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Ordförande har ordet

Hej.
Hoppas att ni har haft en härlig 
sommar. Nu börjar den tyvärr gå 
mot sitt slut. Med detta så börjar våra 
aktiviteter igen. Man märker det även 
på att inkorgen i mailen har vaknat 
till liv igen. Även Släktforskardagar i 
Borås, det var ju nära för oss i vårt 

område, kände igen några ansikten 
där i vimlet några kom fram och 
hälsade på oss vid vårt bord i DIS-
montern. 
Lite forskning har det blivet mellan 
bad, utflykter och skördandet 
av gurkor i mitt lilla växthus på 
pallkrage. 
Har lyckats att reda ut släktskap på 
några nära DNAträffar, det är en 
härlig känsla. Speciellt när det inte 
finns några träd att gå på. 
Vi kommer även i höst åka på en tur 
med StenaLine, så boka 3 oktober 
redan nu, bokning kommer att ske 
via Göteborgsregionens hemsida. 
http://www.genealogigbg.se/
Ha en bra släktforskar höst önskar 
jag er.

Ylva, er ordförande.

Välkommen  
att teckna dig för 
vårt nyhetsbrev 

via hem sidan eller 
vårt kansli!

Som medlem  
i Hallands 

Släktforskar förening 
har du fri tillgång till 
vår Medlems portal 

med drygt en miljon  
halländska släkt- 

uppgifter. 

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se 
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Hårginst är Hallands landskapsblomma
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Åter till vardagen efter ett par veckors 
semester. Kalendrar som skall fyllas 
med allehanda trevligheter för en 
släktforskare. Utöver de sedvanliga 
släktforskardagarna i slutet av 
augusti kommer det bland annat 
att bli en emigrantdag i början av 
september där Anna-Lena Hultman 
berättar om emigrationen och ger 
tips och råd om hur du skall hitta 
informationen om dina släktingar. 
Ett annat tips är att komma på 
någon av våra temakvällar, eller åka 
med på en släktforskarkryssning. 
Redaktören själv får hålla sig på 

landbacken eftersom jobbet inte 
medger sådana utsvävningar mitt i 
veckan. 

Att kunna möta medlemmarna 
runt om i regionen är trevligt och 
vi kommer gärna ut och informerar 
om Disgen och Disbyt till just din 
förening om så önskas. Tag kontakt 
med någon av oss i styrelsen i så 
fall. Många av de föreningar som 
finns i vår region har kurser i Disgen 
så hör efter om just din förening 
har en kurs eller informationsträff 
om Disgen eller något av de 
andra programmen som finns på 
marknaden. Det finns en mängd, och 
jag använder ett par stycken men 
min huvudforskning ligger i Disgen 
medan spridda skurar återfinns i 
Min Släkt, Familysearch, Ancestry 
(mest för DNA-forskningens skull). 
Har man som jag väldigt många som 
heter antingen -son eller -dotter i 
efternamn är det smidigt att dela på 
träden. I och för sig kan man göra det 
med hjälp av flaggor i Disgen också, 
en gedcom-import senare löser det 
problemet, men jag är inte riktigt där 
ännu, jag skall bara…så där som det 
blir när man sitter framför en klurig 

gren av släkten som man får jaga 
efter i kyrkböckerna för att de flyttar 
omkring så mycket.
Disgen ja, distansutbildningen har 
lockat flera duktiga användare som 
arbetar på med kursmaterialet i den 
takt som passar dem. Det passar även 
mig som utbildare eftersom jag själv 
kommer läsa en släktforskningskurs 
på högskolenivå i höst i Göteborg. 
Det skall bli spännande med 
handskriftsläsning och lite om DNA 
som är något av det som ingår i 
kursen. 

Passa på att kom ner till lokalen i 
Mölndal när vi har öppet för egen 
forskning då vi har många bra 
databaser i våra datorer och gott 
om litteratur i bokhyllorna, de 
kommer att få lite påfyllning efter 
årets släktforskardagar eftersom det 
kommer en hel del nya böcker från 
Sveriges Släktforskarförbund. 

Manusstopp Disketten Disketten nr 4 år 2019 
är den 31 oktober 2019.
Skickas till: disketten@hotmail.com

Hälsningar redaktören

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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Nu är det inte exakt den väskan 
på bilderna i artikeln utan jag 
har fått låna bilderna av Giselher 
Naglitsch, posthistoriker som 
skrivit en intressant artikel om 
just postväskor. Artikeln gavs ut i 
samband med frimärksutställningen 
Stockholmia 2019. När sambon kom 
hem efter utställningen i våras hade 
han med sig artikeln som visade sig 
vara riktigt intressant, även för en 
som inte samlar frimärken. Har ett 
ytterst litet album med ostämplade 
frimärken med diverse husmotiv, det 
är allt. Väskor är intressantare. 
Postväskan på omslaget hör hemma 
på Rydboholms slott i Österåkers 
kommun, nordost om Stockholm. 
Slottet har anor långt tillbaka i 
tiden och den har varit sätesgård 
för bland annat Stureätten. Sten 
Sture den äldres far, riddaren Gustaf 
Anundsson Sture sägs har varit den 
som byggt sätesgården, eller säteri 
som är det ord som nu används. På 
Rydboholm har Braheätten ett eget 
gravrum med bland annat porträtt 
och stamträd. Släkten Brahe är 
numera utslocknad, nyckeln till 
gravvalvet kastades i sjön av Nathan 
Söderblom, ärkebiskopen. Slottet låg 

som synes en bra bit ifrån Stockholm. 
Närmaste postkontor sägs ha legat 
25 kilometer bort. Lösningen blev 
att skaffa en postväska och ordna 
så att postmästaren såg till att såväl 
inkommande och utgående post 
kom dit den skulle. Vad som är 
intressant är att postväskan finns 
bevarad och att det finns brev och 
annat intressant kopplat till just den 
här postväskan. För den som kan sin 
filateli så fanns det förr i tiden något 
som hette lokalfrimärken. Och ett 
brev adresserat till H Herr Inspektor 
Möllergren Rydboholm från år 1861 
finns bevarat. 

Speciellt viktiga brev kunde skickas 
med postbonden, postväskan blev 
lösningen på att transportera brev 
och annat på ett bra sätt. Många var 
de personer som var i behov av att 
brev kunde skickas och tas emot på ett 
säkert sätt. När järnvägen byggdes ut 
i landet innebar det att merparten av 
posten kunde transporteras med tåg 
och då hade byarna egna postväskor. 
Digitalt museum har i sin samling ett 
antal intressanta lösväskor 

Postväska från Vidbo, Norrby 

Statistiken för postväskor visar att 
det 1866 fanns 8 sockenväskor och 
151 övriga i Stockholm , motsvarande 
siffra för 1876 visar på en klar 
minskning då det fanns totalt 3 så 
kallade lösväskor i bruk i Sockholm. 
Sedan tog järnvägen över en allt 
större del av postdistributionen och 
det var slutet för postväskorna.
     

Christina Claeson

Källor 
https://slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=23
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
https://digitaltmuseum.org/011024637869/vaska
Giselher Naglitsch, Rydboholms postväska, publicerad 

av Stockholmia 2019

Rydboholms postväska

Soldattorp Haga nr 48/6 Reftele. Bilden ifrån Digitalt museum.se
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Nytt från förbundet

Mer från Släktforskardagarna

Foto Ylva Ambertsson



Disketten nr 3 2019

6 

Postat den 19 augusti, 2019 av Arkiv-
Digital 

Har du soldater i släkten? Nu har 
vi gjort det enklare att hitta i de 
generalmönsterrullor som finns 
i vårt arkiv. Du kan använda dig 
av vår nya innehållsförteckning 
för att snabbt hitta till rätt år, 

regemente och kompani. Därefter 
letar du reda på den soldat du söker. 
Innehållsförteckningen omfattar 
generalmönsterrullorna för de 
indelta svenska regementena.

Källa ArkivDigital

Lättare att hitta soldater med innehållsförteckning 
för generalmönsterrullorna

Olycksfallsförsäkring
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar vid besök i våra lokaler och 
på våra andra aktiviteter.

Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst

Soldattorp Haga nr 48/6 Reftele
Bilden ifrån Digitalt museum.se
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På Arkivscentrum i Karlstad 
ryms flera arkiv, Värmlandsarkiv, 
Föreningsarkivet i Värmland, 
Regionarkivet i Värmland (före detta 
Landstingsarkivet) och Karlstads 
kommunarkiv. Varje arkiv har egna 
expeditioner och arkiv.

Arkivcentrum Värmland erbjuder en 
unik möjlighet att få svar på frågor 

om det värmländska samhällslivet 
från medeltid till nutid.

En dag på Värmlandsarkiv en unik 
insikt och hjälp i min släktforskning 
och vad jag kan hitta. Kanske 
vigselnotisen från 1739.

Jag träffar arkivarie Lisa-Marie 
Monsén från Värmlandsarkivet i 

det lilla caféet på Arkivcentrum. En 
pågående konstutställning hänger på 
väggarna i den trevliga ljusa lokalen. 
Lisa-Marie är en lätt rödblond tjej, 
genuint intresserad av sitt arbete 
och berättar om vad man kan hitta i 
arkiven.

- Hos oss finns handlingar 
från 1100-talet fram till nutid 
och dessutom en klädes- och 
föremålssamling. Arkivet omfattar 
25 000 hyllmeter.

Det äldsta dokumentet är ett omslag 
från 1100-talet. Sedan finns ett 
exempel på en pergamenthandling 
från Karlstads domkapitel 1383. Här 
finns också kyrkoböcker från 1600- 
tal och framåt. Gamla handlingar 
behöver saneras och tunna blad 
borstas noggrant på varje sida.

I övrigt arbetar jag och mina kollegor 
med utställningar, visningar och 
kläder och föremål för utbildningar. 
I bokbinderiet lagas böcker som 
kommit hit i trasigt skick.

Bakom kulisserna

Lisa-Marie Monsén

Arkis

Arkivkartonger

Fordonskort
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Hon berättar om sitt dagliga arbete 
på Värmlandsarkiv.
- Till oss på Värmlandsarkiv 
kommer varje dag förfrågningar 
om utdrag ur fordonsregistret, 
bouppteckningar, fastighetsregistret 
eller utdrag ur kyrkoböcker. 
Förfrågningar som sker genom 
Riksarkivets beställningstjänst 
Ibland kommer förfrågningarna 
vid forskarexpeditionen bredvid 
forskarsalen.

I det stora huset förvaras flera arkiv 
och det finns även ett bergrum där 
det sker depåförvaring.

- Den som gör en förfrågan kan få 
begärd handling skickad med mail 
eller post. Ibland sker förfrågan om 
att få kolla handlingen på plats. Då 
tas handlingen ut till expeditionen 
och den som forskar kan ta med sig 
den in till forskarsalen, där det finns 
datorer med databaser och bibliotek.

Jag får följa med Lisa-Marie in i 
magasinen där inbundna handlingar 
och arkivkartonger står uppställda i 
hyllorna. Hon visar dagens begärda 
handlingar. I detta arkiv finns alla 
arkiverade handlingar registrerade. 

Först söker hon upp hyllplatsen i 
deras arkivprogram. Sen går vi till 
platsen där handlingen förvaras.

- Idag har jag b.la. fått förfrågan 
om utdrag ut fordonsregistret. 
Fordonskorten är sorterade i S- 
nummerordning och förvaras i 
tunga arkivlådor. Bilregisterkorten 
förvaras i blå kartonger.

Ett annat ärende är en 
fastighetsförfrågan. Om du 
ser här finns uppgifter om 
köpeskilling och taxeringsvärde. I 
deklarationstider är det högt tryck 
på förfrågningar om fastigheter. 

Bland bananlådor, flyttlådor och 
arkivboxar i Ordningsrummet 
innanför magasinet träffar jag 
Lisa-Maries kollegor Eva-Gullan 
Näsström och Ann-Katrin Bolund. 
De arbetar med att ta hand 
om inlämnade handlingar och 
föremål. Eva-Gullan har arbetat 
på arkivet i 30 år och sitter även i 
forskarexpeditionen.

- Jag arbetar just nu med ritningar 
från Domkyrkan i Karlstad. Alla 
handlingar behandlas enligt 
Arkivscheman. Upgifterna 
registreras i arkivdatabasen Arkis 
hos Riksarkivet. Ritningarna får 
en placering i magasinet. Sedan de 
läggs in i ett omslag av SvensktA 
rkivpapper. Ritningar rullas och 
stoppas i tubhållare och ställs 
därefter ut i magasinet. Annat som 
kommer in kan vara audiovisuella 
medier i arkiven. Uppskattningsvis 
har vi ett 1000-tal filmer och 
microhandlingar.

Vi har även fått in landskapsarkitekt 
Erik Darfeldts ritningar, som vi 

Ann-Katrin Bolund

Vigselboken
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katalogiserat, lagt i omslag och rullat 
in i tubhållare.

Ann-Katrin Bolund arbetar med att 
ordna Rolf Edbergsamlingarna som 
arkivet fått i gåva. På Arkivcentrum 
finns en föreläsningssal som fått 
namnet Edbergssalen
- Ja det är mycket material som kom 
till oss i kartonger. Samlingen består 
av foton, handlingar, en teckning av 
Edberg, teckningar från tävlingar, 
kassettband mm. Handlingarna får 
en placering och registreras i Arkis.

I forskarsalen finns ett antal 
datorer med olika databaser. Hit 
kommer historie- och släktforskare 
och studenter för att forska i 
den Värmländska historien. 
Forskarsalen inrymmer även 
bibliotek med uppslagsböcker, gamla 
kommunkartor och skönlitteratur.
- Här hittar vi den historiska kartan 
från din hemsocken Grava, säger 
Lisa-Maire och bläddrar framåt i den 
stora kartboken.

Förmålssamling utan för forskarsalen 
är en intressant utställning av 
möbler och porslin från 1700-talet. 
En bonjour från 1800-talet hänger 
på en ställning.
Sandgrund en dansrestaurang i 
Karlstad. Utanför forskarsalen visas 
en utställning med föremål, menyer, 
serviser och kläder från tiden.

I det äldre magasinet visar Lisa-
Marie de gamla handlingarna och 
kyrkoböckerna. Vi tar på oss vita 
vantar. När vi går in genom dörren 
slår doften av gamla böcker och 
historiens vingslag emot oss. Arkivet 
är svalt och det känns mäktigt att se 
och kanske få hålla i en flera hundra 
år gammal handling.

Hur var det nu med min vigelsnotis. 
Jag lämnar namn och vigseldatum 
29 maj 1939 i Hammarö. Lisa-Marie 
söker hyllplats i dataregistret.
- Här har vi nu boken vigselregistret 
från 1734 och framåt.

Jag bläddrar fram till sidan med 
aktuellt datum och där står det, Lars 
Nilsson och Margareta Nilsdotter, 

vigda 29 maj 1939 hos rådman Rosell 
i Karlstad. Jag fann skatten i boken 
som är 285 år gammal.

Efter flera timmar i arkiven tackar 
jag Lisa-Marie och hennes kollegor 

Eva-Gullan och Ann- Katrin för 
en intressant och lärorik dag på 
Värmlandsarkiv Björkman                      

Text och bild Elisabeth Björkman

Arkivcentrum Värmland är ett samarbete mellan Värmlandsarkiv, 
Karlstad kommunarkiv, Föreningsarkivet i Värmland, Föreningen 
Värmlandsarkiv och Landstingsarkivet i Värmlands läns landsting, 
föreningsarkiv. Vi har också ett nära samarbete med Värmlands 
släktforskarförening. Det gemensamma uppdraget för institutionerna 
som samverkar i Arkivcentrum är att göra det enkelt och självklart att 
använda arkiven som informations- och kunskapskälla.
Arkivscheman: förteckningsplan
Rolf Edberg: landshövding i Värmland 1967-1977, han skrev ett antal 
böcker mellan 1939 och 1997. 1198 efter hans död utkom den sista 
boken.
Riksarkivets beställningstjänst: beställning av uppgifter och kopior 
Aris: Riksarkivets arkivinformationssystem
Svenskt Arkiv: papper som är arkivbeständigt
Pergamentbrev: pergament är ett skrivmateriel framställt av djurskinn 
Bonjour: lång herrjacka i mörkt tyg, mode på 1800-talet
Sandgrund: en dansrestaurang som byggdes 1960. Restaurangen drevs 
i olika former fram till 2011 då kommunen köpte byggnaden

Eva-Gullan Näsström
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Nog är det spännande att komma 
över, ärva eller bara titta på föremål 
och kläder som våra anor kan ha an-
vänt och burit? Själv har jag sedan 
ungdomen varit förtjust i allt gam-
malt från 1940-talet och bakåt. Nu 
kallas det för vintage-kläder, då var 
det garderobsfynd! På sjuttiotalet 
gick jag ofta runt i äkta fyrtiotals-
kläder, som mina föräldrar och släk-
tingar hade burit och sedan sparat. 
Ja, för spara gjorde de då! Det var ju 
inga mängder av kläder som var spa-
rade, och vilka kläder som blev kvar 
var nog beroende på affektionsvärde, 
kvalitet och slumpen. 

Så är det et nog inte med det urval av 
kläder som Göteborgs Stadsmuseum 
visar i utställningen ”Göteborgarnas 
fantastiska garderob”! Det påstås att 
kläderna bör vara 25 år gamla för att 

kallas för vintage och här visas mu-
seets modesamling från tiden runt 
1880-1930. Där kan man tala om 
vintage! Det är bara en liten del av 
de 13000 textilföremål som döljer 
sig i Museets magasin på Hisingen. 
Förberedelserna tog två år. Textil-
konservatorer och utställningspro-
ducenter har letat fram det som visas 
och man har följt det historiska ske-
endet i Göteborg med de olika kläd-
fabriker som uppstod runt förra se-
kelskiftet. Klädindustrin gick under 
den tidsperioden, från skräddarsytt 
till massproducerat.

Ljuset i lokalerna är dämpade, då 
textil är känsligt för ljus och fibrerna 
bryts ner. Det blir lite av att famla sig 
runt bland montrarna, men det ger 
en liten spöklik och mysig känsla. 
Det första som möter en är en hem-

sydd galaklänning, som ska repre-
sentera ett ökat välstånd och en upp-
luckring av de tidigare stånden. Även 
en arbetarflicka kunde ståta med en 
moderiktig festblåsa!

I kontrast har vi då Blanche Dick-
son samling på 300 plagg som har 
skänkts till museet. De plagg man 
valt ut är fantastiska att beskåda och 
det finns en hel monter av dessa helt 
otroliga plagg. Ja, har man besökt 
hennes bostad, Tjolöholms slott, för-
väntar man sig inget annat.
Som ytterligare kontrast åt andra 
hållet, kan man se en liten sönder-
lappad barnjacka som t.ex. skulle 
kunna ha burits av en stackars barn-
arbetare. Den hittades som isolering 
i en vägg i ett torp från 1870-talet. 
Överhuvudtaget är vardagskläder 
från mindre bemedlat folk, dessa 

Kläder från förr…..

Exempel på utställningens kollektion av badkläder
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människor vi oftast hittar i vårt släkt-
forskande, svårare att hitta. Det är ju 
inte så konstigt, de slets väl ut tills de 
föll sönder och fick tjäna som tätning 
i usla kojor. De mindre slitna delarna 
gjordes det trasor av, till mattor och 
till andra användningsområden. 
Men även de bättre lottade sydde om 
sina plagg när modet ändrade sig, 
något som vi idag bör gå tillbaka till 
för en hållbar utveckling!

Roligast var nästan baddräktssam-
lingen ändå! Tänk att behöva bada 
med stora sjok av långsamt-torkande 
tyg. Det längtar vi i alla fall inte till-
baka till! 

Själv fick jag en hel del filosofiska 
tankar under mitt besök på ”Göte-

borgs Garderob”. Jag funderade över 
det underliga i att kläder och föremål 
fortsätter att existera och att bärarna 
och ägarna (vi människor) bara för-
svinner och upphör att existera som 
varelser. Svårt att ta in tycker jag och 
försöker kanske med släktforskning, 
sparande av kläder och föremål, få 
en del anor att stå upp igen! Med 
tveksamt resultat, men lycka är att 
ha allt detta samlat som en port till 
det förgångna, som ger en förståelse 
för samtiden och ett jämnmod för 
framtiden.

Det har varit höga publiksiffror för 
Stadsmuseet under sommaren som 
ska bero på intresset för ”Göteborgs 
Garderob”. I höst kommer det vara 
extra söndagsvisningar, men utställ-

ningen håller på till 22/8 2021, året 
då Göteborg fyller 400 år och Släkt-
forskardagarna I Göteborg tar vid! 
Missa inte att se utställningen och ha 
god tid på dig. Då kan du få en ut-
ställningsupplevelse utöver det van-
liga, mycket tack vare objektens fina 
exponering och de utförliga informa-
tionstexterna om dem.

Aina Wallström
Foton: Kristin Lidell

Källor
https://goteborgsstadsmuseum.se/utstallningar/
goteborgs-garderob#0
https://www.gp.se/kultur/kultur/stor-
modeutst%C3%A4llning-%C3%B6ppnar-i-
g%C3%B6teborg-1.11585661
https://vartgoteborg.se/goteborgs-garderob-lockade-
manga-till-stadsmuseet/
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Vem var Hulda?

Ibland när man släktforskar träffar 
man på lite udda mysterier. Ibland 
löser man dem, ibland inte. 
Bland min mammas alla gamla bil-
der på min mormor Emma så var det 
ofta en glad dam ”Hulda” som up-
penbarligen var mycket bra vän med 
mormor. Ofta poserade de framför 
något hus med sina handväskor i 
händerna. Båda i 70-årsåldern unge-
fär. Såklart blev man nyfiken!

Mormor lämnade aldrig Bjäre (mer 
än till lasarettet i Ängelholm). Så det 
var troligt att Hulda var en Bjäretös. 
I min tidigaste släktforskartid hit-
tade jag mormors syster Hulda och 
blev glad för att ha hittat ”Hulda”, 
men insåg att denna Hulda dog ung 
i TBC. 

När jag fick min första kontakt i USA 
med min amerikanska tremänning 
Ed Duffy, nämnde han fotografier 
med en Hulda. Jag tänkte att kan-
ske hann mormors syster ändå ta en 
runda till USA innan hon dog, efter-
som morfars syskon nästan alla hade 
flyttat dit. Men det stämde ändå inte, 
bilderna var för unga för att det skul-
le kunna vara på henne. 

Så skickade Ed över foton på ”Hul-
dah” i USA och vi var helt överens 
om att det var samma person. Men 
vi kom ingen vart. Något år senare 
ser jag att det står Hulda Hansson på 
ett av korten. Med den ledtråden så 
hjälpte Tomas Petersson i Munktoft 

och Lisbeth Svensson i Dearp oss 
att leta. På så sätt kom jag att börja 
gräva i Hulda Hansson sorgliga men 
långa och troligen innehållsrika liv.
Hulda föddes i oktober 1890 (mor-
mor föddes juni 1891, så de var sä-

kert vänner och skolkamrater sedan 
småbarnstiden). Hulda föddes i ett 
av husen på Troentorp 2, medan 
mormor föddes i Troentorp 1, båda i 
Hovs församling.

Här ryms tragik i stora mått i ett uppslag av församlingsboken för 1896-1912. 

Hulda till vänster i bild i trädgården i Brockton, Massachusetts, hos Irene Willman (född An-
dersson), barnbarn till skräddarmästare Magnus Andersson i Båstad. Irenes far, som var en 
av fyra syskon till min morfar Einar, emigrerade till Brockton. Förutom Einar stannade även 
hans syster Agda Werner (född Andersson) kvar i Båstad.
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Du har väl skickat in ditt 
material till Disbyt?
Sök bland totalt 39 miljoner poster inlagda av 7000 medlemmar. 
Kanske att just din DNA-matchning har lagt in ett träd i Disbyt 
så att du kan koppla matchningen och kanske få blå eller röda 
markeringar beroende på om matchningen är på din far eller mors 
sida. Skickar du in ett bidrag till Disbyt med fler än 1000 personer 
så har du möjlighet att se en klickbar antavla. 

Här ryms tragik i stora mått i ett 
uppslag av församlingsboken för 
1896-1912. Huldas far var Hans Pe-
ter Johansson, arbetare född i Hov 
1860, och hennes mor var Kristina 
Svensdotter, född i Hov 1853. Den 
unga familjen får barnen Trina 1882, 
Julius 1888 och Hulda 1890. Men 
lyckan blir kortvarig. 1904 blir ett 
svart år för familjen. I maj och juni, 
mindre än tre veckor efter varandra, 
dör båda föräldrarna i lungsot. Re-
dan år 1900 dog äldsta dottern Trina 
(bara tre år efter att hon tagit ut och 
återlämnat flyttattesten till Amerika) 
och en annan kvinna längre ner på 
sidan som var barnens moster, bäg-
ga i lungsot. Kvar efter år 1900 finns 
alltså bara 13-åriga Hulda och hen-
nes lite äldre bror Julius.

Hur kommer detta att påverka Hulda 
och Julius tro? Båda barnen flyttar 
till inom ett år till farmor och farfar 
på Dearp 1.2, Johannes Nilsson och 
Troen Jönsdotter. 

1908 flyttar Hulda till Halmstad och 
1911 flyttar hon till Båstad för att job-
ba som strykerska hos byggmästare 
Albin Gustavsson. 1913 i november 
flyttar hon till USA. Därefter syns 
hon inte i svenska böcker förrän i 

folkräkningen 1960 då hon har flyttat 
tillbaka och bor i Kattvik (Troentorp 
1:38). Här bor hon kvar till sin död 
1972 (mormor dör också ett par må-
nader senare). Då har hon överlevt 
sin bror Julius som dog 1959. Julius 
bodde i samma hus vid sin död, där 
han bott åtminstone sedan 1950, så 
troligen flyttade Hulda in hos honom 
när hon kom hem från USA. Kanske 
var han dålig redan då och behövde 
hjälp. 

Hur kom det sig att Hulda från Hov, 
som lämnade Sverige 1911, fick kon-
takt med min morfars släkt i USA 
(min mormor och morfar träffades 
troligen inte före 1915). Ja det kan 
man ju bara spekulera i. Det finns 
inga sparade brev mellan mormor 
och Hulda, men man kan ju tänka sig 
att de höll kontakten, och att mor-
mor tipsade Hulda om sin makes 
amerikanska släkt. Hulda var även 
med när amerikansk släkt besökte 
Bjäre långt senare. 
Jag har försökt tänka mig in i Huldas 
liv, och det blir ju bara spekulatio-
ner. Tänk att korta av sin ungdom så. 
Snabbt ut och jobba efter att ha för-
lorat nästan hela sin familj. Emigre-
ra vid dryga 20 års ålder. Knappast 
kunde hon tro att hos skulle återse 
Bjäre, återse sin bror och sin barn-
domskamrat Emma. Vilken känsla 
det måste vara att kunna komma 
hem igen efter ett troligen bra liv i 
USA och avsluta sina dagar bland 
vänner i idylliska lilla Kattvik. 

Martin Johnsson

Hulda och min mormor Emma i mitten, ame-
rikabesök till vänster och moster Eivor till hö-
ger. Kafferep, möjligen på Munktoft.
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Föreningen Släktdata bildades 1989 och är en ideell förening som har 
som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker 
som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi har för närvarande ca 8 
miljoner uppgifter fritt sökbara i vår databas. De registrerade uppgifterna 
ur kyrkböckerna omfattar utdrag ur födelse- vigsel- och dödböcker, 
bouppteckningar samt vissa husförhörs- och flyttningslängder under 
varierande perioder (1688-1946) beroende på församling.

Registren har ställts till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av 
landet, som har lagt ner ett mycket omfattande arbete med registreringen.

Registren är tillgängliga och gratis sökbara i vår databas, som kan nås från vår 
hemsida www.slaktdata.org under fliken Registersökning.

Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning 
blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innehåller ofta också 
ytterligare uppgifter.

Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och 
gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på 
Internet.

Kontakta oss på register@slaktdata.org om du är intresserad av att hjälpa till 
med att utöka våra register? Eller kanske lämna ett bidrag till vår hemsida i 
form av artiklar, notiser m.m.

Hanserik Englund
Ordförande
Föreningen Släktdata
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                     Aktiviteter i lokalen 
 

                          

SLÄKTFORSKA PÅ EGEN HAND 

10 SEPTEMBER   kl 12-16         

  2 OKTOBER        kl 10-14 

21 OKTOBER        kl 16-20 

11 NOVEMBER    kl 10-14 

28 NOVEMBER    kl 15-18 
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