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Ordförande har ordet

Hej, alla trevliga medlemmar!

Nu är det dags igen att skriva ihop 
något till tidningen. Nu sitter jag i 
vår lokal och skriver detta. Vi har 
idag öppet på dagen för att våra 
medlemmar ska kunna komma hit 
och släktforska i våra datorer, där vi 
har olika program och databaser. 
Vi kommer så småningom att lägga 
ut på vår hemsida  vad vi har i de 
olika datorerna.

Nu kommer tidningen inte att komma 
i brevlådan längre. Så se till att ni har 
rätt mailadress i medlemsregistret, 
kolla även er skräppost emellanåt, 
då mailprogrammen ibland sorterar 
stora utskick dit. Nu är året snart 
slut och det avslutar vi med ett 
glöggmingel i lokalen 5 december. 
Vårens planering kommer att 
komma på hemsidan.

Med detta önskar jag 
God Jul och ett Gott Nytt År

Ylva

Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år, 45 kronor per år 

för familjemedlemmar och förutsätter att man 
även är medlem i riksföreningen, DIS.

 Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett eget 
medlemsnummer och inloggningsmöjlighet till Disbyt.

Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
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November, solen orkar knappt över 
horisonten, tur att det snart vänder. 
Att vända sig om i sängen på mor-
gonen och sova vidare funkar bara 

på helgerna, om ens det. Det är så 
mycket spännande som har hänt 
och som är på gång i Göteborg med 
omnejd. Utöver vårt eget årsmöte i 
februari 2019 kommer DIS-Väst att 
stå som arrangör för Föreningen DIS 
årsmöte i början på mars. Sedan är 
det släktforskningens dag, eller da-
gar som det blir här i stan. Intressan-
ta temakvällar, öppet hus i lokalen 
i Mölndal mm. Ni ser själva, det är 
fullt upp, men roligt är det. Nu stun-
dar lite julhelger och släkten får sin 
dos av DNA och släktforskningsre-
sultat lagom till efterrätten på julaf-
ton eller i mellandagarna. 
På släktforskningens dag är temat 
fotografiet och släktforskningen.  
Jag hade turen att ha en farmor med 

mycket bra minne vad det gäller släk-
ten och dess relationer dess emellan 
så i hennes fotoalbum lyckades vi 
identifiera många av de som var av-
bildade. Så passa på och titta i gamla 
album under helgerna och fråga ef-
ter vilka det kan vara på bilderna och 
skriv upp det. Kika sedan på någon 
av alla de bilddatabaser som finna i 
vårt avlånga land, någon annan kan-
ske har lagt upp en likadan bild som 
du själv nyss fått identifierad. 

Disketten nu endast som PDF
För att korta produktionstiden, spara på lite träd och kostnader, för att bland annat 
kunna erbjuda fler spännande föredrag kommer Disketten att endast finnas som en 
PDF version. 

Hälsningar styrelsen i DIS-Väst

Nya guldkorn hos ArkivDigital
Sveriges befolkning 1985 nu hos ArkivDigital. För dig som undrade var klasskamraterna 
tog vägen eller kanske kom ifrån finns nu ett nytt register på ArkivDigital. Dessutom går 
det nu att hitta information i församlingsböckerna om de har  
Födelse -vigsel- och dödregister för Nederluleå, församlingen som före 1831 var en del av 
Luleå landsförsamling har 53 000 poster i registret. En länk till originalkällan finns också 
samt en möjlighet att rätta en uppgift om den skulle ha tolkats fel.
    Christina Claeson
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Den som sjungit eller intresserat sig för 
Gunnar Wennerbergs ”Gluntarne”, kän-
ner säkert till att nummer 11 i den upsali-
ensiska duettsamlingen är ett elakt por-
trätt av Gluntens förmenta moster, raga-
tan ”Fröken Hoppenrath”. Hon bodde på 
Dragarbrunn och höll honom med mat. 
Fanns hon i verkligheten? Föga troligt. 
Hennes namn kan dock Wennerberg ha 
snappat upp hemma i Skaraborg. Det tjä-
nade honom förvisso som ett originellt 
rimord. I en första manusversion lär det-
ta ha varit ”Enkefru Kavath”.
   I sin bok 1949 om Gluntarnas förhisto-
ria ägnar Einar Malm ett helt kapitel åt 
den ogifta Hoppenrathskan och försöker 
finna hennes förebild bland Wenner-
bergs äldre bekanta (ma-)damer i Uppsa-
la och i Skara. Ty benämningen ”moster” 
användes tidigare inte enbart på kvinn-
liga släktingar. Malm påpekar slutligen 
att efternamnet Hoppenrath verkligen 
existerade i landet under 1800-talet. 
   I allra högsta grad! Rimligtvis var nam-
net och dess bärare av tyskt ursprung. 
Hoppenrade är bl.a en församling i 
Mecklenburg-Vorpommern 4 mil söder 
om Rostock och 8 mil sydväst om Stral-
sund. Stralsunds stadsarkiv har medde-
lat att efternamnet Hoppenrath förekom 
flitigt i regionen redan på 1600-talet.   
   Ett av de äldsta svenska beläggen på 
Hoppenrath kan vara det man hittar i 
Kristinehamns husförhörslängd 1769–
74. En fältskärsgesäll Ludvig Hoppen-
rath är antecknad under stadschirurgen 
Johan Lorens Wenner (1722–1799). Hos 

denne mäster bör gesällen ha fått en 
gedigen utbildning. Ty i Sackléns läkar-
historia får vi veta, att Wenner var född 
i ”Helmitsheim i Franken” (numera i 
Nederländerna) och son till ”Furstens 
af Limburg Lif-Kirurg Johan Martin 
Wenner”. Även Lorens bror Johan Lud-
vig Wenner (1729–1815) emigrerade till 
Sverige och utnämndes till Gustaf III:s 
livkirurg 1762, d v s redan när kungen 
var kronprins. Några mil söder om Kris-
tinehamn ligger Rudskoga i Visnums 
härad. Om en terräng ”Slôss-hôlet” i 
denna socken mellan byarna Östra och 
Västra Bjurvik berättar Anders Höglund 
en skröna. En bonde från vardera by blir 
12/3 1771 osams om en gran som huggits 
där. Bengt Arvidsson slår ihjäl Anders 
Ersson med en stör. Då målet tas upp på 
Visnums hds urtima ting, redogör fält-
skärsgesällen Ludvig Hoppenrath i de-
talj för sin obduktion av den framförallt 
i skallen illa tilltygade Anders. Hoppen-
rath avslutar med konstaterandet att An-
ders inte hade klarat livhanken, även om 
läkare genast tillkallats. Bengt döms till 
avrättning, som verkställs vid Rudskoga 
kyrka 7/8 1771. På 1700-talet kunde man 
alltså juridiskt korrekt bli av med huv´et 
utan efterföljande likbesiktning av fält-
skär.   
   Men vi konstaterar också att gesällen 
Hoppenrath kunde arbeta självständigt 
redan våren 1771. Han lämnade dock 
Kristinehamn bortåt två år senare. Hans 
flytt kan möjligen ha varit en flykt och 
hänga samman med att han i stadsför-
samlingens födelsebok är antecknad som 

fader till ”Quinspersonen” och amman 
Ingrid Persdotters dotter Britta, född uä 
5/12 1773.
   Omkring 1774 finner vi fältskären Lud-
vig Hoppenrath i Skövde, där han stan-
nar till sin död. I en av den stadens hus-
förhörslängder är antecknat att han var 
född 16/7 1746 i Stralsund, vars stadsar-
kiv tyvärr påstår att man ej förmår hitta 
Ludvigs födelseuppgift, än mindre det 
för oss mest intressanta: Faderns yrke. 
   Själv gör sig vår kirurg snart välkänd 
av prosten Arvid Ferelius (1725–1793) i 
Skövde. Ty han anges vara far inte enbart 
till pilten Ludvig, som föds uä 20/4 1775 
”i Prästgården” av barnflickan Maja Gre-
ta Salmonius, själv född 1755 i Göteborg. 
Lille Ludvig dör efter fyra månader. 
   Det gör troligen ett fåtal minuter efter 
eller under födsel i lönndom 3/3 1775 
prästgårdsamman(!) Maria Jansdotters 
barn. Detta enligt Kåkinds härads proto-
koll fjorton dagar senare, i vilket Maria 
uppger att förra året, ”då hon gådt till 
Battaillons fältskiären Hoppenrath för 
att hämta medicamenter till Hr Probsten 
Ferelii barn, skall hon flere gånger haft 
kiöttsligit umgiänge med honom”. Hop-
penrath erkände skriftligen lägersmål 
med amman. Häradsrätten dömde hen-
ne att förlora livet och att ”å Båle brän-
nas”, en dom som skulle underställas 
Göta hovrätt.  Målet Hoppenrath-Salmo-
nia slutbehandlades av Skövde rådsturätt 
19/6 1775. Båda slapp i stort sett undan 
med böter.        
   I rådsturättsprotokollen är Ludvig 
dessbättre inte enbart noterad noto-

Ludvig Hoppenrath (1746-1784)
en bataljonsfältskär vid Skaraborgs regemente och några av hans ättlingar

Ludvig Hoppenraths dödsnotis i Inrikes 
Tidningar 9/12 1784.

Uddevalla skarpskyttekår, troligen på 1860-talet (Bohusläns museum UMFA54477:0020).
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risk barnafader utan även operativt ak-
tiv eskulap. Exempelvis hade ryttaren 
vid Västgöta regemente Johan Stadig 
(1753–1810) någon gång under förvin-
tern 1781/82 blivit så illa misshandlad 
på rådmannen och skräddaren Chris-
tian Ahlqvists (1719–1787) krog, att han 
måste skickas till ”Bataillons fältskjären 
Herr Ludwig Hoppenrath at förbindas”. 
Denne konstaterade, ”at Stadig befants 
uti Hufwudet fådt et blodsår af tre tums 
längd ner till Cranium, äfwen som hela 
Hufwudet war swullit”. De anklagade su-
pebröderna blånekade. Hoppenrath till-
lade, ”at på Sex weckor kan Stadig icke 
göra något arbete, och at han [själv] uti 
läkare lön begjär twå Riksdaler Specie”.    
   Ludvig Hoppenraths titel i husförhörs-
längd och domstolsprotokoll tyder alltså 
på att han senast fr o m sommaren 1774 
befann sig i Skövde engagerad som ba-
taljonsfältskär vid Skaraborgarna. I den 
nyutkomna officersmatrikeln uppger 
Lennart Larsson Hoppenraths datum för 
värvning redan 16/4 1772. I 1783 års ge-
neralmönsterrulla är han antecknad som 
den andre av tre fältskärsgesäller efter 
regementsfältskären Christian Harhau-
sen d y (1728–1786).    
   Året därpå förekom regementet några 
gånger i de dåtida fåtaliga dagstidningar-
na, d v s sådana som oftast utkom endast 
en gång i veckan. Således rapporterade 
först Inrikes Tidningar 10/6 1784 från 
Landskrona i nu här till största delen 
moderniserad språkkostym, att 17/5 in-
marscherade till staden ”på Fästnings-
Arbete” och under befäl av sekundma-
joren Johan Magnus Palmcrantz (1744–
1818): 1 kapten, 4 löjtnanter, 5 fänrikar, 1 
regementsfältskär, 1 fältskärsgesäll(!), 18 
underofficerare, 4 trumslagare, 1 profoss, 
24 korpraler och 1,000 soldater af ”Kgl. 
Skaraborgs Regmente”. 
   Nytt och Gammalt, tidigare Lunds 
Weckoblad, visste fyra månader senare 
vad detachementet hade knogat med i 
Landskrona under sommaren, nämligen 
en förstärkning av citadellet Gråen inför 
Gustaf III:s återkomst från sin italienska 
resa. Kommen på morgonen 3/10 1784 
närmast från ”Barsebäcks Sätesgård”, 
gick kungen ut för att bese stadens så väl 
gamla som nya fästningsverk, varöver 

han förklarade sitt höga nöje och välbe-
hag, medelst en kunglig gåvas utanord-
nande av 1,000 daler silvermynt till här-
varande arbetskommendering som belö-
ning för dess på fästningsverken använda 
oförtrutna flit och arbete. 
   Götheborgs Allehanda berättade se-
dan från Halmstad 22/10 början av slu-
tet på regementets mödosamma utflykt 
till Skåne 1784: ”I går hitkom Kongl. 
Skaraborgs-Regemente, som warit com-
menderadt på arbete uti Landscrona, 
och ernar i morgon widare fortsätta mar-
chen”. Vi vågar väl anta, att man då först 
tog Nissastigen norrut och var framme i 
Skövde bortåt tio dagar senare.
   Förtog sig vår fältskärsgesäll på den 
promenaden? I Inrikes Tidningar 9/12 
1784 läses nämligen:
   ”Bataillons-Fältskären Ludvig Hop-
penrath, som förl. Sommar betjente Ska-
raborgs Regemente under Arbets-Com-
menderingen i Landscrona, död i Sköfde 
d. 25 nov., 38 år gammal”, av feber enligt 
ministerialboken. 
   Förmodligen föga anständigt endast ett 
halvår efter ”am-sagorna” i rättsprotokoll 
om sina faderskap uä, hade Hoppenrath 
gift sig i Skövde med tvåbarnsmamman 
Johanna Nyberg (död 1823), änka efter 
en tullsnok Anders Salander i Skara. Hon 
födde Hoppenrath döttrarna Cajsa Lisa 
1776 och Lovisa 1778 samt sonen Carl 
1781. Ingen av döttrarna flyttade senare 
i livet till Uppsala.  
   Bouppteckningsinstrumentet efter 
Hoppenrath är för en gångs skull be-

varad i två något skiljaktiga versioner i 
Skövde rådsturätts arkiv. De innehåller 
många uppgifter och föremål av intresse. 
Först konstateras, att han under sina 
minst tio år i staden, i kvarteret Snicka-
ren förvärvat Orgelbyggaretomten som 
fick sitt namn under mitten av 1600-talet 
efter orgelnist- och orgelbyggarfamiljen 
Beijer. Därför kan det vara förlåtligt att 
samtidigt nämna, att Hoppenrath ägde 
en ”Swarfstohl med någre järn”.
   Hans innehav av några och tjugo tyska 
böcker förvånar oss inte, däremot till-
lägget att de ansågs ”endast tjenlige till 
kryddbod”, d v s som makulatur att sno 
ihop strutar av.   
   Hoppenraths tolv stycken sämre och 
bättre rakknivar kan tyckas vara minst 
tio för många. De erinrar oss dock om en 
av hans arbetsuppgifter, och att en fält-
skär i äldre tider benämndes ”bardskä-
rare” med grundbetydelse ´barberare´. 
”Bard-” är identiskt med tyskans ”Bart” 
= ´skägg´.  
   När bouppteckningsförrättarna skulle 
notera Hoppenraths övriga kirurgiska 
instrument, stötte de på patrull. I den 
första versionen lyckades de beskriva 
och värdera ett ”fouderal med 5 st: gaml: 
Landsätter och en snäppare med 2ne 
järn, en Koppsnäppare, en iniections … ”, 
innan de gav de upp och avslutade den 
påbörjade specialredovisningen:
   ”Hwarjehanda instrumenter, hwilka 
utan en fältskiärs närwaro icke kunna 
wärderas, likaledes ett litet rese apotek.”
   Hoppenraths musikinstrument är dä-
remot inte svåra att tyda, men antyder 
att han kan ha deltagit i de gängse rege-
mentsmusikernas övningar:   
   ”4ra st: gaml. Fleutrawaersierer … 2: - -
    2 st fält Pipor à 4 sk …………………. -  8 -
    en Baswiol ………………………………. 6: - -
    ett Hackebräde ……………………….. -  8 -”
   Antalet tvärflöjter är väl ändå överras-
kande? Kungl Svea livgardes Fältpipar-
kår borde kunna ge upplysning om hur 
en fältpipa såg ut. Det i Sverige sällsynta 
hackbrädet kan man i bästa fall fortfa-
rande se och höra under någon äkta ok-
toberfest i Bayern.       
   Den första bouppteckningsversionens 
inventarier under Hoppenraths ”Ge-
währ” lyder:   
   ”En rakräflad Hagelböβa med wahl-
   Nöts ståck och Silfwer Korn ……… 6: - -
   En rak räflad do ………………………… 3: - -
   En do Torn Pipa ……………………… 2: - -
   3ne dito utlänta ………. à 2 Dr …….. 6: - -
   3 par gamla Pistoler .... à 2 Dr …….. 6: - -
   En gaml. Hirtsfänger ……………… 1: - -” 
   Troligen kan en vapenexpert ge en bätt-
re förklaring på ”tornpipa” än SAOB:s 
”typ av bösspipa dekorerad med bilder av 
torn”. Stavningsvarianterna av den bajo-
nettliknande jaktkniven ”hirschfängare” 
kunde stundom utmynna folketymolo-
giskt i ”härsvängare”.
   Bland Hoppenraths avslutande skulder 

Carl Hoppenraths dottter Wilhelmina var 
visserligen ogift när hon dog, men alltför 
ung att ensam vara förebild för Gluntens 
moster (Kugelbergs samling).

Axel Werner Hoppenraths porträtt, omkring 1900 (Svenskt porträttgalleri VIII). 
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noteras 51.12- till ”Apothekaren Myr-
mans Enka”. Apotekaren i Skövde Erik 
Gustaf Myhrman (1757–1782) sörjdes av 
sadelmakardottern Magdalena Ekman, 
som 1785 konserverades av Myhrmans 
efterträdare Carl Arvid Dahlbeck (1749-
1790) för att 1796 gifta sig för tredje 
gången, med organisten Johan Griberg 
(1761-1809).
   Carl Hoppenrath (1781–1830) vandra-
de till en början i faderns fotspår. Enligt 
Larsson antogs han som bataljonsläkare 
vid Skaraborgs regemente 4/4 1810, efter 
att året innan ha tjänstgjort vid lantvär-
net. Emellertid avfördes han ur regemen-
tets rullor vid 1817 års slut. Därefter före-
faller han att ha försörjt sig och sin stora 
familj huvudsakligen som underläkare 
på somrarna vid Jaquette Du Rietz fat-
tigförsörjning i Lundsbrunn, fortfarande 
bosatt i Skövde. 
   Ett intyg daterat av Hoppenrath 16/6 
1818 i Lundsbrunn ang soldaten nr 751 
vid Skaraborgarna Carl Ask (1784–
1866)), som ”öfver 3ne veckor varit be-
svärad af en intermittent feber eller Fros-
sa hvilket ännu continuerar och är han 
så svag att han för närvarande icke utan 
mycket svårighet kan transporteras till 
Axevall”, har av en tillfällighet påträffats 
i GMR 465*). Vidare kan den intressera-
de i Post- och Inrikes Tidningar studera 
en någorlunda detaljerad redogörelse 
för ekonomi och medicinsk verksamhet 
under två månader 1827 vid det s k Pi-
perska lasarettet i Lundsbrunn. Den är 
undertecknad av brunnsläkaren Johan 
Axel Huss (1791–1868) och fattigläkaren 
Hoppenrath. Huss blev även bl a batal-
jonsläkare en tid vid Västgöta regemente. 
   Alltsedan 1809 var Carl Hoppenrath 
gift med köpmansdottern Sofia Catarina 
Polhammar (1783–1859) från Falköping. 
I äktenskapet föddes sönerna Ludvig 
1809 och Fredrik 1822 samt sju döttrar 
1811–25. 
   Inte heller någon av alla dessa Hop-
penrathskor torde ensam ha stått mo-
dell för Gluntens moster, allra minst 
som nucka boende på Dragarbrunnsga-
tan i Upsala. 
   Att få döttrarna bortgifta, var väl inte 
det enda som tärde på den fattige under-
läkarens ekonomiska ställning. Likväl, 
med anledning av hans sterbhusägares 
urarvaansökan kallades hans borgenärer 

till Skövde rådhusrätt 24/1 1831 för att 
bevaka sina fordringar, läses i ”Postgumman”.
   Carls son Ludvig Hoppenrath d y 
(1809–1855) satsade till en början på pil-
lertrillarbanan som lärling hos apoteka-
ren Johan Fredrik Sommar (1771-1852) 
i Skövde. Tjugo år gammal flyttade han 
till Uddevalla, där han en tid titulerades 
provisor. Under koleraepidemin 1834 
skötte han stadens båda apotek, sedan 
personalen dött eller insjuknat. Några år 
senare flyttade han som handelsman till 
Vadstena, där han avled ogift och kon-
kursmässig i likhet med fadern. 
   Ludvigs yngre bror Fredrik Hoppen-
rath (1822–1884) var först handlare i 
Uddevalla, men slutade med affärerna 
1853 och genomgick en kurs för civila 
fältskärer i Stockholm. Därefter öppnade 
han praktik i samarbete med läkarna i 
Uddevalla, berättar Sten Kristiansson i 
sin stadshistoria. 
   Även denne Hoppenrath anlitades un-
der ett lindrigt kolerautbrott i staden 
1866. Deltog gjorde han ock i den inte 
alltid allvarstyngt krigiska skarpskytte-
rörelsen. Sålunda noterade Vänersborgs-
tidningen raljant i början av juni 1873, 
när de redan då trestadigt hopaslagna ar-
méfördelningarna (göteborgare onämn-
bara) slickade såren efter gemensamma 
skärmytslingar på Dalbobergen: 
   ”Någon amputation lärer icke förekom-
mit, ehuru Uddevalla skarpskyttekårs 
hurtige öfwerkirurg Hoppenrath hade 
för sådant ändamål reserverat en hel kar-
tesch med instrumenter.”
   Men om den raske mästeroperatörens 
kroniskt kranka ekonomi vittnar flera 
tidningsnotiser, exempelvis den som 
omsider - och nära nog enligt släktens 
traditioner - kallade ”aflidne Badaremäs-
taren Fr. Hoppenraths” borgenärer till 
urarvakonkurs 25/2 1885 av Uddevalla 
rådsturätt.
   Axel (Werner) Hoppenrath (1865-1932) 
föddes i Uddevalla, son till Fredrik Hop-

penrath och hans andra hustru Selma 
Krok (död 1870)**), som han äktat ef-
ter att ha blivit änkeman 1857. Axel gick 
till sjöss och var underlöjtnant i Kungl 
Flottans reserv, då han utvandrade till 
Kongo på 1890-talet. Enligt en sekun-
därkälla blev han med tiden ”skeppsfar-
tygsinspektör för hela belgiska sjöflottan 
i övre Kongo.” Han avled dock i Bryssel 
och tituleras i en extremt kort tidnings-
runa ”majoren i belgiska kongomarinen 
”. Hans hustru hette Jeanne Marie Char-
lier, född 1878 i Belgien. Om barn sägs 
intet.
   - - - - -
*) Asken tjänte för Askestorp Västergår-
dens rote i Forsby strax öster om Skövde. 
Soldatregistret uppger bl a att han deltog 
i fyra fälttåg.
**) Släkt med förste författaren till den 
av många läroverkselever tidigare med- 
eller motvilligt brukade ”Krok-Almquists 
Flora”.  

Källor och litteratur: 
Aftonbladet 12/6 1932.
Centrala Soldatregistret.
Dammberg, H, Med hjärta för medmänniskor, Broddetorp 2017.
Götheborgs Allehanda 26/10 1784.
Höglund, A, Den sanna historien om Slôss-hôlet. – Nytt från 
Värmlands släktforskare 1988:2 s 2-3.
Inrikes Tidningar 10/6 & 9/12 1784.
Kocken, C T, Kungl Västgöta regemente II, Sthlm 1948.
Kristiansson, S, Uddevalla stads historia III, Uddevalla 1956.
Larsson, L, Kungl Skaraborgs regementes officerare, Skövde 
2018.
Levertin, A, et al, Sveriges apotekarhistoria II, Sthlm 1918-23.
Malm, E, Ack, i Arkadien, Sthlm 1949. 
Nytt och Gammalt 13/10 1784, s 319 ff.
Ordbok över svenska språket utg av Svenska akademien, 
Lund 1883- (=SAOB).
Post- och Inrikes Tidningar bl a 5/10 1827, 23/12 1830, 25/2 
1857 & 23/12 1884. 
Räf, P, Organist- och orgelbyggarfamiljen Beijer i Skövde. – 
Billingsbygden 30(2003) s 11-19.
---, Organister och orglar i Skara stift t o m 1857, Skara 2002.
Sacklén, J F, Sveriges läkarehistoria I & II:2, Nyköping 1822-24.
Svenskt biografiskt lexikon 21, Sthlm 1975-77.
Svenskt porträttgalleri VIII: Kungl flottan, Sthlm 1902.
Tidning för Wenersborgs Stad och Län 3/6 1873.
Wennerberg, G, Gluntarne, Uddevalla 1976 (Faksimile av 1 
uppl, Sthlm 1849).
   Därutöver i texten nämnda församlingars, häraders och stä-
ders arkiv samt Skaraborgs regementes generalmönsterrullor 
via Arkiv Digital.  

Pelle Räf

Från utställningen om folkparken (foto 
Christina Claeson).

Dalslandshörnan på övervåningen (foto 
Christina Claeson).

Åmål Station (foto Kjell Croné).

(Foto P A Akersten.
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Institutet för språk och folkminnen har 
till uppgift att samla in, bevara och forska 
om olika dialekter, folkminnen, person- 
och ortsnamn. De arbetar också med an-
dra frågor. Det finns två ställen i landet, 
Göteborg, Uppsala. Det har även funnits 
i Lund och Umeå men dessa arkiv är nu 
flyttade.  http://www.sprakochfolkmin-
nen.se/om-oss/arkiv-och-samlingar.
html

I Göteborg är arkivet som är beläget på 
Vallgatan 22 mitt inne i centrala Göte-
borg öppet på tisdagar mellan klockan 9 

och 12. Där går det att hitta mycket in-
tressant om dialekter, folkminnen och 
namn.

På Internet finns ett ortsregister, en di-
gitaliserad version av det topografiska 
registret från Namnarkivet som finns 
i Uppsala. 3, 7 miljoner arkivkort som 
även har information från Åland och Est-
lands svenskbygder. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/
sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregist-
ret/sok-i-registret.html

Det går att söka på ett specifikt orts-
namn, en lokal, en socken eller härad och 
det går att välja olika kategorier, en sök-
ning på Tisselskogs socken och bebyggel-
senamn visar på att platsen är ett ½ skat-
tehemman i Tisselskog, varifrån namnet 
tros betyda och när det finns upptecknat.  
Här fanns också en liten handritad karta 
med gårdarna utplacerade.  Den infor-
mationen är värdefull för att kunna pla-
cera orten rätt i kartan i Disgen. Hur kul 
som helst att sitta och läsa!

  Christina Claeson

Språk och folkminnen och en mycket bra databas

Härligt med en ledig lördag, vad 
gör vi då? Släktforskar lite, det var 
Arkivens dag den 10 november och 
runt om i landet anordnades ett an-
tal intressanta arrangemang, i Åmål 
bland annat sagt och gjort, Västtåget 
nästa! Smidigt med tåg, jag vet att 
många klagar på att de inte kommer 
i tid och så men hellre tåg än buss på 
en kringelikrokig väg i regnet bland 
alla lastbilar.  En kort promenad 
från tåget bland gamla och nya hus 
i hamnade vi på Åmåls kulturhus 
där biblioteket, konsthall, Åmåls 
kommunarkiv och en organisation 
som heter Europa Direkt Fyrbodal 
huserar. Fullt med folk och en in-
tressant utställning om bland annat 
en folkpark. Åmål fyller 375 år 2018 

så det är gott om arrangemang med 
historisk touche för den som har an-
knytning till staden. Dick Harrisson 
föreläste på kvällen samma dag om 
boken om Dalslands historia som ny-
ligen landade i bokhandeln, det hade 
ju varit väldigt kul att lyssna på det, 
men inte denna gång, får läsa boken 
istället. Många föreningar var med 
och visade upp sin verksamhet, foto-
grafier, böcker och annat spännande. 
En trappa upp finns en hel hörna 
med Dalslandslitteratur, en hel del 
släktforskning kring olika släkter, 
diverse avskrifter och kartor. Tack-
samt att samtala med de som har lite 
lokal kännedom om var eventuella 
hus och liknande kan ha legat. Det 
har som i många andra städer brun-

nit emellanåt i Åmål och en hel del 
hus har försvunnit och ersatts med 
nya. På http://t-norum.bloggplat-
sen.se/2017/08/03/11465646-amal-
forr-33-foton-omkring-den-stora-
branden-i-amal-1901/ finns en hel 
del intressanta fotografier från Åmål 
och den stora branden 1901. Lite fika 
och småprat med de som var med 
och arrangerade Arkivens dag hanns 
också med.  En trevlig dagstur, för 
den som har anor ifrån Åmål eller 
Dalsland är ett besök på biblioteket 
ett måste. Tag gärna en sväng förbi 
Melleruds museum som också har 
mycket spännande material. 
                                         

Christina Claeson

Arkivens dag 2018

Du som har Facebook kanske vet att 
det finns en Facebook grupp som he-
ter Jag gillar Disgen!

Utöver det så har Föreningen DIS 
ett forum på hemsidan, DIS-forum 
där det går bra att ställa frågor. 
https://www.dis.se/dis-forum

Du anmäler att du vill ha en inlogg-
ning och får ett användarnamn och 
lösenord via e-post.

Glöm inte den inbyggda hjälpfunk-
tionen som nås via F1 tangenten 
inne i programmet.

Sedan finns det mycket bra guider 
på DIS hemsida https://www.dis.se/
handledning-disgen2016

För den som hellre vill ha något att 
bläddra i går det att skriva ut dessa 
sidor i PDF form.

DIS-Bergslagens kursbok är populär 
bland er medlemmar, den gick som 
smör i solsken i Växjö.

Frågor om Disgen?
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Släktforskningens dagar  
19 – 20 januari 2019 

 

Tema: Fotografiet och släktforskningen 

Släktforskningens dag - ett initiativ av Sveriges Släktforskarförbund. www.genealogi.se 
    
    
 

GÖTEBORGS STADSMUSEUM 
Norra Hamngatan 12  

Lördag 10.00 – 16.00 och söndag 10.00 – 16.00 
Mängder med utställare samt intressanta 
föreläsningar och produktpresentationer 

Fri entré 
Sponsorer: Arkiv Digital, DIS-Väst, Göteborgs 

Stadsmuseum, GöteborgsRegionens Släktforskare 
och Studieförbundet Vuxenskolan 
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Efter att ha sökt sina rötter och kom-
mit en bit på väg med släktträdet, 
kan det infinna sig en känsla av att en 
vill veta mer om tidigare släktingar 
än vad husförhörslängder, födelse- 
och dödbok kan ge. Ofta får man en 
del ledtrådar t.ex. i vad prästen even-
tuellt skriver om familjemedlemmar, 
hur ofta familjen flyttar eller vad som 
händer när en maka/make eller bar-
nen dör. 

Då är det dags att börja lära sig mer 
om vad det finns för andra arkiv att 
leta i. Det är spännande att lära sig 
mer om gångna tider genom att för-
stå vilka verksamheter i historien 
som har avsatt arkiv, vilka av dessa 
arkiv som finns bevarade och var de 
i så fall finns samt vilka som har för-
svunnit genom brand, vatten eller 
slarv. Och att det kan finnas kopior 
bevarade i vissa fall ändå!

Ett bra sätt att lära sig om arkiv mer 
är att delta i Landsarkivet i Göte-
borgs (GLA) kostnadsfria aktiviteter. 
De riktar sig mot allmänheten och 
har varje termin många föreläsning-
ar (torsdagar) och även läsövningar 
av gammal handskrift. I förra num-
ret av Disketten fanns hela GLA:s 
program på mittensidan. 

GLA anlitar ibland även intresserade 
arkivanvändare för att söka i arkiven 
i ett givet ämne. Det ligger till grund 
för en process i att arbeta fram en 
utställning, som ställs upp i GLA:s 
foajé. Jag var med förra året, då vi 
var cirka 18 stycken som var med 
om att arbeta fram utställningen om 
Hungerkravallerna 1917. Landsar-
kivet gjorde även en skrift om pro-
jektet och utställningen. I höst är de 
i full gång med att ta fram material 
om Östra Nordstaden i arkiven och 
jag har hört att det går framåt av de 
andra som är med. 

Ett annat projekt 2017 som jag var 
med på, kallades Historiebagarna. 
Då letade arkivarien upp att antal 
receptböcker ur sina arkiv, som vi 
i arbetsgruppen fick försöka tyda, 
översätta måttangivelser, välja mel-
lan och gå hem och försöka baka. 
Sedan träffades vi igen för att smaka 
igenom alla 13 kakor, lagom till jul!
De var förvånansvärt goda, men var-
för skulle de inte vara det egentligen? 
Sötebröd var väl, liksom nu, livets 
guldkant! Jag bakade tillsammans 
med en kollega ”såckerkakor” som 
troligen är från början 1700-talet. 
De är modernt glutenfria(!)och byg-
ger på mandel. De påminde mycket 

om de franska bakverken macarons, 
men utan fyllning. 

Kanske min anmoder Catharina 
Wallström (1703-1756), samtida 
med Cajsa Warg från Örebro, bakade 
dessa som gästgivarhustru på gästgi-
vargården i Sköllersta, öster om Öre-
bro. Och kanske såg hennes recept ut 
som på bilden?          I Cajsa Wargs 
kokbok från 1755 hittar jag dock 
inget liknande recept. Det kanske 
var lättare att få tag i mandel, nära 
en handelsstad som Göteborg med 
Ostindiefarare? Om nu receptets ur-
sprung har lokalt ursprung? Ja, det 
är många funderingar, frågor och 
insikter som blir följden av lite släkt-
och arkivforskning!

Aina Wallström

Från kakbak till hungerkravaller

Häftena finns att köpa på Landsarkivet i Göteborg.

Recept på såckerkakor.

Såckerkakor (Foto Göran Larsson) 
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Norr om Kungälv ligger Kareby, idyl-
liskt ute på landet men ändå nära 
staden. Lite snöflingor i luften vitt-
nar om att vintern är i antågande. 
Fullt med bilar på parkeringsplatsen 
vid församlingshemmet, spännande! 
Höstmötet var ett samarrangemang 
mellan DIS-Väst, Orust-Släktfors-
kare, Inlands- och Tjörns släktfors-
karföreningar. Församlingshemmet 
har en stor och ljus samlingssal där 
föredragen hölls och där det också 
serverades kaffe.  Barbro Maijgren 
talade om Yrkesmän på Västkusten, 
ett inspirerande och intressant före-
drag som uppskattades av de många 
åhörarna. Närmare 80 stycken var 
det nog denna dag. Efter lite kaffe 
och prat var det dags för Maria Bro-
lin som berättade hur man tolkar sitt 
autosomala DNA-resultat. Det blir 
allt fler som testar sig hos de olika 
företagen som hanterar DNA-tester 
och att få information om hur dessa 
skall tolkas är värdefullt. CentiMor-
gan, 5.th cousins 2 remote, etc. det 
är många nya begrepp som snurrar i 
huvudet efter att ha fått sitt resultat 
vilket gör att behovet av information 
om detta är stort. Att läsa en text på 
nätet är en sak, att höra det en an-
nan, och vilken tur att det finns före-
dragshållare som kan ge sig in i den 
här nya dimensionen av släktforsk-
ningen och reda ut ett och annat frå-
getecken. 
                                  

Christina Claeson

Höstmöte 2 i Kareby

Kareby Kyrka (foto Christina Claeson)

Intresserade åhörare som lyssnar på Barbro Maijgrens föredrag (foto Kjell Croné)

DNA fashinerar (foto Kjell Croné)
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 Rötterbokhandeln 
Julklappstips!

– för dig som släktforskar
www.rotterbokhandeln.se

Nu finns äntligen Sveriges dödbok 7, 1860-2016 som komplett 
version. Databasen innehåller nästan 13 miljoner poster och är till 
närmare 100% fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, 
civilstånd, dödsförsamling och adress. Finns att köpa som DVD och 
USB.

Det ultimata faktapaketet med Släktforskarens lilla faktabok 1, 2 och 
3 till den kunskapstörstige släktingen. 
Nu 149 kr (ord.pris 207 kr).

Välj bland våra spännande och intressanta handböcker.
Många fler titlar hittar du i Rötterbokhandeln! 

*Erbjudandena gäller den 23/11-31/12.

Årets julklapp!
- komplett version av Dödbok 7

Erbjudande!
- Släktforskarens lilla faktabokspaket

Köp en julklapp till dig själv, få 50:- 
rabatt på alla handböcker!!

För den nyfikna!
Gamla tiders sjukdomsnamn

Gamla tiders sjukdomsnamn är en modern uppföljare av boken “Svenska 
sjukdomsnamn i gångna tider” av apotekaren Gunnar Lagerkranz. Förfat-
taren Olof Cronberg, läkare och släktforskare, har tagit ett nytt grepp och 

rett ut de frågetecken som släktforskare ofta träffar på i sin forskning.  

Förutom en omfattande ordlista, finns sjukdomsbeskrivningar med såväl 
dåtida som moderna behandlingsmetoder.
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Det uppstod egentligen redan 1981 
när Majoren Lennart Larsson i 
Skövde ville göra en inventering av 
alla soldattorp som hört till Yngre 
indelningsverket. Vi diskuterade då 
om man inte också skulle sätta ”gub-
barna” = soldaterna och gummorna 
=soldathustrun i de byggnader som 
man skulle inventera i Skaraborg. 
Våra diskussioner fick dåvarande 
länsbibliotekarie Arne Sträng Skara 
reda på och gav undertecknad i upp-
drag att genomföra en inventering av 
manskapet. 

Eftersom jag då i femton år ägnat mig 
åt släktforskning på fritiden, var det 
en stor utmaning att heltid få ta mig 
an projektet ”Den indelte soldaten”. 

Som barn hade jag hört de gamla be-
rätta om soldaterna och deras fram-
trädande plats i det gamla samhället. 
I släkten hade vi flera generationer 
med soldater, så utmaningen jag fick 
av Arne Sträng bara växte och växte. 
– Du får sex månader på dig, till mer 
har jag inte pengar-, kommer jag ihåg 
Arne berättade när jag den 21 oktober 
1983 på min första arbetsdag kom till 
Stifts-och landsbiblioteket i Skara.

Intresset för inventeringen blev redan 
från början mycket stort både bland 
släkt som hembygdsforskare. Det 
var ett nytt arkivmaterial som då på 
1980-talet endast utnyttjats av fritids-
forskningen i undantagsfall. Det var 
svårtolkat för många vilket gjorde det 
dåligt utnyttjat.

Allt eftersom tiden gick visade det sig 
att mer och mer liknande invente-
ringar startade runt om i hela landet 
vilket i sin tur förde med sig att re-
gistret vid biblioteket i Skara av krigs-
arkivarie Erik Norberg utsågs till ett 
Centralt Soldatregister för hela lan-
det. Uppgiften blev att för de övriga 
registren som så önskade följa efter 
det som startats i Skara och därige-
nom också få ett sätt att erbjuda fors-
kare från hela Sverige att ha tillgång 
till resultatet. Med detta hade Centra-
la Soldatregistret startat sin verksam-
het i mitten av 1980-talet. För övriga 

register var det helt en frivillig anslut-
ning till Centrala registret, kravet var 
endast att man följde den princip för 
registreringen som fanns centralt.

Totalt växte verksamheten till att 
innefatta 23 register. De flesta av 
Sveriges län från Skåne till Norrland 
inventerades. Det lokala resultatet 
sändes sedan till Centrala registret 
varefter det sedan 2008 publicerats 
på nätet genom att plats funnits på 
Linköping Universitets server för re-
gistret. Många är de släkt och hem-
bygdsforskare som genom registret 
funnit det man sökt om den egna 
socknen eller släkten.

Medeltalet av sökningar varje år har 
varit ca 800 000, vilket gör att Cen-
trala Soldatregistret hör till den bas 
på Universitetets dator som det söks 
mest. När någon som söker i regist-
ret får en träff hänvisas man till det 
aktuella lokala registret som sedan 
har kontakten med forskaren. För de 
register där forskningen av någon an-
ledning lagts ner hänvisas forskaren 
till Centrala registret som tagit över 
ansvaret för forskarkontakterna.

För arbetet som nu pågått i 35 år har 
undertecknad av Nordiska museet 
fått deras guldmedalj och från Ti-
lastiftelsen fått Tilastipendiet samt 
från hembygdsrörelsen i väst erhållit 
Tengelands stipendiet. Till detta kan 

också föras ett antal utmärkelser från 
lokala hembygds- och släktforskar-
föreningar. Dessa utmärkelser tyder 
på att många är de forskare som haft 
nytta av det samma. Och för oss som 
arbetat med registret har det betytt 
väldigt mycket när uppskattningarna 
har kommit.

Den för ett år sedan startade Fören-
ingen Centrala Soldatregistret, arbe-
tar nu efter att man från Garnisons-
museet tog över huvudmannaskapet 
för Centrala Soldatregistret att, re-
gistret skall vara kvar i Skaraborg där 
det en gång startade, samt utveckla 
registret till för hembygds- och släkt-
forskningen viktig databas.

Under det kommande året, kommer 
registret att utvecklas med ytterli-
gare en databas som troligen blir lika 
mycket besökt som nuvarande även 
om den kommer att ha en annan in-
riktning, som många kommer att ha 
god nytta av. Mer avslöjar vi inte nu 
utan uppmanar alla att hålla ett öga 
på registrets hemsida där vi kommer 
att publicera nyheterna ett stycke in 
på nyåret, www.soldatreg.se. Från 
denna sida kan du också gå vidare när 
Du vill söka i befintligt material över 
508 000 soldater från Yngre indel-
ningsverkets organisation.    

Björn Lippold

Trettiofem år med knektar och soldater

Bilden med tälten är från Axevalla hed 1902, 
Bild från kommer från Garnisonsmuseet Skaraborgs databas.
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Synnöve Nilsson gick bort den 
21 september 2018. Det var 
med stor saknad och besvikelse 
som vi mottog detta besked 
från nära anhöriga till henne. 
Synnöve hade en gedigen 
erfarenhet inom släktforskning 
och verkade under många år 
som pedagog i detta ämne inom 
Göteborgsregionen. Synnöve 
var också medlem i styrelsen för 
DIS-Väst där hon framlade sina 
tankar och idéer på ett klartänkt 
sätt.  Flera gånger under senare 
år hade jag förmånen att resa 
med Synnöve till Oslo där vi 
deltog i Släktforskningens dag. 
Eftersom Synnöve hade norskt 
påbrå via sin far hade hon mycket 
att berätta från sin barndom vid 
besök av släktingar i Norge. Så 
resan med tåg Göteborg Oslo tur 

och retur hade Synnöve mycket 
att berätta om rörande sin 
norska släkt. Vårat engagemang 
på Släktforskningens dag gick 
mestadels ut på att hjälpa 
norrmän med att finna sina 
svenska anor.

Jag drar mig också till minnes att 
Synnöve alltid önskade komma 
så tidigt som möjligt till Oslo 
vid våra besök där. Hon hade 
nämligen en forskningsfråga 
som berörde en ana som blev 
anklagad för häxeri och svaret på 
detta fanns i Riksarkivet i Oslos 
domprotokoll.  Naturligtvis 
lyckades hon i sitt sökande.

Synnöve delade godhjärtat 
med sig av sin kunskap och 
erfarenhet. Jag minns att jag en 

gång frågade om hur man löser 
problemet med «Fader okänd». 
Då fick jag en lång förklaring om 
hur hon hade lyckats lösa detta 
genom olika källor.
Eftersom Synnöves närmaste 
anhöriga låtit meddela att istället 
för blommor vore en gåva till 
Ågrenska stiftelsen välkommen, 
vilket DIS-Väst också har gjort.

Synnöve, vi är många som bär 
minnet efter dig.

Einar Gustavsson och Styrelsen 
DIS-Väst

Några ord om Synnöve som har 
lämnat oss

Några ord om Synnöve som har lämnat oss. 

Synnöve Nilsson gick bort den 21 september 2018. Det var med stor saknad och besvikelse som vi 
mottog detta besked från nära anhöriga till henne. Synnöve hade en gedigen erfarenhet inom 
släktforskning och verkade under många år som pedagog i detta ämne inom Göteborgsregionen. 
Synnöve var också medlem i styrelsen för DIS-Väst där hon framlade sina tankar och idéer på ett 
klartänkt sätt.  Flera gånger under senare år hade jag förmånen att resa med Synnöve till Oslo där vi 
deltog i Släktforskningens dag. Eftersom Synnöve hade norskt påbrå via sin far hade hon mycket att 
berätta från sin barndom vid besök av släktingar i Norge. Så resan med tåg Göteborg Oslo tur och retur 
hade Synnöve mycket att berätta om rörande sin norska släkt. Vårat engagemang på Släktforskningens 
dag gick mestadels ut på att hjälpa norrmän med att finna sina svenska anor. 

Jag drar mig också till minnes att Synnöve alltid önskade komma så tidigt som möjligt till Oslo vid 
våra besök där. Hon hade nämligen en forskningsfråga som berörde en ana som blev anklagad för 
häxeri och svaret på detta fanns i Riksarkivet i Oslos domprotokoll.  Naturligtvis lyckades hon i sitt 
sökande. 

Synnöve delade godhjärtat med sig av sin kunskap och erfarenhet. Jag minns att jag en gång frågade 
om hur man löser problemet med "Fader okänd". Då fick jag en lång förklaring om hur hon hade 
lyckats lösa detta genom olika källor. 

Eftersom Synnöves närmaste anhöriga låtit meddela att istället för blommor vore en gåva till Ågrenska 
stiftelsen välkommen, vilket DIS-Väst också har gjort. 

Synnöve, vi är många som bär minnet efter dig. 

!  

Einar Gustavsson och Styrelsen DIS-Väst
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Björn Jönssons temakväll om kar-
tor, del ett av tre var en smärtsam 
påminnelse att kunskap är en färsk-
vara. Jag undrar verkligen om vår lä-
rare i SO, som det hette på gymnasiet 
gick igenom det här; eller så har jag 
glömt bort det. Greenwich vet jag ial-
lfall var det ligger, har varit där men 
på grund av stundande OS i London 
veckorna efter besöket var området 
avspärrat och fullt av byggnation för 
alla hästar som skulle hålla till där 
om jag inte minns fel. Hursomhelst 
det var en nyttig repetition av hur 
kartorna är uppbyggda och spän-
nande historia kring kartorna i den 
närliggande regionen. Det är inte 
alltid så lätt att få en avbild av något 
som inte är platt i verkligheten till en 
platt karta.
Undrar om jag klarar av betygskrite-
rierna i geografi i dagens gymnasie-
skola, det känns inte riktigt så, där 
sägs att: 

” I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att samla in, bearbeta, 
kritiskt tolka och värdera rums-
liga data samt att formulera och 
visualisera resultat i form av tex-
ter, kartor, bilder, modeller, tabel-
ler och diagram. Eleverna ska även 
ges möjlighet att utveckla kunska-
per om samhällets behov av olika 
rumsliga data samt om hur 
stora informationsmängder 
kan hanteras med hjälp av 
digitala geografiska verk-
tyg som geografiska infor-
mationssystem (GIS). Fält-
studier, exkursioner, labo-
rationer och övningar ska 
ingå i undervisningen för 
att observera, identifiera, 
kategorisera och analysera 
händelser och förändringar 
i omvärlden.” Källa: https://
www.skolverket.se

Det är uppenbart att det har ändrat 
sig en smula sedan min gymnasietid  
i början på åttiotalet. Det var i vilket 
fall som helst en mycket givande te-
makväll och jag ser fram emot fort-
sättningen där Björn berättar om hur 
kartorna kan användas i Disgen. 

Jag har testat autosomalt test hos 
Family Tree DNA, i dagsläget 4 954 
stycken matchningar!

Samma information skickade jag 
sedan över till mitt konto på My 
Heritage med 8745 träffar
Jag har dessutom testat mig på 
Ancestry, 50 matchningar per sida 
417 sidor summa 20 850 DNA 
släktingar.

Det säger en del om hur många det 
är som testat sig runt om i världen. 
Man kan bli matt för mindre ! 
Efternamn på -son och -dotter 
säger inte så mycket i letandet i 
matchningslistorna så det är tur 
att det finns några andra namn att 
leta efter. Utmaningarna är många, 
anfäderna från de norra delarna av 
landet har ibland ett namnskick som 
inte är helt lätt att förklara. Tack Erik 
Kuosko för den tydliga beskrivningen 
som du sammanfattat! 
Mina inskickade gedcomfil till 

FTDNA bygger i första hand på 
anorna rakt bakåt. Det blir bara 
spretigt att ha med alla syskon 
etc. Syskon med flera försöker jag 
istället hålla uppdaterat på datorn 
hemmavid. ArkivDigital har lanserat 
ett par mycket bra register över 
Sveriges befolkning som är till god 
hjälp för att hitta morfars syskons 
ättlingar. Om jag räknar rätt så hade 
morfar 12 syskon och då ett antal 
syskonbarn. Farfar hade nio syskon 
och många syskonbarn. Farfars far 
hade också många syskon varav ett 
antal emigrerade till USA och där 
bekräftas pappersforskningen av ett 
antal DNA matchningar vilket är 
väldigt trevligt. 

Sedan finns det en och annan okänd 
fader i släktträden. Min mammas 
halvbror har några svenska Y-DNA 
matchingar som bär på samma mu-
tation som honom själv så på något 
sätt bör de vara släkt, tillsammans 
med ett antal skottar, irländare, per-

soner från Isle of man, engelsmän 
och en och annan amerikan. Rule 
Britania! är inte helt fel i det här 
sammanhanget. 

Mina x-matchningar då? Jodå, det är 
många de med, Mt-DNA också, men 
det är allt bra knepigt att hitta en 
eventuell koppling. Haplogrupp H är 
väldigt, väldigt vanlig.

Undergruppen H3a1a är inte 
lika  vanlig, eller så har inte mina 
anmödras kvinnliga ättlingar testat 
sig i någon högre grad.

Det är en spännade värld det här 
med DNA. Får väl trösta mig med att 
så som de säger på Triss reklamen, 
”Plötsligt händer det !” Till dess får 
jag väl fortsätta att läsa småprotokoll 
från tiden vid tillkomsten av de barn 
där fadern är okänd. 
    

Christina Claeson

Det är inte alltid så lätt det här med DNA

Vilse i kartornas underbara värld

Bildtext: latiduder och longituder
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Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

5 december Glöggmingel i lokalen i Mölndal 

 mellan kl. 17.00-20.00

19 januari  Släktforskningens dag Stadsmuseet    

 Göteborg

13 februari  Temakväll Dispos 18.00-20.00, lokalen i   

 Mölndal

23 februari  Årsmöte DIS-Väst

9 mars  Årsmöte Föreningen DIS, Mölndal

På gång i DIS-Väst
Några av vårens aktiviteter, för mer 

information läs på vår hemsida


