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Planeringen för hösten är nu nästan 
klar om allt går som det ska kommer 
vi ha öppet i lokalen för egen 
forskning en gång i veckan, olika 
dagar och olika tider.

Nu hoppas vi på en härlig försommar 
och sommar utan Covid. 

Hälsningar från er ordförande Ylva 
Amberntsson, som även tackar för 
förtroendet att vara ordförande ett 
år till.
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Hälsningar Redaktören

Ordförande har ordet
Hej, alla trevliga medlemmar i vår 
förening. Nu är våren kommen en 
bra bit på väg och skrivande stund 
är påsken nära. Årsmötet avklarat 
via Zoom och det gick bra tycker vi 
i styrelsen. Ett trevligt föredrag av 
Fredrik Mejster som släktforskar åt 
TV programmet Allt för Sverige. 

Tråkigt att en del som anmält att vara 
med på årsmötet inte kom med på 
mötet. Visserligen var det problem 
med utskicket med länken men den 
kom fram under natten mot lördagen, 
och inget som vi kunde styra.

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. 

DNA – kväll
Den 7 april föreläste Lisbeth Rodin, ordförande i Göteborgs Släktforskare, och 
ivrig DNA-entusiast.

Lisbeth pratade först allmänt om DNA, bland annat påpekade hon vikten av att 
tänka på dom etiska frågorna vid DNA-släktforskning. En intressant vinkel var 
att hon sa att man inte måste ha ett mål med sitt DNA-test. Det är helt Ok att 
hoppa från en sak till en annan, och styras av lusten och glädjen. Ungefär som 
man kan göra i släktforskningen!
En bra genomgång om FTDNA:s hemsida, med inställningar som kan och bör 
göras följde. Hur man hanterar sin söklista, chromosome browser mm. Lisbeths 
glöd var som vanligt inspirerande.                                                   Martin Johnsson
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Får vi hoppas på lite vår nu? I alla fall 
så här på västkusten. I norr kom det 
väldigt mycket snö läste jag, jag ser 
hellre tussilago och vårblommor än 
snödrivor. 

Våren går så fort, det är en och an-
nan helg och helt plötsligt är det för-
sommar. Ganska skönt att det finns 
årstider, i alla fall på norra och södra 

halvklotet.  Den 21–22 maj är det 
dags för släktforskningens dagar på 
stadsbiblioteket i Göteborg, uppe vid 
Poseidon.  I år sammanfaller det med 
utdelningen av årets Göteborgsbok. 
DIS-Väst är endast med under lör-
dagens mässa. Kom gärna förbi och 
kika vad som finns hos utställarna. 

Jag fick ett exemplar häromdagen 
i min e-post. Diskutabelt, som ges 
ut av DIS-Syd. En artikel, skriven 
av Lars Åke Stenemo som handlade 
om läroböcker för länsmän och kro-
nofogdar var spännande och intres-
sant läsning.  Vad sägs om ”Handbok 
för kronolänsmän”, utgiven 1888 av 
Karl Njurling, bara för att ge ett ex-
empel på läromedel som fanns att 
tillgå. Kronolänsmän har funnits un-
der lång tid och i slutet av 1600-ta-
let var de landshövdingarna som 
skulle utse länsmännen. För den in-
tresserade finns det en skrift ”Från 
fjärdingsman till närpolis” skriven 

av Björn Furuhagen att läsa på nä-
tet https://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:798282/FULL-
TEXT01.pdf. 

För dig som har släktingar som har 
haft den här sortens yrken kan det 
vara en intressant läsning. Inte så 
många i min släkt många bönder och 
arbetare, en och annan soldat, några 
rusthållare och andra militärer, en 
häradsdomare, se där! men annars 
var det mycket arbetare.  Att notera 
vad en person arbetade med under 
olika perioder är spännande när man 
sätter det i ett historiskt samman-
hang.  Det går, som ni kanske vet att 
göra ett utdrag över yrke i Disgen. 

Christina Claeson
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En solig lördag i mars var det så dags 
för årsmöte i DIS-Väst. Även denna 
gång över ZOOM, styrelsen på plats 
i lokalen, webbkamera, och datorer 
i gång och de som anmält sig, blev 
avbockade allteftersom. Lite sedvan-
liga punkter i början, som att mötet 
var utlyst i tid etcetera. 

Till mötesordförande valdes Ylva 
Ambertsson och Martin Johnsson 
till sekreterare. Charlotte Börjesson 
föredrog valberedningens förslag 
och den enda förändringen i sty-
relsen för kommande år är att Aina 
Wallström avböjt omval och ersatt av 
Bengt Lundin, som blir ny ledamot i 
styrelsen. I valberedningen har Einar 
Gustafsson avböjt omval och Lena 
Sundberg slutar som revisor och er-
sätts av Bengt Knutsson. Ett stort 
tack till alla!

Inga motioner från medlemmar hade 
lämnats in men däremot en motion 
styrelsen föreslog att utse Einar Gus-
tafsson till hedersmedlem i DIS-Väst. 
Einar har varit ledamot i styrelsen, 
med i programgruppen och i valbe-
redningen och har haft många kur-
ser för i bland annat släktforskning 
under åren. Sedvanlig genomgång av 
budget, verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan innan mötet avslu-
tades med blomutdelning, till Aina 
och Einar och Lena.

Årsmötet hade sedan ett spännande 
föredrag att lyssna på av Fredrik 
Mejster, som berättade om ”Bakom 
kulisserna på Allt för Sverige” Med 
över en miljon tittare per avsnitt är 
denna serie en av de mest populära 
hos SVT. Den nyss avslutade säsong-
en fanns säkert i färskt minne hos 
åhörarna och därför var det väldigt 
givande att lyssna på hur det går 
till i bakgrunden. Vad görs innan de 
hamnar bland de utvalda deltagarna 
i programmet? 

Vad vet personerna om sin svenska 
släkt till exempel? Här behövs det gö-
ras släktforskning på alla som söker 
till programmet för att säkerställa att 
det faktiskt finns en svensk ana bakåt 
i tiden. Det blir många släktträd att 
göra för Fredrik.  Pandemin gjorde 
att det blev, svårare att komma åt 
arkiven såväl för honom som för alla 
oss andra släktforskare. 
Fredrik är även med under inspel-
ningarna vilket gjorde att det blev en 
mycket levande presentation av hur 
det går till under de veckor som ”täv-

lingen ” pågår. För det är ju en täv-
ling, och med en släktträff som första 
pris. Att sedan leta upp ett antal nu 
levande släktingar till är ju också av 
en av uppgifterna hitta ett ställe som 
kan härbärgera ett antal gäster till 
middagen kräver också mycket arbe-
te. Så det är mycket som pågår bak-
om kulisserna och som är spännande 
att få veta för oss som sitter klistrade 
framför Tv:n. En hel del handlar ju 
om mat, och vilka matvanor vi har i 
Sverige, det blir många annorlunda 
middagar för deltagarna, men det är 
ju en del av charmen i programmet 
liksom att de blir inhysta på olika 
ställen i vårt avlånga land. De som är 
med i programmet syns med en liten 
skattkista med spännande innehåll, 
ofta foton och berättelser om några 
eller någon anfader/ anmoder bakåt 
i tiden som de har kunnat hitta in-
tressant information om.  Här har 
många nu levande släktingar bidra-
git med värdefull information och 
bilder.
Många tårar från deltagarnas sida 
under det att de läser berättelsen, 
och för många av är det här ett stort 
ögonblick. Men som sagt, det är bara 
en som får den stora släktträffen 
men alla får ett handgjort släktträd 
som görs av Anna Edin. 
För den som bor i USA och är intres-
serad av att vara med i programmet 
görs en casting se: https://www.gre-
atswedishadventure.com/  där det då 
bland annat behövs information om 
en svensk släkting för att det ska gå 
att säkerställa att så är fallet, vilket 
inte alltid är så enkelt. Alla som har 
emigranter i släkten vet att namn 
kan ändras, eller ha varit feltolkade 
i samband med emigrationen Med 
den här intressanta föreläsningen av 
Fredrik hoppas vi verkligen på en ny 
säsong av programmet, till dess får vi 
hålla utkik i TV tablåerna, det kom-
mer spännande saker i höst.

Christina Claeson 

Årsmöte DIS-Väst den 26 mars -2022
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Johannes Hansson
en berättelse om min farfar, hans familj och hans sjömansbana

Inledning
Denna berättelse om farfar Johannes Hansson har vuxit fram under 2017 bit för bit och 
under glädje. Den är hämtad ur flera olika källor. Pappa Tage var fylld av beundran och min-
nen från sin far och familj. Tursamt finns det även kvar flera gamla porträttfoton från familjen 
även en del foton från Alaska. Det finns även kvar några få brev och dokument, som det har 
gått att infoga i berättelsen.
Sjömän och fartyg är synnerligen väl dokumenterade i arkiven. Johannes två sjöfartsböcker 
är tursamt bevarade. Den första, som utfärdades av Uddevallas sjömanshus 1882 och den 
andra av Lysekils sjömanshus 1919. Sjöfartsboken var sjömannens viktiga identitetshand-
ling. Den fungerade som pass och anställningsbok. Sjöfartsböcker ger viktig information 
om de fartyg, som Johannes seglade med. Dessa fakta gav vidare öppningar via mail eller 
besök hos Landsarkiven i Göteborg och Härnösand, Riksarkivet, Krigsarkvet, biblioteket 
i Lysekil, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Sjömanshusmuseet i Uddevalla och Klubb Maritim i 
Göteborg. 
Alla med enastående, trevliga och tillmötesgående personal. 
Några foton är egna, några är från museer och Föreningen Allmogebåtar. Bildkvaliten är av 
naturliga skäl något olika. En del av efterforskningen har kunnat göras via de utomordentli-
ga digitala sökmöjligheter, som finns idag.
Anders Olsson i Uddevalla har varit en god kunskapskälla.

Johannes tidiga år
Johannes Hansson föddes den 31 maj 1866 på torpet Nyborg under gården Alsbäck i Lyse 
socken. Torpet låg en liten bit från dagens Alsbäcks brygga. Johannes far hette Hans 
Jakob Andersson och var fiskardräng. Torpet, som är markerat i naturen av Lyse hem-
bygdsförening med nr 315, låg vackert beläget intill Gullmarsfjorden och i lä av låga berg. 
Det hade som alla torp små åkerlappar nära sig och en bäck, som rann strax intill. Jag har 
varit där och tänker man bort buskar och träd, som knappast fanns på farfars tid, måste 
området ha varit nästintill pastoralt vackert. Alldeles nära ligger idag resterna av en liten 
stenbrygga, som säkerligen pappan fiskardrängen med sonen Johannes använt vid fisket ut 
i Gullmarn. 

Fotot visar platsen där torpet Nyborg låg
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Sverige lagstiftade om att inrätta folkskolan år 1849 och kyrkan blev huvudman. 
Folkskolan startade lite olika över landet. Bergs skola i Lyse etablerades tidigt. 
Johannes skolgång långt från skolhuset kan inte ha blivit särskilt innehållsrik. Det var van-
ligt med varannandags skola i enkla lokaler och med stora klasser. Han skolgång blev nog 
ganska kort. 
Fadern Hans Jakob Andersson var född i Håby socken - Munkedal. Modern hette 
Dorothea Johansdotter, hon var född i Skredsviks socken - Munkedal. 
Johannes döptes den 2 juni, dopvittnen var Martin Blom och Sofia Andersdotter. 
Dorothea blev kyrkotagen 8 juli.
Fem barn fanns i familjen: John, Johannes, Amanda, Adolfina och Hilmer. Den förstfödde 
sonen dog endast 10 dagar gammal. Den yngste sonen Hilmer föddes två månader efter 
faderns död. Familjen hade även en fosterdotter Emilia. Johannes var nio år då pappan dog 
1875. Syskonen Adolfina och Hilmer dog 16 resp. 7 år gamla, Adolfina i scharlakansfeber.
Pappa Tage berättade att när Johannes far dog ville bonden inte ha kvar dem på torpet, så 
han slog sönder fönsterrutorna och tvingade iväg dem. Änkan Dorotea och barnen vandra-
de då in till nuvarande Lysekil. Där fick de provisoriskt tak över huvudet i en gammal sjöbod. 
Fru Schiller, en sjökaptensfru, förbarmade sig över dem och hjälpte, så att de fick det lite 
bättre i en enkel bostad i gamla köpingen.
Dorotea Johansdotter var uppenbarligen driftig och flyttade under året med sina barn och 
blev inneboende eller ”inhysingar”, som kyrkoboken anger, på torpet Höjden under Träle-
berg på Slätten. Torpet kunde hon senare arrendera själv och förbättra. Här kunde hon odla 
lite potatis, hålla några höns och kanske en gris.
På samma tomt byggde Amanda Hansdotter-Lundén och hennes man Henrik Lundén sitt 
hus 1919. Amanda bestämde då, att det nya huset skulle ha samma läge, som det gamla 
torpet hade haft. Virket till huset, Höjden 9, fraktade Johannes hem med skutan Anna från 
Norrland, säkerligen av såväl god kvalitet som till bra pris. Huset ägs idag av Ulla Hansson.

Fosterdottern Emilia lämnade familjen då fosterpappan Hans Jakob dog och flyttade med 
sin mamma till Landskrona. Hon återvänder till Lysekilstrakten och gifter sig 1887 med sko-
makaren Carl Severin Lundgren och bosätter sig i Bro socken. De får tre barn, Rosa Helena 
född 1887, Johan Rudolf född 1888 och Karl Artur född 1890 alla födda i Bro.

Johannes mamma Dorotea kunde ordna så att Johannes som tio-elvaåring fick hjälpa till då 
stadsparken anlades i Lysekil. Han fick härifrån med sig en almplanta, som planterades på 
”Höjden”. Almen blev till slut så stort att den måste sågas ned.
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Sverige lagstiftade om att inrätta folkskolan år 1849 och kyrkan blev huvudman. 
Folkskolan startade lite olika över landet. Bergs skola i Lyse etablerades tidigt. 
Johannes skolgång långt från skolhuset kan inte ha blivit särskilt innehållsrik. Det var van-
ligt med varannandags skola i enkla lokaler och med stora klasser. Han skolgång blev nog 
ganska kort. 
Fadern Hans Jakob Andersson var född i Håby socken - Munkedal. Modern hette 
Dorothea Johansdotter, hon var född i Skredsviks socken - Munkedal. 
Johannes döptes den 2 juni, dopvittnen var Martin Blom och Sofia Andersdotter. 
Dorothea blev kyrkotagen 8 juli.
Fem barn fanns i familjen: John, Johannes, Amanda, Adolfina och Hilmer. Den förstfödde 
sonen dog endast 10 dagar gammal. Den yngste sonen Hilmer föddes två månader efter 
faderns död. Familjen hade även en fosterdotter Emilia. Johannes var nio år då pappan dog 
1875. Syskonen Adolfina och Hilmer dog 16 resp. 7 år gamla, Adolfina i scharlakansfeber.
Pappa Tage berättade att när Johannes far dog ville bonden inte ha kvar dem på torpet, så 
han slog sönder fönsterrutorna och tvingade iväg dem. Änkan Dorotea och barnen vandra-
de då in till nuvarande Lysekil. Där fick de provisoriskt tak över huvudet i en gammal sjöbod. 
Fru Schiller, en sjökaptensfru, förbarmade sig över dem och hjälpte, så att de fick det lite 
bättre i en enkel bostad i gamla köpingen.
Dorotea Johansdotter var uppenbarligen driftig och flyttade under året med sina barn och 
blev inneboende eller ”inhysingar”, som kyrkoboken anger, på torpet Höjden under Träle-
berg på Slätten. Torpet kunde hon senare arrendera själv och förbättra. Här kunde hon odla 
lite potatis, hålla några höns och kanske en gris.
På samma tomt byggde Amanda Hansdotter-Lundén och hennes man Henrik Lundén sitt 
hus 1919. Amanda bestämde då, att det nya huset skulle ha samma läge, som det gamla 
torpet hade haft. Virket till huset, Höjden 9, fraktade Johannes hem med skutan Anna från 
Norrland, säkerligen av såväl god kvalitet som till bra pris. Huset ägs idag av Ulla Hansson.

Fosterdottern Emilia lämnade familjen då fosterpappan Hans Jakob dog och flyttade med 
sin mamma till Landskrona. Hon återvänder till Lysekilstrakten och gifter sig 1887 med sko-
makaren Carl Severin Lundgren och bosätter sig i Bro socken. De får tre barn, Rosa Helena 
född 1887, Johan Rudolf född 1888 och Karl Artur född 1890 alla födda i Bro.
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2 Johannes fick även arbete några timmar då och då som spingpojke i en skeppshandel. Det 
blev förstås ärenden till fartygen i hamnen och så småningom växte lusten att komma till 
sjöss fram. En tid efter konfirmationen kom han glädjestålande hem och berättade att han 
kunde få bli med på en liten jakt, som skulle segla till Göteborg. Mamma Dorotea gillade 
inte detta. Hon hade hoppats att Johannes kunde bli kvar i skeppshandeln och så småning-
om blivit ”bodbiträde”, som var en eftersträvansvärd syssla. Hur som helst han fick gå med 
jakten och dragningen till sjömanslivet var påbörjat. Det var först efter konfimationen, som 
han och andra grabbar betraktades som ”vuxna” och kunde tillåtas starta sin sjömansbana. 
Det började med små jakter, som gjorde korta resor utmed kusten. Oregelbundna arbets-
förhållanden, varierande fraktuppdrag och inga större krav på formalia såsom sjöfartsbok 
etc. var verkligheten för besättningen. Det var sällan mer än två eller ev. tre man ombord på 
dessa små båtar. 
Kunskap och inte minst kontakter fick Johannes givetvis under denna tid, vilket var värdeful-
la inslag på hans fortsatta sjömansbana.

År 1882 den 8 april mönstrade Johannes på skonerten Thalia för seglationstiden, som det 
står i sjömansrullan, vilket var lika med årets resor. Mönstringen skedde på sjömanshuset i 
Uddevalla, där Johannes fick sin första sjöfartsbok med inskrivings nr. 3458. Han blev här 
kockjungman med 10:- kr i månadshyra.
Lysekil hade då inget eget sjömanshus vid denna tid. Det etablerades år 1900. 
Johannes skulle strax fylla 16 år och var på väg ut med sitt första ”riktiga” fartyg. Skonerten 
Thalia var hemmahörande i Lysekil. Hon ägdes av ett partrederi med handlaren J. B. Jons-
son som huvudredare. Befälhavaren hette J. H. Backman och styrman var Joh. Lycke båda 
från Lysekil. Besättningen utgjordes av sju man. Första resan gick till England via Falken-
berg.
Thalia var byggd i Mönsterås 1859 och var på 51 nyläster eller 155,28 reg ton och lastade 
300 ton. Tjänstgöringstiden för alla ombord blev 4 mån och 19 dagar.
Kockjungman var den första och vanliga sysslan för varje ung man. Det blev alltid en rejäl 
och tydlig introduktion i sjömanslivets alla sidor. Att kunna laga mat var alls inget krav, det 
fick man lära sig ombord. 

En jakt i den nära kustsjöfarten, målad av Hjalmar Antonsson
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Kockjungmannen hade att hjälpa till med alla sysslor på fartyget, ta rortörn och styra efter 
kompassen, medverka i segelsättningen och i allt underhålls arbete, hjälpa till med lastning 
och lossning, diska, tvätta och hålla rent och all matlagning ombord. Det blev långa arbets-
dagar ofta 12 - 13 timmar. 

I Skärhamn på Tjörn fanns det för en del år sedan en välkänd skepparförening. Här kunde 
man bara bli ”medlem”, om man startat sin sjömanskarriär som kockjungman…
Det naturliga för dessa mindre fartyg var att de låg stilla hemmavid under vinterns kyla och 
is och besättningen mönstrade av. Till våren mönstrades ny eller delvis ny besättning och 
fartygen vårutrustades inför det nya seglationsåret, som kunde börja i mars-april månad
och sträcka sig fram till jul.

Året därpå den 24 april 1883 mönstrade Johannes på briggen Hannah, som hörde hem-
ma på Bokenäs. Johannes blev nu jungman med 19:- i månadshyra. Befälhavare var Dan 
Schiller från Lyse. Alla i besättningen var likaså från Lyse. Briggen Hannah var destinerad 
till Frankrike via Ljusne. Första lasten var säkerligen en stenlast från Bohuslän och sedan 
trälast från Ljusne i Norrland. Hannah var byggd 1840 i Memel i Preussen och var på 81 
nyläster och lastade c:a 400 ton. Huvudredare i partredeiet var hemmanägare Johannes 
Berntsson på Bokenäs. J Berntsson hade även del i flera andra skutor.

Nästa hyra för Johannes blev som jungman den 24 mars 1884 på briggen Agnes ex ex 
Jane och ex Jane Tatham, byggd 1856 på Prince Edward Island norr om Nova Scotia i öst-
ra Canada. Reg nr 454. Lästertal 79,5, bruttoton 270,75, nettoton 251,89. 
Efter mångskiftade öden hade briggen kommit till Lysekil år 1873 och döpts om till Agnes. 
Huvudredare var G. J. Sundberg. Briggens första destinationen var Finland. Befälhavare 
ombord var N. A. Jacobsson, Göteborg och född i Brastad. Besättning var nio man stark 
och Johannes var äldst av tre jungmän med 23 kronor i månadshyra. 
Besättningen på dessa mindre fartyg var oftast från trakten där fartygen hörde hemma.

Denna fartygsmodell av briggen Baltic finns på Vikarvets museum i Lysekil.

4

Kockjungmannen hade att hjälpa till med alla sysslor på fartyget, ta rortörn och styra efter 
kompassen, medverka i segelsättningen och i allt underhålls arbete, hjälpa till med lastning 
och lossning, diska, tvätta och hålla rent och all matlagning ombord. Det blev långa arbets-
dagar ofta 12 - 13 timmar. 

I Skärhamn på Tjörn fanns det för en del år sedan en välkänd skepparförening. Här kunde 
man bara bli ”medlem”, om man startat sin sjömanskarriär som kockjungman…
Det naturliga för dessa mindre fartyg var att de låg stilla hemmavid under vinterns kyla och 
is och besättningen mönstrade av. Till våren mönstrades ny eller delvis ny besättning och 
fartygen vårutrustades inför det nya seglationsåret, som kunde börja i mars-april månad
och sträcka sig fram till jul.

Året därpå den 24 april 1883 mönstrade Johannes på briggen Hannah, som hörde hem-
ma på Bokenäs. Johannes blev nu jungman med 19:- i månadshyra. Befälhavare var Dan 
Schiller från Lyse. Alla i besättningen var likaså från Lyse. Briggen Hannah var destinerad 
till Frankrike via Ljusne. Första lasten var säkerligen en stenlast från Bohuslän och sedan 
trälast från Ljusne i Norrland. Hannah var byggd 1840 i Memel i Preussen och var på 81 
nyläster och lastade c:a 400 ton. Huvudredare i partredeiet var hemmanägare Johannes 
Berntsson på Bokenäs. J Berntsson hade även del i flera andra skutor.

Nästa hyra för Johannes blev som jungman den 24 mars 1884 på briggen Agnes ex ex 
Jane och ex Jane Tatham, byggd 1856 på Prince Edward Island norr om Nova Scotia i öst-
ra Canada. Reg nr 454. Lästertal 79,5, bruttoton 270,75, nettoton 251,89. 
Efter mångskiftade öden hade briggen kommit till Lysekil år 1873 och döpts om till Agnes. 
Huvudredare var G. J. Sundberg. Briggens första destinationen var Finland. Befälhavare 
ombord var N. A. Jacobsson, Göteborg och född i Brastad. Besättning var nio man stark 
och Johannes var äldst av tre jungmän med 23 kronor i månadshyra. 
Besättningen på dessa mindre fartyg var oftast från trakten där fartygen hörde hemma.

Denna fartygsmodell av briggen Baltic finns på Vikarvets museum i Lysekil.

4

Johannes fick även arbete några timmar då och då som spingpojke i en skeppshandel. Det 
blev förstås ärenden till fartygen i hamnen och så småningom växte lusten att komma till 
sjöss fram. En tid efter konfirmationen kom han glädjestålande hem och berättade att han 
kunde få bli med på en liten jakt, som skulle segla till Göteborg. Mamma Dorotea gillade 
inte detta. Hon hade hoppats att Johannes kunde bli kvar i skeppshandeln och så småning-
om blivit ”bodbiträde”, som var en eftersträvansvärd syssla. Hur som helst han fick gå med 
jakten och dragningen till sjömanslivet var påbörjat. Det var först efter konfimationen, som 
han och andra grabbar betraktades som ”vuxna” och kunde tillåtas starta sin sjömansbana. 
Det började med små jakter, som gjorde korta resor utmed kusten. Oregelbundna arbets-
förhållanden, varierande fraktuppdrag och inga större krav på formalia såsom sjöfartsbok 
etc. var verkligheten för besättningen. Det var sällan mer än två eller ev. tre man ombord på 
dessa små båtar. 
Kunskap och inte minst kontakter fick Johannes givetvis under denna tid, vilket var värdeful-
la inslag på hans fortsatta sjömansbana.

År 1882 den 8 april mönstrade Johannes på skonerten Thalia för seglationstiden, som det 
står i sjömansrullan, vilket var lika med årets resor. Mönstringen skedde på sjömanshuset i 
Uddevalla, där Johannes fick sin första sjöfartsbok med inskrivings nr. 3458. Han blev här 
kockjungman med 10:- kr i månadshyra.
Lysekil hade då inget eget sjömanshus vid denna tid. Det etablerades år 1900. 
Johannes skulle strax fylla 16 år och var på väg ut med sitt första ”riktiga” fartyg. Skonerten 
Thalia var hemmahörande i Lysekil. Hon ägdes av ett partrederi med handlaren J. B. Jons-
son som huvudredare. Befälhavaren hette J. H. Backman och styrman var Joh. Lycke båda 
från Lysekil. Besättningen utgjordes av sju man. Första resan gick till England via Falken-
berg.
Thalia var byggd i Mönsterås 1859 och var på 51 nyläster eller 155,28 reg ton och lastade 
300 ton. Tjänstgöringstiden för alla ombord blev 4 mån och 19 dagar.
Kockjungman var den första och vanliga sysslan för varje ung man. Det blev alltid en rejäl 
och tydlig introduktion i sjömanslivets alla sidor. Att kunna laga mat var alls inget krav, det 
fick man lära sig ombord. 

En jakt i den nära kustsjöfarten, målad av Hjalmar Antonsson

3

destination var Finland. Befälhavare



Disketten nr 2 2022

9

Briggen Baltic var byggd 1865 i Gefle och hemmahörande i Lysekil från 1876. Hon 
förolyckades 2 maj 1891 vid Gotland. 
Denna medelstora brigg var av samma storlek som briggen Agnes, där Johannes var 
mönstrad jungman.

Året därpå den 23 mars 1885 mönstrade Johannes igen på briggen Agnes, nu som lätt-
matros med 28 kr i månadshyra och med destination till England. Avmönstring skedde i 
slutet av året. Jag har ingen uppgift om var denna skedde. Den kan ha skett i Sverige eller 
kanske i England eller annan kontinenthamn. 

Att komma till Amerika fanns säkerligen i Johannes tankar vid denna tid.

En brigg är ett tvåmastad fartyg, som har rår på båda masterna. Den aktre stormasten 
är något högre. Ibland hade briggarna även ett gaffelsegel på den aktre masten. Denna 
fartygs typ var ganska vanlig i slutet av 1800-talet. 
Med en skicklig befälhavare var briggen synnerligen manövrerbar och mycket lämplig att 
angöra besvärliga lastplatser. Briggen kunde i rätt väder sakta seglas framåt och bakåt, 
ligga still och vrida sig på stället. Detta var värdefullt i svåra hamnar och floder. 
Den krävde dock relativt stor besättning 8-10 man. Detta påverkade så småningom briggar-
nas lönsamhet och de ersattes av större fartyg.

Johannes gjorde inte någon värnplikt. Han överfördes till flottans reserv år 1886.

Den närmaste tiden härefter är inte känd. 
Pappa Tage berättade att Johnnes fick ny hyra kanske i Fredriksstad i Norge. Det var en 
vanlig utmönstringshamn för bohusläningar, som önskade mönstra på de större fartygen. 
Senare kan Rotterdam, där många fartyg sökte ny besättning, varit Johannes utmönst-
ringshamn. 
Det krävdes utöver klara ”papper”, god hälsa och stark kropp att komma med i önskat far-
tyg. 
Mönstringen på sjömanshuset tillgick så att alla sjömännen, som önskade ny hyra, ställ-
des upp på ett led. Styrmännen gick sedan och ”inspekterade” grabbarna, kände på arm-
musklerna och tog ut de, som godkändes till nya besättningsmedlemmar.
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matros med 28 kr i månadshyra och med destination till England. Avmönstring skedde i 
slutet av året. Jag har ingen uppgift om var denna skedde. Den kan ha skett i Sverige eller 
kanske i England eller annan kontinenthamn. 

Att komma till Amerika fanns säkerligen i Johannes tankar vid denna tid.

En brigg är ett tvåmastad fartyg, som har rår på båda masterna. Den aktre stormasten 
är något högre. Ibland hade briggarna även ett gaffelsegel på den aktre masten. Denna 
fartygs typ var ganska vanlig i slutet av 1800-talet. 
Med en skicklig befälhavare var briggen synnerligen manövrerbar och mycket lämplig att 
angöra besvärliga lastplatser. Briggen kunde i rätt väder sakta seglas framåt och bakåt, 
ligga still och vrida sig på stället. Detta var värdefullt i svåra hamnar och floder. 
Den krävde dock relativt stor besättning 8-10 man. Detta påverkade så småningom briggar-
nas lönsamhet och de ersattes av större fartyg.

Johannes gjorde inte någon värnplikt. Han överfördes till flottans reserv år 1886.

Den närmaste tiden härefter är inte känd. 
Pappa Tage berättade att Johnnes fick ny hyra kanske i Fredriksstad i Norge. Det var en 
vanlig utmönstringshamn för bohusläningar, som önskade mönstra på de större fartygen. 
Senare kan Rotterdam, där många fartyg sökte ny besättning, varit Johannes utmönst-
ringshamn. 
Det krävdes utöver klara ”papper”, god hälsa och stark kropp att komma med i önskat far-
tyg. 
Mönstringen på sjömanshuset tillgick så att alla sjömännen, som önskade ny hyra, ställ-
des upp på ett led. Styrmännen gick sedan och ”inspekterade” grabbarna, kände på arm-
musklerna och tog ut de, som godkändes till nya besättningsmedlemmar.
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KKvviinnnnoorrnnaa  ssoomm  kkrräävvddee  rröössttrräätttt  11991133--11991144

I demokratins namn är ett projekt som just har 
startat upp på Riksarkivet.  De har bjudit in 
volontärer för att transkribera namnen på de 
kvinnor som skrev på namninsamlingen för 
kvinnans politiska rösträtt 1913-1914. Drygt 350 
000 namnunderskrifter av svenska kvinnor som 
krävde rösträtt kunde 1914 lämnas till politikerna 
i Riksdagen. Handlingarna förvaras av 
Riksarkivet i Stockholm och har digitiserats och 
finns att se sedan 2020 i Digitala forskarsalen på 
RA:s hemsida. Det större syftet med projektet är 
att göra arkiv mer tillgängliga, speciellt 
demokratins kulturarv.  Namnunderskrifterna 
inklusive orten de kom ifrån, civilstånd och ev. 
yrke kommer att bli fritt digitalt sökbara på 
Riksarkivets hemsida. Serien innehåller nästan 19 
000 namnlistor. Det var cirka 1/5-del av alla 
Sveriges kvinnor över 18 år som vid den tiden 
skrev under kravet på rösträtt. Därför är det en 
viss chans att vi släktforskares anor finns med 
bland de som skrev under. 
Aina Wallström
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Vi tänkte starta upp en liten artikel-
serie om att släktforska i städer och 
större orter i DIS-Västs upptagnings-
område. Vad passar bättre än att bör-
ja med årets värd för Släktforskarda-
garna 2022, nämligen Skövde.  En 
tätort med en intressant historia som 
enligt Timboholmsskatten går att be-
lägga ända från 400–500-talet.  Det 
är inte heller alla tätorter som kan 
ståta med ett helgon, Sankta Elin, 
som helgonförklarades 1164. Elin, 
donerade en stor summa pengar till 
den kristna kyrkan och hon bidrog 
till att det byggdes en kyrka i Skövde, 
och möjligen en i Götene. Hon gjorde 
även en pilgrimsresa till Jerusalem. 
En kort tid efter att hon kommit till-
baka från Jerusalem dödades hon 
i en släktfejd när hon var på väg till 
den plats i Götene där kyrkan skulle 
invigas. 

Skövde fick sina stadsrättigheter nå-
gon gång på 1400-talet i och med att 
det omnämns i en skattelängd, och 
senare såg till att stadsrättigheterna 
blev bekräftade i ett brev år 1526.

Vad kan det då finnas i arkiven om 
Skövde? Det finns mycket! Det är 
lite klurigt eftersom det finns dels en 
stadsförsamling, där det finns hus-
förhörslängder med mera till dess 
att den slogs samman med landsför-
samlingen år 1916, dels hette Skövde 
församling. 

En titt i stadsförsamlingens försam-
lingsböcker visar att det dels finns 
ett antal tomter uppräknade, dels ett 
antal fastigheter i den första försam-
lingsboken från 1900–1910, så att 
titta i NAD, på nad ra.se. är en bra re-
kommendation för att se hur husför-
hörslängder och annat är upplagda. 

I staden fanns, och finns fortfarande, 
ett antal regementen, Göta Trängkår, 
Livregementets Husarer och Ska-
raborgs regemente, P4. De register 
som finns på SVAR/ Riksarkivet över 
dessa regementen kan rekommende-
ras.  Annars finns ju som bekant Cen-
trala Soldatregistret som har mycket 
information om.  Mycket av mate-
rialet är som bekant inte tillgäng-

ligt digitalt utan får beställas fram 
på det arkiv där det finns, i det här 
fallet, Landsarkivet i Göteborg, eller 
när det gäller militärer, Krigsarkivet, 
som numera huserar i Arninge, utan-
för Stockholm 
Det finns så mycket mer att utforska 
gällande vad som har arkiverats i 
städer, och deras omgivande lands-
församlingar.  

Skövde är lite speciellt genom att inte 
alla delar av den dåvarande lands-
församlingen införlivades i Skövde 
församling, en liten del, bytte namn 
till Öm, som 1974 uppgick i Skövde 
församling, namnet  Öm, dom för-
samling och om man tittar på till ex-
empel Eniro där man ser att området 
ligger nära Ömboån. 

Skövde drabbades som så många an-
dra städer av bränder, den värsta var 
den som inträffade 1759 då så gott 
som hela staden brann upp. En liten 
gård, Helensgården, är det enda hus 
som finns kvar från den tiden. 

Christina Claeson

Släktforska i städer och större orter

Källor:  
Elin af Skövde , www.skbl.se/sv/artikel/ElinafSkovde, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Sara Ellis Nilsson), hämtad 
2022-04-05.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16002
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_stambanan
https://web.archive.org/web/20121130195923/http://www.vastsverige.com/skovde/artiklar/Sevardheter/Historia/
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Släktforskningens dagar  
i Göteborg 

21 – 22 maj 2022 

Bild från Carlotta: Haga Nygata 24; Husargatan 16 

 

Årets huvudtema: Släktplatser  
– platser som betytt något för dig och din släkt 

I  samarbete med Göteborgs Hembygdsförbund 

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK 
Götaplatsen 3 

Lördag och söndag 11.00 – 16.00  
Utställare och föreläsningar  

Produktpresentationer 
Fri entré 
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