
samband med adelskap.

Namnförvanskning (namnförvräng-
ning) av både förnamn och släktnamn 
kan ställa till med svåra bekymmer 

för släktforskaren.

Ansikten från förr

Kurt Hultgren berättar historien om 
hur han med idogt arbete till slut hit-
tar fotografi er på förfäder och andra 
släktingar. Han hör också talas om 
porträtt i olja som funnits i släkten. 
Till slut, med turens hjälp, hittar han 
de två porträtten föreställande sadel-
makaråldermannen Nils Hultgren och 
dennes maka Britta Caisa Norman.

Detta är en rolig och intressant berät-
telse om att idogt arbete lönar sig!

Om resandesläkter i Östhammar

Detta är en historia av Sebastian Ca-
singe, och den saknar i stora stycken 
allmänt intresse. Den är också för 
lång och detaljrik. Som ett plus måste 
dock artikelns rikliga illustrationer (9 
st.) räknas.

Dråpet som gav en släktutred-
ning

har skrivits av Andreas Karlsson och 
Anna Karlsson. 

Vilken skillnad mot förra berättelsen 
- den om resandesläkter. Så rolig och 
trevlig denna uppsats är. Hela tiden 
händer det något som fängslar. Detta 
är en utmärkt novell!

127 års brevväxling över Atlan-
ten

Örjan Hedenberg har i denna berät-
telse fångat många roliga citat men 
även tragiska från dessa amerikabrev. 
Berättelsen har försetts med en enkel 
stamtavla. 
 
Jag refl ekterade när jag läste berättel-
sen: Tänk om min släkt hade liknande 
kontakt med våra emigranter. Jag har 
försökt, men misslyckats! Sporadiska 
brev och telefonkontakter är allt.

Apropå antavlor och stamtavlor - 
varför är det så få i artiklarna. Så 
mycket lättare det är att förstå de 
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olika släktförhållanden med en eller 
annan släkttavla.

Om Fale Bures välgärningar har 
Urban Sikeborg berättat. Jag var 
mycket konfunderad efter en tred-
jedel av berättelsen, men sen tog 
den sig.
 Sikeborg har lag ner ett ge-
diget arbete för att utreda släkten 
Bure. Dessutom är det bra att den 
’utredning’ (dissertation) som Nils 
Casström gjorde 1746 återges i ’för-
svenskad’ form.
 Kan man i framtiden få önska 
sig en ’riktig’ släkttavla för den s.k. 
Buresläkten?

Lovisa Posses brev till sin make har 
excerperats av Lillian Mattisson och 
citeras i en trevlig uppsats, som jag 
beskriver så här:

Intressant och rolig mitt i all pryd-
het. Längre (7 sidor) behöver inte en 
intressant artikel vara.

Amerikanen som stupade i första 
världskriget

är en riktig släktforskarhistoria. Två 
kusiner - Gordon Agren i Kanada 
och Cenneth Wedin i Sverige - har 
tillsammans forskat och skrivit denna 
trevliga, intressanta och roliga berät-
telse.

Adrian Österlund (Andrew J. Ost-
lund) dör på slagfältet den 2 november 
1918, och den 11 november blåses 
Eld upphör! Endast nio dagar från 
räddningen mister han livet
 
En liten fundering: Hur gick det för 
Ethel och Engriad, hustru och dotter 
till den stupade svensk-amerikanen 
Adrian?

Var rådmannen i Åbo smålän-
ning?

Detta är en intressant och bra artikel, 
där författaren Olle Elm bevisar att 
frågan inte är relevant. Det borde 
vara ett påstående. För svaret på 
frågan är Ja.

Utöver detta är artikeln speciellt in-
tressant för mig med anor på Visingsö 
och i Ölmstad och Skärstad.

Drängens och pigans dotter blev 
professorska

Nils Hård Af Segerstad berättar his-
torien om hur hans morfars mor 
gifte sig 1871 med professor Hjalmar 
Holmgren. Men mellan åren 1860 
- 1868 hade de redan fått tre söner. 
Totalt blev det sex söner. En mycket 
trevlig berättelse.

Elsa Oxenstierna - en doldis i stor-
maktstid

Historien är berättad av Tommy Petré. 
Detta är en onödigt lång artikel där 
samma gammalmodiga formuleringar 
ideligen upprepas. Det hade räckt med 
ett eller två citerade brev. Dessutom 
är det för långa stycken utan mellan-
rubrik. Mellan sidorna 244 och 279 
fi nns ingen mellanrubrik. Inte heller 
någon illustration. Dåligt!

Några Anteckningar om Falstaff, 
fakir

Författaren Pontus Möller försöker 
här fi nna den gemensamma nämnare 
för de två släkterna Wallengren från 
Hjärup och Wallengren från Stora 
Uppåkra. En bra och intressant be-
rättelse.

Lallerstedt och Wallerstedt - en 
mystisk relation

Författarna Wallerstedt har skrivit 
en mycket bra och instruktiv artikel 
med exempel på många fallgropar. 
Den avslutande kommentaren är väl 
värd att läsas.

Men några meningar skall citeras: 
En lärdom man bör dra av vår studie 
är att man skall vara försiktig med att 
acceptera tryckta släktutredningar, i 
alla falll om källhänvisningar saknas, 
och att man alltid skall vara inställd 
på att uppgifterna kan behöva kon-
trolleras. Även noggranna källkri-

tiska forskare kan göra misstag och 
feltolkningar!

Erik Giers familjeförhållanden

I denna berättelse ger sig Sven Waller
stedt i kast med en annan släkt, vilken 
redovisas på ett utmärkt sätt.

Stycket om Hans Ivarsson Giers 
(Sidan 323) och Efterskrift (Sidan 
329) är speciellt läsvärda. Dessutom 
avslutas berättelsen med en utmärkt 
stamtavla.

Knivsmedsdottern som blev gift 
Quensel

Författaren Mats Petterson har lyck-
ats att skriva en intressant och rolig 
artikel om en släkt, vars ena medlem 
var mycket känd - för att inte säga 
ökänd - i min ungdom omkring 1950. 
Här görs vissa tillrättaläggande kring 
Kejneaffären.

En liten fundering: Hur kommer Isa 
Quensel in i bilden - eller gör hon 
inte det?

Glöm inte att kolla gamla kartor

Här berättar Håkan Skogsjö om vikten 
av att kontrollera uppgifter på gamla 
kartor. De kan avslöja viktiga fakta. 
Detta är en fyra sidor kort berättelse, 
som ger väldigt mycket. Bra!

Än en gång vill jag påpeka

att artiklar längre än 50 sidor inte 
bör förekomma i årsboken. Jag går 
t.o.m. nu  så långt att jag vill korta 
artiklarna till 40 ±5 sidor. I årets bok 
fi nns en artikel på 60 sidor och en på 
40 sidor. Dessa kan med fördel kortas 
åtskilligt för att bli njutbara.

Årsboken avslutas som alltid 

med förbundets årsredogörelse samt 
den sedvanliga och viktiga presenta-
tionen av artikelförfattarna.
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Namn åt de döda får draghjälp av SVAR
 Ett samarbetsavtal har slutits 

mellan SVAR och Sveriges Släkt-
forskarförbund om gratis tillgång till 
SVARs SCB-material för medarbe-
tarna i Namn åt de döda-projektet. 

Sista inlämningsdag i projektet när-
mar sig med stormsteg. Om ett år 
börjar sammanställningen av Sve-
riges dödbok version 5, så nu är 
hög tid att ta tag i arbetet med att 
registrera alla som avlidit i Sverige 
under åren 1901-46. Det fi nns bland 
släktforskarna ett stort intresse för 
att hjälpa till med registreringarna, 
men svårigheter med att få tillgång 
till källmaterialet har satt käppar i 
hjulen. 

Avtalet med SVAR kommer nu att ge 
alla med dator och Internetuppkopp-
ling tillgång till arbetsmaterialet för 
hela Sverige åren 1901-37. Samar-
betsavtalet med SVAR innebär att 

medarbetarna i Namn år de döda får 
gratis tillgång till SVARs SCB-mate-
rial online. I gengäld får SVAR hjälp 
med indexering av SCB-längderna, 
något som underlättar arbetet och 
för framtiden förbättrar sökmöjlig-
heterna för alla SVARs kunder. 

Det som nu blir tillgängligt är SCB:s 
födelse-, vigsel- och dödböcker 1898-
1937 samt församlingsboksutdraget 

1930 för alla Sveriges församlingar. 
Tillgänglighetsproblemet kvarstår 
dock för åren 1938-46, men avfo-
tograferingar av dödböckerna kan 
vara en möjlighet om ingen annan 
lösning fi nns. 

Du som redan påbörjat arbetet med 
någon församling skickar ett e-brev 
till dodbok@genealogi.se och anger 
att du vill utnyttja SVARs erbjudande 
för ditt fortsatta arbete. Föreningar 
som adopterat många församlingar 
skall anmäla till dodbok@genealogi.
se vilka personer som önskar använda 
sig av samarbetsavtalet med SVAR.
 
Läs mer på www.genealogi.se/dodb/
index.htm 

Anna-Lena Hultman, Projektledare 
(18 nov)
Källa Sv Släktforskarförbund

Har du släktingar i Rickul/Nuckö?

 Har du någon i ditt släktregister 
som kommer från Rickul/Nuckö i 
Estland så fi nns det nu ett släktregis-
ter. Det fi nns över 25.000 personer i 
detta sökbara register. 

Detta register fi nns hos Rickul/Nuckö 
hembygdsförening webbplats "http://
www.rnhf.se/". 

Uppgifterna gäller tiden 1700 - 1944. 
I registret fi nns bara personer som 
avlidit för mer än 25 år sedan. Är det 
yngre så står det ”son, född 1924”. 

 Föreningen Släktdata hälsar 
nedanstående nya medlemmar 
välkomna 

* Ahlm Hjördis 
 Göteborg
*  Andersson Lisbeth
 Kungälv
*  Durhan Karin
 Råneå
*  Erlandsson Håkan
 Brämhult
*  Hallgren Jörgen
 Göteborg
*  Hansson Erland
 Hedekas
*  Jacobsson Britt-Marie
 Göteborg
*  Jare Peter
 Västra Frölunda
*  Jednell Christer
 Kullavik 
*  Möller Agneta 
 Mariestad
*  Olsson Gunnar
 Dingle
* Thysell Jan Urban  
 Helsingborg

På föreningens sidor kan man läsa 
mer om den före detta svenska ön 
och numera halvön Nuckö. Kom-
munen Nuckö är sedan 1997 två-
språkig - estniska och svenska. 1934 
utgjorde svenskarna 64 % av  de 
2700 invånarna.

En hel del av kyrkoböckerna fi nns 
i det Svenska Riksarkivet. Läs mer 
i NAD:en - "www.nad.ra.se" och 
sök efter Nuckö

KGR

Nya medlemmar
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Jul i Göteborg
Av Per Liljeström

 Dagens händelser är mor-
gondagens minnen. Gemensamma 
minnen skapar samhörighet, del-
aktighet och identitet. Detta kan 
gälla en familj, en förening eller 
ett samhälle – en stad. Det är i ett 
sådant perspektiv man kan se olika 
evenemang, kalas, marknader lik-
som årets högtider.
 
 Så inleder förre chefen vid 
Göteborgs Stadsmuseum Gunnar 
Dahlström sitt förord till den ny-
ligen utkomna boken Jul i Göte-
borg.

 Jag skall med några nedslag 
i denna praktutgåva försöka ge en 
bild av hur jularna fi rades och fi ras 
i Sveriges västra metropol. Egna 
synpunkter kommer att smyga sig 
in lite här och var. 

 För varje sålt exemplar av 
boken blir det ett bidrag till Drottning 
Silvias barn- och  ungdomssjuk-
hus.

Jul i mildväder

 Jularna i Göteborg är ömsom 
snö och ömsom vatten, men på senare 
år har det blivit mera vatten – ty-
värr.

 Julkommersen har sin begyn-
nelse i all sjötrafi k till Göteborg. Inte 
minst genom SOIC:s – Svenska Ost-
indiska Companiets – nästan hund-
raåriga verksamhet.

 Många julseder (och andra) 
har kommit just med sjömännen, 
så även matseder. Även kyrkan har 
påverkat många av våra seder – inte 
bara de kyrkliga. Vem tänker idag 
på att lutfi sken kommit till p.g.a. att 
religionen krävt fastetider. Den katol-
ska fastan avslutades på julaftonen, 
och på juldagen var det fritt fram 
att åter äta kött. Gröt och fi sk kunde 
man äta under fastan. Lutfi sken var 
därför lämplig, då den i torkat skick 
kunde bevaras under lång tid.

 Judarna fick 
1782 rättighet att bo-
sätta sig i städerna 
Göteborg, Stockholm, 
Norrköping och Mar-
strand. De judar, som 
anammade detta, kom 
att påverka handel och 
hantverk i dessa stä-
der.

Tomten föddes i 
Göteborg

 Det är fantas-
tiskt – man vet när den 
moderna tomten föd-
des till plats och till 
tid. 

 En gnistrande 
vinterdag promenerar 
S.A. Hedlund, politiker, riksdags-
man och chefredaktör för Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning, i Slott-
skogen. Där fi nns också sonen Tor-
sten, tryckare och fotograf, brorsonen 
Hans, arkitekt, samt vännen och med-
arbetaren Viktor Rydberg. Dessutom 
är den unga konstnärinnan Jenny 
Nyström med i sällskapet.

 Viktor Rydberg får plötsligt en 
idé om en dikt, tar upp penna 
och papper samt använder 
Hans som skrivbord. Dikten 
känner väl alla till – Tomten. 
Man förstår att Hans senare 
klagar på kölden, när man 
ser att dikten är elva verser 
lång.

 Dikten publiceras för-
sta gången i Ny Illustrerad 
Tidning den 19 februari 1881. 
Illustrationerna tecknar Jenny 
Nyström.

Jul i dockskåp

 I Göteborg kunde man 
fi ra jul i dockskåp. Signhild 
Häller på Olivedalsgatan 

hade tillverkat ett stort antal dock-
skåp med inventarier från olika 
arbetarhem till borgarhem i förra 
seklets början. Ett av skåpen visade 
julen i Elsa Beskows sagovärld.

Bild ovan: Ny Illustrerad Tidning 20 december 
1884 - Jenny Nyström-teckning

Nedan: SA Hedlund och Viktor 
Rydberg. Foto från Göteborgs 

Stadsmuseum.

FORTS PÅ SID 8-9
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 Signhild Häller hade hunnit 
bli medelålders (54 år) när hon 
satte igång med dockskåpen. 
Dockskåpen som skänktes till 
Göteborgs Stadsbibliotek har 
en längre tid stoppats undan i 
bibliotekets magasin men skall i 
samband med den förestående om- 
och tillbyggnaden åter placeras i 
fokus.

Jul på Bräutigams

Det var alltid något speciellt att 
besöka Bräutigams Konditori, inte 
minst i juletid.

 Att komma in i den varma, 
sköna lokalen en trappa upp för 
en kopp kaffe tillsammans med 
pälsklädda damer i hatt och andra 
damer med ringprydda fi ngrar. 
Någon äter jultallrik bestående av 
skinka, rödbetsallad, sillbitar, och 
köttbullar.

 En man, som vi vet har råd, 
sitter där i en luggsliten överrock. 
Men det fi naste är pianisten, som 
är ett med pianot. Han kan 6.000 
melodier att spela utan noter. Pia-
nistens namn är Harry Persson, och 
han växlar fl yhänt mellan White 
Christmas, Tomtarnas Vaktparad 
och andra melodier.

 Bräutigams Konditori är nu-
mera borta, men Harry och hans 
hustru Marianne underhåller fort-
farande runt om i Göteborg. Till 
lyssnarnas stora glädje.

Speciella tidningar till jul

 Kring förra sekelskiftet blev 
det vanligt att tryckare och förläg-
gare producerade speciella tid-
ningar med innehåll avsett att läsas 
innan, under och efter julen. De 
innehöll ofta konstplanscher från 
kända konstnärer. En regional så-
dan tidning var Jul i Göteborg.

 Producenterna engagerade 
lärarna för försäljningen, och 
dessa i sin tur drog in eleverna i 
verksamheten. I över ett hundra 

år har försäljningen pågått, men 
den är lika aktuell idag.

Julpynt, blommor och deko-
rationer

 Till jul skall pyntet fram: det 
är ljusstakar, girlanger, bockar 
och julstjärnor samt mycket 
annat. Till detta räknas också 
pepparkaksbakeriet och då inte 
minst pepparkakshusen.

 Många olika blommor skall 
pryda hemmen, såsom hyacin-
ten, julstjärnan och amaryllisen. 
Dessutom ordnas speciella bord-
dekorationer och julkransen på 
ytterdörren.

Mat och dryck

 I olika variationer ingår 
naturligtvis mat och dryck i gö-
teborgarens jul liksom julmark-
nader i hundratal, för att inte säga 
tusental.

 Om julmust, julöl och mumma 
berättas i ett kapitel om Carnegies 
Porterbryggeri vid Klippan. Där 
och i Jonsered samt vid Tjolöholm 
byggde ägarna upp ett brukssam-
hälle, som tog väl hand om sina 

Bilden till vänster: Snörik jul 
i Göteborg – Västra Frölunda 
-  Foto: Per Liljeström

Tjolöholms By omkr. 1915.
Gammalt vykort.
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arbetare. Inte minst det andliga 
togs till vara.

 David Carnegie lät bygga en 
kyrka, som är en kopia efter sin 
barndoms kyrka i Balquidder i 
västra Skottland.

Jul i Haga

 Jul i Haga är något speciellt. 
Den liknar min barndoms jular – 
men ändå inte.
 
 Affärerna har nytt utseende 
och innehåll, men inramningen 
är densamma, som när jag körde 
telegram på 40-talet eller hämtade 
de jultidningar hos Åkerlunds, 
som jag fått subskription på under 
samma 40-tal. Åkerlunds Förlag 
hade nederlag i hörnet av Skolga-
tan och Haga Nygatan.

 I Haga fanns förr både nykter-
hetsloger och frikyrkotempel. Ett 
av de senare degraderades under 
60-talet till och med till porrklubb 
med stripteaseunderhållning. 
Sorgligt men sant!

Tre generationers jular

 Det sägs att man skall vara 
fjärde generationens göteborgare 
för att räknas som riktig götebor-
gare. Då skulle kanske – gissnings-
vis – 10% vara äkta göteborgare.

 Men det fanns de som redan 
på förra hälften av 1900-talet var 
tredje generationen, och som kun-
de berätta om jultraditionerna.

 Luciafi randet tog fart i sam-
band med de mörklagda kväl-
larna och morgnarna under andra 
världskriget. Men det började på 
30-talet och i Västsverige. Det 
var då rektor Arvid Rosén vid 
Göteborgs Praktiska Mellanskola 
skrev den mest kända luciasången 

Natten går tunga fjät…

Julkort och julklappar

 Julkortets starka uppsving kan 
vi tacka Jenny Nyström-Stoopen-
daal för. Det var hon som klädde 
tomten på det speciella sätt som 
vi är vana att se honom. Förr var 
han en liten grå gubbe – en vätte 
– som fanns hela året. Det nya var 
att han till jul kläddes upp för att 
få sin traditionella julgröt och att 
dela ut klapparna.
 
 Traditionen med julklappar 
har funnits i fl era hundra år och 
kommer förmodligen från Tysk-
land. Från början delades de ut av 
en julbock, men sedan slutet av 
1800-talet har uppgiften övertagits 
av jultomten.

Sammanfattning

 Om allt detta och mycket mer 
om Jul i Göteborg berättas i boken 
med samma namn.
 
 Om Jular på Nääs i famil-
jen Abrahamssons krets berättas 
liksom om jular på Gunnebo i 
den omåttligt rike John Halls d.ä. 
släkt, och om träbaronen James 
Frederick Dickson, som aldrig fi ck 
uppleva någon jul på Tjolöholm. 
Däremot drev hans efterlevande 
maka slottet och egendomen vi-
dare. Hon lät uppföra en hel by med 
arbetarbostäder vid slottet. Julen 
fi rades speciellt på Tjolöholm.

 Även om jularna på Jonsereds 
Herrgård berättas på ett intressant 
sätt, liksom om hur ett modernt 
landshövdingepar fi rar jul på Re-
sidenset.
 
 Kontrasterna är närmast 
ofattbart stora mellan julfi randet 
hos fattigfolket i Haga och hos 
rikemansfamiljerna i andra stads-

delar, skriver folklivsforskaren 
Ebbe Schön.

 Till julen smyckas och pyntas 
hela staden men speciellt ’innan-
för Vallgraven’. Där utmärker sig 
två kvarter, dels Östra Nordstan 
och dels Kronhuskvarteret. Här 
blandas det moderna med det tra-
ditionella. Dessutom intar numera 
Liseberg en stor del i julfi randet i 
Göteborg.
 Det är många som beskrivit 
julen då och nu i denna otroligt 
intressanta, roliga och bildrika 
bok. Det är en bok väl värd att 
ägas – inte bara av göteborgare.

Texterna har författats av: 

Monica Bengtsson, Bosjilka Bo-
zic, Brittmo Bernhardsson, Ker-
stin Dahlén, Gunnar Dahlström, 
Marie Hjalmarsson Engelke, 
Lennart Kasvi, Johanna Lindén / 
Fredrik Adén, Otto Lundell, Gud-
run Lönnroth, Leif Mannerström, 
Ingvar Oldsberg, Maria Sidén, 
Birgitta Skarin Frykman, Ebbe 
Schön, Anna Thalenius, Totte 
Wiberg och Hilma Öborn.

Fotografi erna i boken har tagits 
av: Håkan Berg.

Källor:

Jul i Göteborg, utgiven av Kjell 
Warnes Förlag i Sävedalen,
samt det egna minnet.
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Begravda i Sverige
 Den 17 november var sista dagen 

för församlingarna att skicka in utdrag 
från sina gravregister. Det blev 559 
församlingar eller sammanslutningar 
av de totalt 829 som till slut leve-
rerade häpnadsväckande 5.340.000 
begravda på 2.250 kyrkogårdar. 
Till det materialet är närmare 500 
kartblad inskickade som har kopp-

lats till de gravar som fi nns med på 
kartorna.

Den första uppskattningen av hur 
mycket material vi skulle kunna få 
in har i och med det fyrdubblats! 
Slutfasen av arbetet med rättelser och 
sammanställning av materialet pågår 
intensivt. Men, det är ett mycket spre-

tigt material att strukturera, eftersom 
alla kyrkogårdsförvaltningar har lagt 
upp strukturen efter hur just deras 
kyrkogårdar ser ut. 

Bara under förra veckan kom det in 
över 40 databaser, men den tidsplan 
som sattes i sommar håller förhopp-
ningsvis fortfarande. CDn bör således 
fi nnas pressad och klar under vecka 
50. Som tidigare meddelats, blir nam-
net på själva CDn Begravda i Sverige, 
medan insamlingsprojektet drivits 
under namnet Sveriges gravbok.”

Carl Szabad, projektledare (18 
nov)

När Begravda i Sverige är i produk-
tion kommer den att läggas upp i 
Rötterbokhandeln för förhandsbe-
ställning. Vilket kommer att meddelas 
här på Rötter

(källa: Rötter - Sveriges Släktfors-
karförbunds webplats

Nyheter på SVAR
 Den som har abon-

nemang hos SVAR kan 
nu använda två nya 
hjälpmedel. 

Rosenberg

Det ena är Rosenbergs 
ortslexikon. Det är ett 
uppslagsverk över ort- 
och gårdsnamn m.m. 
publicerad första gång-
en 1882-1883. Drygt 
66 000 ortnamn fi nns 
nu sökbara i databasen. 
Rosenbergs lexikon har 
tidigare funnits på CD-

skiva förutom i tryckt upplaga. 

Exempel på information i Ro-
senberg 
Funäsdalen. Stor by i Tännäs sn, 
Hede tg, Jemtlands län, i vestligaste 
Herjeådalen vid vägen till Rörås 

Osborne säger till Kal: Du 
ser att det lyser där på tredje 
våningen .
Kal: Jag ser det
Osborne: Där har jag släkt.

i Norge. Post- och tullstation samt 
gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas åt 
s.o. till Valmåsen vid kyrkobyn 1,6 
mil; vesterut till Malmagen osv.

Sockenkatalogen

Det andra hjälpmedlet är sockenkata-
logen. Det är ett By- och gårdsregister 
till kyrkoböcker för omkring 1000 
församlingar. Dessa kataloger har 
nu skannats och kan läsas direkt på 
webben. I katalogen kan man söka 
efter ett gårdsnamn. Vid namnet hit-
tar man uppgifter om var i husför-
hörsböckerna reps folkräkningarna 
1900, 1910 och1920 gården fi nns. 
För dagens Västra Götaland fi nns 
ännu inga uppgifter. 

Källa: SVAR 
http://www.svar.ra.se
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Byggritningar, kartor och adresskalendrar

 För dig som är släktforskare el-
ler  intresserad av Göteborgs historia 
kan de gamla adress- och industrika-
lendrarna komma till stor hjälp. De 
gamla kalendrarna var den tidens 
telefonkatalog och i dem kan du hitta 
göteborgarnas namn och adress samt 
näringsidkares annonser och adres-
ser. Varje kalender innehåller också 
olika kuriosa om Göteborg såsom hur 
mycket det till exempel kostade att 
åka droska i slutet av 1800-talet.

Stadsbyggnadskontorets arkiv har nu 
skannat in 37 stycken adress- och in-
dustrikalendrar. Kalendrarna kommer 
från Fastighetskontorets- och Stads-
museets arkiv. Dessa båda arkiv har 
näst intill fullständiga samlingar av 
adresskalendrar mellan åren 1850 till 
1899. Syftet med att tillgängliggöra 
adress- och industrikalendrarna är 
framförallt att skapa ett komplement 
till vårt äldre kartmaterial vilket också 
fi nns publicerat här. Skanningen av 

kalendrarna är en del i strategin att 
bevara äldre kartmaterial.
Filernas storlek varierar från 5 MB till 
112MB. Framförallt de senare kalen-
drarna är av det större formatet.

Kalendrarna är ett bra supplement 
till de olika kartorna, och innehåller 
mycket olika typer av information. 
Detta skanningsprojekt inleddes 2007 
och den ursprungliga tanken var att 
skanna ett mindre antal adresskalen-
drar och kartor som ett exempel på 
vad dessa innehåller. 

Arbetet utvecklade sig till att omfatta 
37 adresskalendrar och de kartor 
som skannades i samband med detta 
projekt är tänkt som ett komplement 
till adresskalendrarna. 

Adresskalendrarna fi nns att tillgå 
fysiskt på Landsarkivet i Göteborg. 
Då vi inte äger materialet är rättana-
det av eventuella fel låg. Vi tar dock 
gärna emot era synpunkter för fram-
tida uppdateringar!

Allt fi nns på ”www.goteborg.se”. 
Klicka på Bygga & Bo - Bygga - 
Byggarkiv. Adresskalendrarna fi nns 
under arkivtjänster.

Källa: Göteborgs stad, Stadsbygg-
nadskontoret

Bilderna: 
Ovan: Lindholmens säteri, del av 
karta över säteriet.
Vänster: Göteborgsplan från år 
1815

Förste släktforskaren?
 När man läser första Mosebok 5 kapitel så hittar man Adams släkt-

tavla. Där står om Adam och hans ättlingar. Där står att "När Adam var 
130 år fi ck han en son som liknade honom och var hans avbild; han gav 
honom namnet Set. Efter Sets födelse levde Adam 800 år och fi ck söner 
och döttrar. Adams hela livstid blev 912 år; sedan dog han." Sedan fortsät-
ter Första Mosebok att tala om Adams släkt. Detta är nog en av de första 
skriver där man kan läsa om släktforskning.  /KGR
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Vilka arkiv fi nns - läs i NAD
 När man letar efter olika volymer 

i släktforskningen är NAD  - Nationell 
ArkivDatabas ett viktigt hjälpmedel. 
I denna databas fi nns uppgifter om 
en mängd olika arkiv och vad som 
fi nns i arkiven. Det fi nns fl er arkiv 
än Landsarkiven. I Göteborg fi nns 
Region- och Stadsarkivet med folk-
rörelsernas arkiv. Över allt i landet 
fi nns olika mindre arkiv. De fl esta 
fi nns med. 

Hur söker man i registret?

Gå till registrets hemsida - ”http://
www.nad.ra.se”. I menyn längst upp 
i det blå fältet väljs ”Ny sökning”. På 
söksidan så markera ”Arkiv” i det vita 
fältet. Skriv sedan det namn  du söker 
uppgifter om. Många församlingar 
kan sökas med församlingsnamnet. 
Eftersom sökning sker överallt i nam-
net så kan det bli många svar. Då 
kan det vara bättre att antingen söka 
med större begrepp eller välja ”Sök 
i titelns början”. 

Letar man efter By församling så 
får man 2862 träffar ifall man letar 
efter titel. Markerar man ”sök i titelns 
början” så blir antalet träffar 597 men 
skriver man ”By kyrkoarkiv” så blir 
det bara en träff - den man sökte.

Man kan också markera ”visa fl er 
sökbegrepp”. Skriv t ex landsarki-
vets namn i rutan för referenskod 
(Göteborgs Landsarkiv heter ”SE/
GLA”. Då får man bara träffar i 
detta arkiv. 

När man fått det man söker efter så 
tryck på namnet på den arkivbildare 
man vill öppna. Då får man fram vilka 
volymer det fi nns.

Välj sedan vilken typ av volym man 
söker i. Serie A betyder husförhörs-
längder. Där fi nns uppgifter om vilka 
husförhörslängder det fi nns, om vilka 
år handlingen omfattar samt mer de-
taljerade uppgifter om innehållet. 

Ifall man på arkivbildarens namn 
och sedan väljer ”Förteckning” bland 
fl ikarna på högra halvan kan man hitta 
mer information om arkivbildaren 
som förändringar i en församling i 
under olika tider som sammanslag-
ningar, delningar, utbrytningar av 
vissa byar mm. Dessa uppgifter fi nns 
dock inte på alla arkivbildare. 

Väljer man att söka på ”Släktdata” 
så hittar man föreningen och fören-
ingens referenskod är ”SE/0258G/
GSAF_3200” och att arkivet fi nns i 
Region- och Stadsarkivet i Göteborg. 
Går man vidare kan man konstatera 
att det fi nns 9 volymer som upptar 
0,44 hyllmeter och gäller från 1984 
till 1998. Det fi nns en länk att gå 
vidare till arkivets dataregister som 
heter ”Visual Arkiv på nätet” 

Karl-Gustav Rosborg

Webbplatser:
http://www.nad.ra.se
http://www.visualarkiv.se

Brudkistan
 I vårt hem har vi en kista som 

sades ha gått i min frus släkt från mor 
till äldsta dotter i fl era generationer. 
När man talade om den kallades den 
för ”mormors kista”. Ingen tänkte väl 
närmare på vem denna mormor var 
och min fru utgick från att det var 
hennes mors mormor eller möjligen 
dennas mor. 

Så började vi att släktforska och så 
småningom kom min fru att tänka 
på kistan. Vem hade den tillhört från 
början? Den var vackert målad av 
någon ”gåramålare” och även försedd 
med bokstäver och ett årtal. Kistan är 
målad i den där speciella gröna färgen 
som gamla allmogemöbler ofta har. 
Den är dekorerad med rosor och med 
vita bokstäver står det B , E , D samt 
årtalet 1835. 

Vid det här laget hade vi forskat 
fram en hel del av våra förfäder. Vi 
visste vid det här laget att bokstaven 
D i sådana här sammanhang står för 
”dotter”. Däremot kunde vi inte fi nna 
någon passande person i den släktgren 

som vi trodde att kistan kom från. Då 
kom vi på idén att låta datorn hjälpa 
till. Sagt och gjort. Datorn startades 
och programmet, som i detta fallet 
är Disgen, lästes in. Jag tog fram 
sökfunktionen (den gula gubben) och 
skrev in E*dotter  som efternamn och 
B* som förnamn. Asterisk,*, är ju som 
de fl esta vet ”jokertecken” och kan 
användas som ersättning för andra 
tecken. Att använda B* var ju ren 
standard men däremot var jag osäker 
på om det gick att använda jokerteck-
net mitt i ett namn. Jag tryckte på Sök 
och vips kom en rad namn upp. Där 
fanns Eliasdotter, Eriksdotter och 
Esbjörnsdotter. Eftersom där fi nns 
födelseår kunde fl era av dem direkt 
uteslutas. 

När jag sedan klickade fram de övriga 
i tur och ordning kunde ytterligare 
några uteslutas eftersom de kom från 
andra delar av landet. I det här fallet 
borde Skepplanda eller Västerlanda 
vara aktuella. Och minsann! När jag 
klickade på Britta Eriksdotter, född 
1809 visade det sig att hon var född 

i Skepp-
landa och 
gifte sig 
där 1836! 
Kistan var 
alltså en 
fästmans-
gåva till 
henne. 

Att kistan 
k a l l a t s 
”mormors 
k i s t a ” 
hade lett 
tanken till fel släkt. Det var inte min 
frus mormor det handlade om utan 
min frus morfars mormor! Min frus 
morfar hade bara en syster som blev 
vuxen och hon var ogift så kistan 
gick via henne till äldsta broderns 
äldsta dotter.

Så här kan man alltså också använda 
släktforskarprogram!

av Lars Hellgren
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Höstens medlemsmöte.
 Så blev det av till sist! Med-

lemsmötet, som skulle hållits i Borås 
bibliotek den 18 oktober i samband 
med släktforskardagen där, blev in-
ställt. Detta berodde på att man från 
bibliotekets sida  inte kunde tillhan-
dahålla den lokal för vårt möte som 
var utlovad - och som man inte förrän 
i sista stund meddelade oss att det 
inte gick att ordna. Enda sättet att 
snabbt nå föreningens medlemmar 
och meddela detta var att göra det på 
vår hemsida. De som inte såg detta 
utan kom till biblioteket fi ck i alla fall 
möta vår ordförande och några andra 
funktionärer i vår monter som vi lik-
som fl era andra fl era andra föreningar 
i våra trakter hade på biblioteket.

Ny dag för medlemsmötet aviserades 
på vår hemsida till den 15 november 
på Nordengården. Detta har nog ty-
värr inte gått fram för deltagandet 
blev mycket dåligt.

Någon formell dagordning fanns inte 
eftersom detta var medlemsmöte för 
social samvaro och information. Så-
lunda fi ck vi veta att under året hade 
cirka 100 nya medlemmar tillkommit 
men också cirka 100 medlemmar 
lämnat  så medlemsantalet hade ökat 
med en person. Vi har totalt cirka 800 
medlemmar och vår ekonomi är god 

enligt Lennart, vår kassör.
Vår största kostnad är tidningen. Se-
dan har vi kostnader i samband med 
att vi visar upp oss i olika samman-
hang såsom t. ex. på Släktforskarda-
garna i Malmö i somras. Vi har också 
en reserv för reparationer, service och 
utbyggnad av vår server.

Valberedningen står inför ett problem 
– Inger har på grund av personliga 
skäl avsagt sig omval till ordföran-
deposten när detta blir aktuellt på 
vårmötet. Det konstaterades att det 
inte är någon lätt uppgift att fi nna 
någon som är villig att ta på sig denna 
funktion. Det är över huvud taget i 
stort sett samma personer som år efter 
år ser till att föreningen fungerar. 
Visserligen var det en speciell orsak 
detta år att mötesdeltagandet var så 
dåligt men även andra år kunde delta-
gandet vara bättre. Och att samarbeta 
via Internet är ju fullt möjligt – vi 
är ju en modern förening som kan 
och bör använda sig av de tekniska 
möjligheter som fi nns.

Det har uppstått problem i samarbetet 
med Sotenäs Personhistoriska och 
ett brev har erhållits från Hilding 
Jakobsson där man kräver att den 
information som erhållits från dem, 
cirka 40.000 poster skall tas bort från 

vår databas. Det beslöts att några ur 
Släktdatas styrelse skall försöka få 
till stånd ett möte med Sotenäs för 
att reda ut motsättningarna.

Det diskuterades också om och hur 
vi skall trycka på Släktforskarför-
bundet så att de agerar kraftfullare 
för att en folkräkning värd namnet 
skall kunna komma till stånd. Den 
av myndigheterna föreslagna består 
endast i att ur olika register hämta in 
information. Vi menar att endast en 
folkräkning av traditionellt slag kan 
ge ett riktigt resultat. Med traditionellt 
menas att alla människor själva fyller 
i uppgifterna.

Efter ett avbrott för kaffe och smörgås 
samt social samvaro var det dags för 
ett föredrag av Christer Engstrand. 
Han berättade om den CD som han 
och Ingmar Andersson tillsammans 
skapat. Det var ett mycket intres-
sant föredrag och han berättade hur 
det register, som ursprungligen hade 
namnet Sveriges regenter under 1000 
år efterhand utvecklats till att bli 
Historiska personer i Sverige och 
Norden. Dessutom fi nns det numera 
inte bara på CD utan det är också 
tillgängligt på Internet.
    
L Hgn

Spanska sjukan
 Hur många dog i spanska sjukan 

efter första världskriget och varifrån 
kom sjukdomen egentligen” hämtad 
ur ”Populär HISTORIA 3/92. 

”Spanska sjukan”, en pandemisk in-
fl uensa (av grekiskan Pan, allt och 
demos, folk) drabbade 1918-1919 
stora delar av världen. 

Sjukdomen skall ursprungligen ha 
kommit från Asien och via USA kom 
den med amerikanska soldater till Eu-
ropa 1918. Till en början hemlighölls 
dess mycket snabba spridning bland 
de allierande, men sedan den spritt sig 
i Spanien blev den allmänt känd och 
fi ck så namnet ”Spanska sjukan”.

Sjukdomen med dess följdsjukdomar 
lär ha orsakat mer än 21 miljoner 
dödsfall, varav 15 miljoner i Asien 
och mer än 2 miljoner i Europa. 
”Spanskan” kom till Sverige som-
maren 1918 och vid årsskiftet 1918-
1919 beräknas ca 30.000 människor 
ha dött. Under de närmaste följande 
åren dog ytterligare 10.000 personer 
i Sverige.

Epedemier av liknande pandemisk 
infl uensa har bl a varit ”Ryska snu-
van” 1889-1890. ”Asiaten” 1957 och 
”Hong-Kong-infl uensan” 1968. Det 
infl uensavirus som sannolikt orsaka-
de ”Spanska sjukan” isolerades först 
1933 av ett brittiskt forskarlag.

En genomgång av sjukdomen fi nns i 
Margareta Åmans avhandling Span-
ska sjukan (Acta Universitatis Up-
saliensis 160, 1990). Författaren har 
särskilt inriktat sin beskrivning på 
svenska förhållanden, men också be-
tonat de stora epidemiernas betydelse 
för den historiska utvecklingen.

Hans Moêll, Docent i medicinhis-
toria

Artikeln hämtad från ”Brätte Bla-
det - medlemsblad för Vänersborgs 
Släktforskare
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Sammanslagning av församlingar på Hisingen
 Från 1 januari 2010 blir det endast 

fyra församlingar kvar på Hisingen. 
För vissa församlingar är det återgång 
till de äldre indelningarna. Därför 
återskapas Backa och Lundby för-
samlingar som sedan 1990-talet resp 
1960-talet varit delade. Denna sam-
manslagning har skett och kommer 
att ske i många av Svenska Kyrkans 
församlingar. I Göteborg diskute-
ras fl er sammanslagningar men inga 
förslag är lagda och inga beslut har 
tagits. Det som talas om är att det blir 
återgång till de äldre församlingar 
som under åren delats till många nya 
församlingar. 

På Hisingen är följande beslut tag-
na:

Backa församling 

Består av församlingarna Backa, 
Brunnsbo och Bäckebol. Till för-
samlingen kommer också primärom-
rådet Skogome som förs från Säve 
församling. Församlingen motsvarar 
SDF Backa. Den nya församlingen 
motsvarar den gamla Backa försam-
ling med tillägg.

Lundby församling

Består av församlingarna Biskops-
gården, Brämaregården och Lundby. 
Till församlingen kommer också Hel-
gered, Kärrdalen och Hildedal som 
förs från Tuve församling. Den nya 
Lundby församling motsvarar den 
äldre Lundby församling med lite 
tillägg och avdrag.

Torslanda-Björlanda församling

Består av församlingarna Torslanda 
och Björlanda. Till församlingen 
kommer också Lundby industriom-
råde som förs från Lundby försam-
ling.

Tuve-Säve församling

Består av församlingarna Rödbo, 
Säve och Tuve. Delar av Tuve för-
samling går till Lundby församling 
och delar av Säve församling går till 
Backa församling. 

Alla församlingar blir ”enförsam-
lingspastorat” vilket betyder att de 

består av en församling och har en 
kyrkoherde till chef. Hisingens kon-
trakt består av dessa fyra församlingar 
samt Öckerö församling. I norsk 
tid så var Björlanda församling hu-
vudförsamling med annex i Säve, 
Backa, Torslanda och Öckerö. Tuve 
församling var huvudförsamling i 
den svenska delen av Hisingen med 
Lundby som annexförsamling. 

Under 2000-talets början har det 
försvunnit en mängd församlingar. 
Totalt är det 1055 församlingar som 
försvunnit 2000 - 2010 och från 2010 
försvinner det 341 församlingar.  Kvar 
blir då 1482 församlingar. I Järfälla 
kommun blir av 20 församlingar 
endast 4 kvar. Norrköpings det 4 
församlingar kvar av nuvarande 18. 

Källa: Protokoll från Göteborgs stifts-
fullstyrelse resp Kyrkans Tidning.

Karl-Gustav Rosborg

Hjälp!
För mig är det även ett problem, att 
jag inte är insatt i medicinskt latin, 
så jag vet egentligen inte vad där 
står heller.
Jag har letat både framåt och bakåt 
i dödboken efter någon annan, som 
dog av samma orsak, utan att hitta 
någon.
Förra gången jag bad om hjälp med 
en diagnos fi ck jag snabb hjälp. Jag 
hoppas nu att få hjälp av läsekretsen 
även den här gången.

Tack på förhand till alla som vill 
engagera sig!

Gerd Rölander
gpr@tele2.se

 Min morfar, Carl Emil Stenson, 
dog den 18 augusti 1914.
Omständigheterna kring hans död 
är något dunkla. I familjen pratades 
det om att ”han var det första offret 
för landstormen”, möjligen antyddes 
det att han förkylt sig under vakt på 
Hisingsbron och fått lunginfl amma-
tion. I ett tidningsreferat från begrav-
ningen (som publicerats i Tidningen 
Släktdata) står det, att han avlidit av 
hjärtslag.
I dödboken för Masthuggets försam-
ling för 1914 – FI:1 sid 141- ser det 
ut så här. Carl Emil Stenson fi nns 
med längst ner på sidan, men vad 
han dog av förstår jag inte mer än 
att det var acut. Inte tycker jag hel-
ler, att diagnosen tyder varken på 
lunginfl ammation eller hjärtproblem. 

Så här når Du 
informationen i 

Släktdatas arkiv:
 Vår webbplats http://www.

slaktdata.org innehåller alltid den 
aktuella registerinformationen. Re-
gistren uppdateras kontinuerligt.

Nya register avsedda att ingå i Släkt-
datas arkiv mottager vi gärna. Även 
rättelser och uppdateringar. De kan 
sändas till föreningens registeran-
svarige Mårten Sjöbris. För adress 
se sidan 3. På föreningens webbplats  
kan man även se vilka registerarbeten 
som för närvarande pågår. På så sätt 
kan vi undvika dubbelarbete.

Observera!
Det fi nns 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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Nya register
Församling Län Årtal  Gjord av           Poster

Adolf Fredrik-F1 A 1847-1875 U Mats-Olof Sander 8310
Askum-F3 O 1898-1925 N Håkan Andersson, Uddevalla 2738
Bälinge-V1 P 1733-1783 N Peter Hjortstam, Alingsås 94
Fagered-F1 N 1688-1936 U Börje Angelstam, Falkenberg 4859
Finnerödja-D1 T 1801-1866 N  2555
Fiskebäckskil-V1 O 1712-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 682
Fiskebäckskil-D1 O 1713-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 2422
Fiskebäckskil-F2 O 1840-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 1050
Grava-D2 S 1775-1831 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 3357
Grava-D3 S 1832-1860 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2414

Grebbestad-F1 O 1893-1920 U Håkan Andersson, Uddevalla 2034
Grinneröd-F1 O 1688-1810 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 1092
Grude-F2 P 1898-1937 N Emma S Johansson 291
Grundsund-D1 O 1799-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 1205
Grundsund-F2 O 1840-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 1122
Grundsund-V2 O 1851-1888 N Håkan Andersson, Uddevalla 153
Gårdeby-F1 E 1882-1894 N Inger Hulander 211
Hemsjö-V1 P 1688-1730 N Peter Hjortstam 116
Herrljunga-V1 P 1758-1930 N Tage Svantesson 2453
Källsjö-F1 N 1688-1936 U Börje Angelstrand, Falkenberg 2416

Landvetter-D1 P 1687-1861 N Ingrid Lännestad 3082
Linde-D1 I 1655-1850 U Anna Magnusson 773
Lojsta-F1 I 1655-1826 N Anna Magnusson 567
Nedre Ullerud-D1 S 1677-1860 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 6374
Nedre Ullerud-F2 S 1795-1840 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2924
Nedre Ullerud-F1 S 1677-1794 N Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 5003
Nedre Ullerud-V1 S 1671-1894 U Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 3040
Remmene-D1 P 1758-2006 N Tage Svantesson 1374
Rättvik-F1 W 1800-1800 N Inger Hulander 115
Skaftö-D1 O 1888-1920 N Håkan Andersson, Uddvalla 1502

Skaftö-F1 O 1888-1920 N Håkan Andersson, Uddvalla 2181
Skaftö-V1 O 1888-1920 N Håkan Andersson, Uddvalla 496
Steneby-V1 P 1688-1889 N Elsa Sjödal, inmatat av Birgitta Gryte 851
Styrsö-F1 O 1686-1723 U Göran Robertsson 345
Tarsled-D1 P 1758-1991 N Tage Svantesson 1558
Tarsled-F1 P 1758-1952 N Tage Svantesson 2234
Tegneby-V2 O 1860-1920 N Gunnel Billö 859
Tegneby-D1 O 1860-1920 N Gunnel Billö 2244
Tegneby-F1 O 1860-1920 N Gunnel Billö 3296
Ödenäs-D1 P 1688-1726 N Peter Hjortstam 76

Ödenäs-V1 P 1698-1861 N Peter Hjortstam 272
Ör-F2 P 1836-1930 U Martin Pehrson, Uddevalla 6140
Österlövsta-D1 C 1702-1792 N Jan Olsson, Vallentuna 5414
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DIS-Väst 
aktiviteter 2009

2009-03-14  Vårmöte 1 - 
Årsmöte i Göteborgsregionen

2009-05-30  Vårmöte 2

2009-09-26 Höstmöte 1

2009-11-28 Höstmöte 2 

Mer information om DIS-Väst verksamhet fi nns på 
webbplatsen "http://www.dis-vast.o.se".

Lördagen den 28 mars 
2009  

har föreningen Släktadata årsmöte. 
Mer information om tid plats kom-

mer i nästa nummer

Medarbetare efterlyses!
 Vi önskar bidrag till tidningen. Säkert har du något 

att berätta! Det kan vara någon trevlig eller spännade 
upptäckt i din forskning. Eller det kan vara  en använd-
bar hemsida, något nytt sätt att använda ett program på 
eller någon notis i någon tidning eller hemsida som du 
tror att fl era forskare kan vara intresserade att ta del av. 
Glöm bara inte att ange källan. 

Alla bidrag är välkomna, stora som små. De kan behandla 
såväl forskning som teknik. Ju fl er bidrag vi får in ju 
intressantare blir tidningen.

Eftersom vi är spridda över hela landet och inte träf-
fas så ofta – eller aldrig – är  detta ett sätt att diskutera 
sådant som kanske skulle dryftas vid kaffebordet på en 
medlemsträff. Tveka därför inte att skicka in en notis 
eller artikel, det fi nns alltid andra som kommer att läsa 
ditt bidrag med intresse.

Du kan skriva till "tidningen@slaktdata.org" och an-
mäla sig.

Karl-Gustav Rosborg och Lars Hellgren
Redaktörer

För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!

www.arkivdigital.se

Bilden ovan: Ramundeboda kyrka (Bodarne kyrka)
Huvudorten i Ramundeboda församling är Laxå.

Okänt datum och okänd fotograf - 
publicerad i Idun den 13 december 1899.

Bilden hämtad från Riksantikvarieämbetets kultur-
miljödatabas (http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/

public_search.html)


