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Vi tänker också lotta ut tre trisslotter 
till de som skickar in bidrag till Dis-
ketten.

Ha det bra och fortsätt att hålla av-
stånd till andra, så hörs/ses vi för-
hoppningsvis via Zoom eller på nå-
got annat sätt. 

Er ordförande Ylva Amberntsson

DIS-Väst
DISKETTEN, Medlemstidning för
DIS-Väst en regionförening till DIS,
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    
Org nr: 857208-8691
www.dis-vast.o.se
Adress:
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda 
Tel. 031-29 01 86
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Ordförande har ordet
Hej, alla!
Nu är hösten här efter en vår och 
sommar som nog ingen av oss har 
upplevt förut. I skrivande stund ver-
kar Corona läget vara under kontroll. 
Det har blivit många promenader och 
mycket bad då man inte har kunnat 
göra så mycket annat med socialdis-
tansering. Vi har inte öppnat lokalen 
för egna studier i våra databaser och 
program, vi avvaktar utvecklingen 
lite till.

Nytt för hösten är ju våra ”temakväl-
lar” via Zoom, den första har vi av-
verkat angående Appen Släkten för 
smarta telefoner, de som var med på 
detta var mycket nöjda. Har ni för-
slag på vad vi kan ha för teman för 
er så hör av er till någon i styrelsen. 
Fördelen är ju att man kan sitta var 
som helst och vara med.

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. 
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Oktobermörkret smyger sig på och 
byggnadsställningarna runt huset är 
äntligen på väg ner, tror de har varit 
här sedan i april eller något sådant. 
Lite nytt murbruk här och där samt 
ny färg på fönsterkarmarna gör gott 
för ett så pass gammalt hus. Det 
finns visst ritningar på regionarkivet 

på huset, någon dag kanske det går 
att ta sig dit och kika. Annars blir det 
mest släktforskning vid datorn på 
grund av Covid-19.

DIS-Väst har börjat med digitala 
temakvällar i olika ämnen. Det går 
lika bra att titta/lyssna i telefonen 
eller på Ipaden. Det ger en viss 
frihet mitt i de begränsningar 
som har blivit. Även Föreningen 
DIS har digitala tematräffar. De 
som är funktionärer i olika former 
har normalt en liten höstträff i 
Linköping, i år blir den också digital. 
Släktforskardagarna som inte blev av 
i fysisk form genomfördes över nätet. 
Många spännande föredrag var det 
att lyssna på för den som anmält sig. 
Mycket om DNA, inte minst sedan 
dubbelmordet i Linköping klarades 
upp med hjälp av DNA test och en 
stor portion släktforskning. Det blir 

visst både en bok om det hela om 
ungefär ett år. 

Lagom till nästa höst hoppas vi på att 
det blir Släktforskardagar i Göteborg. 
Staden som fyller 400-år men som 
inte firar förrän 2023. Till dess går 
det kanske att botanisera bland alla 
nya böcker som har kommit ut under 
året. Bland annat en sprillans ny bok 
av Roddy Nilsson som berättar om 
hur man kan leta i polis-fängelse- 
och anstaltsarkiv mer om den boken 
på sid 9.

Christina Claesson

Nya böcker från Sveriges Släktforskarförbund 
finns nu i vår lokal i Mölndal
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I min släktforskning fastnar jag ofta 
vid enskilda personers öden och för-
söker då ta reda på mer om dem. 
Husförhörslängder och ministerial-
böcker ger ju bara en del, ofta ganska 
torra, fakta med kronologiskt viktiga 
händelser som födelse/dop, vigsel, 
flyttningar och död/begravningar. 
Däremellan förekommer informa-
tion om avvikelser från ett ordnat, 
arbetsamt och moraliskt leverne, 
enligt den skrivande prästen och det 
omgivande samhället. En önskan om 
att veta mer uppstår, och den önskan 
känner nog de flesta släktforskare 
till!
Det är då man börjar fundera på 
vad som bevarades i olika arkiv vid 
olika tidpunkter och var dessa arkiv 
finns. Och det är kunskap som måste 
upptäckas, läras in och gärna memo-
reras för att kunna få ledtrådar när 
de behövs. Steget till att lära sig lära 
sig mer om gångna tiders historia är 
inte långt. Och det var så jag kom att 

utöka min hobby till att bedriva uni-
versitetsstudier i arkivkunskap och 
nu även historia på äldre dagar.
Efter att först ha gått två släktfors-
karkurser på distans på MIUN (Mitt-
universitetet) för cirka 8 år sedan, 
fortsatte jag med en paleografikurs 
på Göteborgs universitet innan jag 
upptäckte en spännande kurs vid 
Linköpings universitet. Den heter 
”Att arbeta med historiska arkiv”. 
Den är som gjord för släktforskare 
som vill gå djupare i sin förståelse 
av hur förfäderna levde, och var man 
kan hitta den informationen. Kursen 
bygger på fyra helgträffar på landsar-
kivet på Vadstena slott, där studen-
terna har hela arkivet för sig själva  
https://liu.se/artikel/kurs-gav-en-
glimt-av-slaktgardens-historia 

I dessa Coronatider vet jag inte hur 
kursen är upplagd idag, men slottet 
är stort och kursdeltagarna inte så 
många.

Så hamnade jag till slut i ”rena” his-
toriestudier på Göteborgs universi-
tet, där intresset för de egna anorna 
kan finnas kvar, men det öppnar för 
en möjlighet att verkligen sätta in 
dem i sin egen tid. Kunskapen inom 
historia säger inte bara något om det 
förflutna, det ger även en stor förstå-
else om varför vår samtid ser ut som 
den gör. 

Det finns också en kurs i Göteborg 
på kvällstid i just släktforskning som 
handlar om källor, metoder och his-
toriska perspektiv. Jag har nu även 
gått A+B+C-kurserna i historia med 
stegrande svårighetsgrad och i våras 
skrev jag min C-uppsats. Det var re-
dan planerat att göras på distans från 
mitten av mars, så inte ens Corona-
pandemin satte käppar i hjulet. 

Släktforskning i fler dimensioner
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Självklart försöker jag använda mig 
av mina tidigare släktforskarresultat 
i de uppsatser kurserna kräver, och 
på så sätt få djupare kunskap även 
om anornas livssituation. I den se-
naste uppsatsen kunde jag fördjupa 
mig i de personalier jag flera gånger 
stött på bland mina anor i Närke 
(Sköllersta) i slutet 1700-tal och bör-
jan 1800-tal. Personalier är sällsynta 
levnadsbeskrivningar i dödböcker. 
De är alltså utvidgade dödboksno-
tiser som ger en häpnadsväckande 
ofta detaljrik information om den 
döda personen som sällan kan fås 
någon annanstans. 

Instruktionerna i Sveriges kyrkolag 
från 1686 angående notiser i död-
boken, kan tolkas som om det skulle 
ges en levnadsbeskrivning för varje 
avliden person. Det har i så fall varit 
väldigt dålig följsamhet av prästerna 
i Sveriges socknar. Men de existe-
rar och hittills har jag noterat drygt 
10-talet socknar med personalier. 
Socknarna fick ju också ha ett lämp-
ligt antal döda per år, så att uppgif-
ten kunde hinnas med. De förekom-
mer på 1600-talet men vanligast är 
att de skrevs under en period med 
start i andra halvan av 1700-talet. 
Varför det är så, har jag ännu inte 
hittat någon säkerställd förklaring 

till. Tabellverket (föregångaren till 
SCB-Statistiska Centralbyrån), star-
tade sin verksamhet 1749 och krävde 
långtgående statistik som prästerna 
årligen skulle skicka in http://rys-
tad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/
Tabverk.Kanske var det i kölvattnet 
av dessa krav som prästerna ned-
tecknade församlingsmedlemmar-
nas öden enligt den då hundraåriga 
kyrkolagen? Då de i slutet på året 
skulle sammanställa sina uppgifter 
hade de säkerligen nytta av det tidi-
gare insamlade materialet.

Källkritik och värdet av att kunna 
läsa i primärkällan är något vi släkt-
forskare känner till. Då är det bra att 
kunna läsa tysk frakturstil t.ex. Att 
läsa paleografi och mängdträna sig 
ger resultat. I de flesta historiekurser 
ingår det som en delkurs, och är ju en 
förutsättning för att kunna bearbeta 
källorna. Några tröstens ord då det 
känns hopplöst att tyda texten, det 
tog mig drygt fem kurser innan jag 
helt knäckte koden för ett år sedan! 
Men för varje nytt dokument och för 
varje ny person som har skrivit, så 
får man bereda sig på svårigheter i 
början.

Sköllersta kyrkplats omkring 1860. 
(A. Holmer). Foto publicerat i Sköl-

lerstabygden del 2, Kumla 1984, 
s.309.

Min C-uppsats heter ”Mannens ef-
termäle och kvinnans” - genuskon-
struktion och social skiktning på 
Närkes landsbygd (Sköllersta) 1778-
1832. Vad handlar den om då? Från 
1750-1850 genomgick Sverige en 
transformation av bondebefolkning-
en från en ganska homogen grupp 
till en skiktning av besuttna hem-
mansägare och obesuttna torpare, 
backstugusittare, statare och fattig-
hjon. Så dessa olika individer tittade 
jag på och delade även upp dem i 
kvinnor och män, för att se hur dessa 
alla människor beskrevs i sina efter-
mälen och över tid. Av 2500 notiser 
valde jag på olika sätt ut 135 perso-
nalier som jag transkriberade och 
analyserade. 

Nedan ett exempel på hur det ser ut 
6/5 och 25/5 1779.

Exempel på personalier, AD, Sköller-
sta F:1, bild 50

Att män och kvinnor har behandlats 
på ojämlika sätt genom historien är 
väl känt och frågan var hur det gick 
att se genuskonstruktion i detta ma-
terial? Mitt resultat blev att alla fick 
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en personalie, oavsett kön eller soci-
al tillhörighet. Män och kvinnor fick 
liknande eftermälen men männen 
fick något längre text och prästerna 
(män) fick mycket långa texter. Klass 
hade betydelse och de besuttna fick 
oftast något längre texter, men be-
rodde även på olyckor, krigsbedrif-
ter och ett omoraliskt leverne (t.ex. 
dryckenskap) om texten blev lång, 
oavsett kön och klass. Människornas 
dygder och laster beskrevs ofta och 
det gick att se att obesuttna kvinnor 
oftare fick sämre omdömen än de 
andra grupperna. Mitt huvudresul-
tat var att skillnaden i eftermälen var 
störst mellan besuttna och obesuttna 
kvinnor och inte mellan kvinnor och 
män (prästerna undantagna). 

Torparhustrun Catharina Ersdotter 
fick inte ens med sitt namn i perso-
nalien och hennes olycka som ansågs 
bero på, med modernt språkbruk, 
alkoholism, behandlades som själv-
mord. 

”12/12- 1822 Torparen Jonas Jons-
son Hustru på Konsta ägor – född 
1760 i Borgvik den 12 Dec. Fanns 
hon vid sin mans hemkomst död 
liggande i Spisen, något bränd.[…] 
Urtima Härad Rättens Utslag inne-
höll, att Hustrun öfverlastat sig med 
starka drycker, hvarpå hon i flere år 
varit begifven, i ett sådant tillstånd 
fallit i elden, der blifvit förbränd 
så, att hon dödde och pröfvades det 
hustrun skulle i Tysthet begrafvas 
hvilket skedde d. 10 januari 1823, 63 
år. Bränd.” (AD, Sköllersta F:2, bild 
235)

Sedan hade jag sådan tur att hennes 
obduktionsprotokoll fanns bevarat 
i Medicinhistoriska databasen htt-
ps://ep.liu.se/databases/medhist/, 
och där fanns mer ingående infor-
mation om händelsen med en kanske 
ännu mer fördömande attityd:

”… Hustrun Catharina Ersdotter, 
62 år gammal, skall under lifstiden 
varit begifven på starka drycker, så 
at hon ofta, isynnerhet de sednare 
åren, deraf varit öfverlastad, och till-
lika sjuklig i flere år. […] synnerhet at 
hon icke ansat och gifvit koen, som 
det syntes på ett par dagar, hvarpå 
hon svarade: lägg på mig hvad straff 
du vill, det kan aldrig blifva så hårdt, 
som jag förtjenar. Derefter gick man-
nen till Konsta By för at arbeta, men 
fick icke något, utan gick snart hem 
då han icke slapp in utan måste bryta 
up dörren, och kunde då han steg in 
i stugan icke se sängen för rök; han 
sprang genast fram till sängen men 
fann icke hustrun der; då han skul-
le springa ut igen, stötte han emot 
hennes fötter, som lågo på golfvet 
framför spiseln. Hustrun fanns nu 
liggande i spiseln baklänges, så at 
hon stödde hufvudet emot muren 
ofvanom eldstaden och högra axeln 
låg uti en liten glödhög som var qvar 
efter en brasa som mannen eldade af 
innan han gick bort. I högra handen 
hade hon en tobakspipa, och bredvid 
sig i spiseln ett litet tobakstråg. Han 
ryckte henne genast ur elden, släckte 
den som kolade i kläderne, men fann 
henne fullkomligt död …” https://
www.ep.liu.se/databases/medhist_

data/arkivdokument/medleg/1822/
M82218SK.htm

Så blev attesten från provinsialläka-
rens:

 ”I anledning af de i ofvanstående 
obductions protocoll förekomna 
anledningar, anser jag mig äga fullt 
skäl at förklara det hustru Catharina 
Ersdotter, öfverlastad af bränvin satt 
sig i spiseln och förmodeligen då hon 
skulle tända sin pipa, förlorat jäm-
vigten och fallit i elden utan at förmå 
resa sig igen, samt at förbränningen, 
då den var så djup at den genom-
trängde hufvudskålen och angrep 
mindre hjernan (cerebellum) var 
den egentliga dödsorsaken; hvilket 
jag icke endast på min förr aflagda 
Embets Ed intygar, utan ock med 
denna min Edeliga förplicktelse, så 
sant mig Gud hjelpe till Lif och Själ: 
bekräftar.”

Örebro den 20 Dec. 1822. 
C. G. Lithell 
Prov. Med.

Har du själv stött på personalier, tip-
sa mig gärna om var de finns!
Just nu håller jag på att transkribera 
en sjömans brev till sin syster under 
åren 1935-1942. Ja, de är släktingar 
till mig, kusiner till min mamma. 
Och ja, en sorts personalier är de ju 
också.
Aina Wallström, Fil.kand. i historia, 
aina@wennewall.se

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
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Skicka in ett bidrag till Disketten  

vinn en trisslott. 

I varje nr kommer vi att dela ut en trisslott till tre 
personer som  skickat in ett bidrag till  

vår medlemstidning Disketten. 

Förgyll din släktforskning med en 
häradsekonomisk karta som är 
anpassad för att kunna användas 
i Disgen. Förutom att vara 
oerhört vackra så är de mycket 
detaljrika och visar var hus och 
annat låg för lite drygt 120 år 
sedan. Till kartorna finn det 
också en sockenbeskrivning som 
är väl värd att kika på.
Kartorna finns på såväl USB, 
några även på DVD (till reducerat 
pris) i DIS Webbshop https://
www.dis.se/k-04

Tips från DIS Webbshop

(HEK_S154_Karlanda_1883-95_2_2)
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Åker ni X2000 är det knappt att det 
går att upptäcka orten på väg upp 
mot Alingsås eller någon annan de-
stination. Västtåget däremot, stan-
nar vid en liten oansenlig station inte 
långt ifrån Partille. Kliv av om du 
inte gjort det och gå in mot området 
efter kraftverket som ligger bredvid 
stationen. Kraftverket byggdes i bör-
jan på 1900-talet och invigdes den 14 
september 1901 av Oscar den II som 
anlände till Jonsered med tåg.  

Säveån som ringlar förbi startar i 
sjön Säven och rinner så småningom 
ut i Göta Älv. I Säveån finns det en 
och annan lax att fiska upp, bävrar 
och mink samt ett rikt fågelliv med 
bland annat Kungsfiskare.  Till skill-
nad från den bullriga och smutsiga 
industrin som förr var synonymt med 
Jonsered är det nu en mer blandad 
verksamhet i området. Att gå om-
kring i området med tydliga engelska 
influenser är fascinerande. William 
Gibson (1783–1857) var den man 
som startade fabriksverksamheten 
i Jonsered. Herrgården med anor 
ifrån medeltiden där William Gibson 
bodde tillsammans med sin familj är 
numera en samlingsplats för olika 
verksamheter och möten under led-
ning av Göteborgs Universitet. 

Under den tid då fabrikerna bullrade 
och slamrade som mest tillverkades 
här bland annat segelduk, det spanns 
lin, togs fram maskiner för tillverk-
ning för träindustrin mm. I slutet av 
1800-talet var det många som emi-
grerade till USA och för att undvika 
att arbetarna i Jonsered drog väs-
terut så erbjöds de en bit mark som 
de kunde odla upp. Det området kom 
sedan att kallas för Amerika. De som 
arbetade i Jonsered behövde bostä-
der och här uppfördes några hus-
längor som blev Sveriges första rad-
hus år 1840, de husen bebos än idag 
om än med el och värme, men ändå. 

Idag finns här bland annat ett bryg-
geri, Poppels med tillhörande 
restaurang vägg i vägg med brygge-
riet. Här har också Icebug AB sitt hu-
vudkontor. De tillverkar skor i olika 
former, väl anpassande för svensk 
väderlek med snö, regn is och till-
hörande halka. Området kan verkli-
gen rekommenderas om inte annat 
för att få en inblick i en fascineran-
de miljö med mycket att upptäcka. 
Bredvid Jonsereds Herrgård lig-
ger för övrigt Jonsereds Trädgårdar 
som invigdes 2014, eller varför inte 
vandra ner till Bokedalen på Bohus-
leden. För den som är intresserad av 

att gräva ner sig i arkiven kring Jon-
sereds fabriker så finns det enligt en 
sökning på Riksarkivet 34 hyllmeter 
med material att botanisera i på de-
pån vid Polstjärnegatan.

Text och bild: Christina Claessson

Jonsered

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonsereds_herrgård
https://jonseredsherrgard.gu.se/gammal-jonsereds-herrgard/omherrgarden
https://docplayer.se/3052401-Ortsanalys-jonsered-2011-11-22.html
https://sok.riksarkivet.se/
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Inlåst släkting? 
För den släktforskare som råkar ha 
en släkting som har hamnat inom 
lås och bom kan det finnas gott om 
information i arkiven något som kan 
skapa mer detaljerad bild av personen 
jämfört med en stillsam arbetare 
som slitit på åkern under hela sitt liv. 
Roddy Nilsson, Professor i Historia,  
beskriver vad man kan hitta i arkiven 
i den nya handboken ”Inlåsta” från 
Sveriges Släktforskarförbund. Roddy 
Nilsson har skrivit en mängd artiklar 
och publicerat ett antal, mycket 
intressanta böcker utöver den nu 
presenterade handboken.  I ”Inlåsta” 
ges en övergripande bild över hur 
samhällets syn på förövare har 
ändrats under århundranden. Jag 

undrar hur en man eller kvinna som 
levde i början på 1900-talet skulle 
tycka om nutidens liv och leverne, på 
samma sätt som vi förfasas över vissa 
saker som hände för inte allt för länge 
sedan. Lösdrivare, till exempel, hur 
hanterade samhället dem förr i tiden? 
Kombinerat med två andra böcker 
från Sveriges Släktforskarförbund: 
”Domstolsforska” av Claes Westling 
och ”Rättshistoria för släktforskare” 
ges läsaren en god överblick över det 
spännande material som finns att 
tillgå. 
     

Christina Claeson

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.

Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett 
eget medlemsnummer och inloggningsmöjlighet till Disbyt.  Önskas 
familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med Föreningen DIS i 
Linköping på telefon 013-14 90 43 måndag-torsdag mellan 
klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00
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Löven dräller ner från träden i olika 
orangea nyanser. Vattenpölar stora 
som mindre sjöar på gården på job-
bet, till lycka för alla barnen på för-
skolan, droppande vantar, galonbyx-
or och overall. Snart kommer väl de 
första snöflingorna, eller kanske en 
vinande höststorm. Det är tur att det 
går att slå sig ner framför datorn med 
lite släktforskning när kvällarna blir 
allt längre. 

När så få fysiska träffar har blivit av 
har istället det digitala mötesplatser-
na haft en mängd intressanta föreläs-
ningar och samtal i olika former. För 
ett par veckor sedan var det Finding 
Family Live en hel helg fylld med in-

tressanta föredrag och snart är det 
dags för en digital släktforskardag 
med många regionala föreningar re-
presenterade. Föreningen DIS har 
spännande föreläsningar och så även 
många av regionföreningarna i För-
eningen DIS. Vårens temakvällar för 
Dis Väst presenteras på sid 7. Det är 
ett sjå att hinna med att lyssna på allt 
spännande.

Arkiv Digital fyller på sitt sökbara 
material, nu senast med komplette-
ring av bouppteckningsregister från 
Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, 
Uppsala, Västerbottens och Väster-
norrlands län. Det är ett smidigt sätt 
att hitta bland materialet. Ifall du har 

en borttappad emigrant så kan en 
bouppteckning från föräldrarna eller 
emigrantens syskon vara en källa till 
att hitta var personen tog vägen. 

Jag inser snabbt att kvällarna snabbt 
kommer att försvinna framför skär-
men. Någon höstresa blir det knap-
past så jag får nöja mig med att resa 
virtuellt med Geoguessr, en utma-
ning i att hitta var någonstans man 
blivit placerad, ibland med endast 
tre minuter per plats att fundera på. 
Ibland går det jättebra, ibland helt åt 
skogen, precis som med släktforsk-
ningen. 

 Christina Claeson

Släktforskningshöst 

Hallands Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland
info@hallandsslaktforskare.se 
035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Hårginst är Hallands landskapsblomma.

Gå med i  
Facebookgruppen 

Halländska 
SläktFrågor

HSF

Hallands
Släktforskarförening

för dig med släkt i Halland.
Föreningen med den

unika Medlemsportalen, 
som ingår i medlems avgiften. 
Endast 200 kr för resterande 

2020 och hela 2021!*
Teckna dig  

för vårt nyhets brev 
via hem sidan eller 

vårt kansli!

* Gäller endast nya medlemmar fr o m 22/8 2020.
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  M E D L E M S I N F O R M A T I O N

Charlotte Börjesson 
Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda 
Tel 031-47 80 93 
charlotte.borjesson@telia.com

D I S B Y TO M B U D

F A D D R A R

Kjell Croné 
Göteborg 
Tel 031-15 95 38 (kvällstid) 
crone.kjell@gmail.com 

Annelie Lindgren Kedehag 
Bollebygd 
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MIN SLÄKT FADDER

Vi hjälper till med bland annat 

frågor om konvertering till 

Disgen 2019, installation och 

licenshantering. Maila eller 

ring!



Släktforskardagarna 14-15 augusti 2021 på 
Svenska Mässan i Göteborg 

Huvudsponsor  Samarbetspartner 
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