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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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Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    
Org nr: 857208-8691
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Manusstopp för nr 3 2022 är den 31 augusti.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se

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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Ordförande har ordet
Hej!

Efter en hyfsad sommar med fort-
satt många bad i havet, är nu släkt-
forskarhösten igång. Vi var på plats i 
Skövde, ett bord i DIS monter, där vi 
hade dator med bildspel om vår för-
ening. Bra arrangemang av Skövde 
släktforskarförening. Synd bara att 
det var så varmt i lokalerna. Mer om 
Skövde på annan plats i tidningen.

Ni har väl inte missat att vi har öp-
pet i lokalen, olika dagar och tider, 
en dag i veckan. Anmäl er på mail-
adressen anmalan@dis-vast.o.se är 
det ingen anmäld så är vi förmodli-
gen inte på plats.

Hoppas på en fortsatt bra höst för er 
alla, önskar er ordförande.   

Ylva Amberntsson

Manusstopp för nr 4 2022 är den 3 november.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Hälsningar Redaktören
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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

Det här måste ha varit den mest kon-
sert täta sommaren på många år i Gö-
teborg. Det har varit väldigt många 
bra artister på besök i Göteborg som 
lockat mängder av besökare. Själv 
har jag lyssnat lite på det som hörts 
utanför fönstret, ingen konsert för 
mig inte. Jag har hellre tagit en pro-
menad i runt i kring i staden, den här 
lilla byggnaden på bilden står ovanför 
byggnationen av Västlänken en liten 
bit bort från Operan uppe på höjden i 
slutet av Övre Spannmålsgatan. Med 
tanke på hur brant det är undrar 
jag hur såväl bilister som fotgänga-
re gör vid snö och is, det borde blir 
ruskigt halt. Inte halt, men väl varm 
blev årets semesterresa till New York 
och Washington, intressant att se de 
byggnader i Washington där så stor 
del av världspolitiken utspelar sig. 
En och annan deckare har också bli-
vit läst under de ljusa sommarkväl-
larna när det inte varit idrott på tv. 
Konstigt med ishockey VM för junio-
rer mitt i sommaren men kul med en 
EM vecka med många andra idrotter 
samlat på en och samma plats. 

Nu stundar lite mörkare kvällar med 
mer tid för släktforskning där jag 
verkligen behöver ta tag i att kart-
lägga fler av mina DNA-matchning-
ar, kruxet är att flera kommer från 
områden där alla är släkt med alla, 
så jag ska nog börja med att lyssna 
på Peter Sjölunds föredrag i samma 
ämne som finns på Youtube, sedan 
får vi se hur det går.
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Inte mycket till vinter så här på väst-
kusten, det låg kvar ett par dagar till 
alla barns förtjusning. De som skulle 
sköta snöröjningen hade fullt upp 
under några dagar. Ungefär som van-
ligt. Det är väl det enda som varit sig 
likt den här hösten. Viruset har be-
hagat mutera och ställer till ett elän-
de. Sjukhusen har fullt upp, det är 
extremt många som smittas just nu. 
Det luriga är att man tydligen kan ha 
det utan att veta om det. Så i väntan 
på bättre tider ägnas rätt många tim-

mar åt släktforskningen. Eftersom 
den är så spretig med anor på olika 
håll i landet så är det många arkiv att 
leta i. i Disgen 2021 finns som bekant 
ett par bra funktioner för att kontrol-
lera sin databas. Många äldre uppgif-
ter behöver fixas till, framför allt de 
som är importerade från Min släkt 
som var det program som jag började 
med. Det använder jag nu främst för 
att mata in mina DNA träffar i. Om 
jag hittar ett stycke koppling hyfsat 
nära i tiden blir den inknappad i Dis-
gen men alla med anor norrifrån vet 
ju hur det är, alla är släkt med alla. 
Det går att markera upp DNA träf-
farna i Ancestry med olika färger och 
sedan välja dem när man söker upp 
dem. Kruxet är bara att de är 23 000 
och, nej jag har inte färgkodat alla. 
Jag har även fört över mitt test från 
FTDNA till My Heritage och där blir 
det ännu fler träffar! 

De med småländskt påbrå bland träf-
farna är inte allt för många, tur är väl 
kanske det. Det kan inte vara lätt för 
de som bor utomlands med svenskt 

ursprung att förstå namnskicket, 
allra minst i Dalarna och Tornedalen 
med flera ställen. Nytt boende, nytt 
tillnamn eller vad det nu heter. Jag 
tror mig ha lyckats lösa en knepighet 
med en familj som stod som utflyt-
tad till Torneå i slutet på 1700-talet 
tack vare att Arkiv Digitals register 
över befolkningen i Sverige nu bör-
jar 1800. Det registret är riktigt an-
vändbart och det är bra att det går 
att skicka in rättningar om det blivit 
feltolkningar. För de finns. Men tack 
ArkivDigital för det registret! 

Hösten och vintern har som sagt 
mest tillbringats hemmavid utöver 
arbetet. Många zoom- möten har det 
blivit, och fler lär det bli framöver. 
Kalendern börjar fyllas på så smått. 

Christina Claeson

Den här gången skickar vi en trisslott till 
Arne Wallgren som tack för artikeln. 
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Bohusläns föreningsarkiv 
De svenska historiska arkiven är en 
outsinlig källa och guldgruva för den 
som vill gräva i historien allmänt och 
om de egna anorna speciellt. En del 
av att lära känna sina anor och veta 
vilka de var, kan innebära att bekan-
ta sig med olika sorters arkiv förut-
om de mer kända, som kyrkoarkiven 
på Riksarkivet exempelvis. Det gäl-
ler dock att veta var man kan börja 
leta och få kunskap om vad det finns 
för olika andra arkiv runtom i lan-
det. En del av vårt lands kultur-arv 
är arkiv har avsatts av föreningar. 
Tillsammans med de offentliga arki-
ven har de betydelse för förståelsen 
av större historiska sammanhang. I 
Västra Götaland finns det fyra olika 
föreningsarkiv inom Arkivgruppen 
Väst: Föreningsarkivet i sydvästra 
Götaland (som ligger nära DIS-Västs 
lokaler), Skaraborgs föreningsarkiv, 
Älvsborgsarkivet Förenings- och lo-
kalhistoria och Bohusläns förenings-
arkiv. DIS-Väst var med på årsmötet 
i april 2022. 

DIS-Väst förvarar sedan flera år sitt 
material på arkivet så det kan sparas 
för eftervärlden.

Bohusläns föreningsarkiv finns i 
Uddevalla. Arkivet är en politiskt 
obunden ideell förening och ett regi-
onalt arkiv som bevarar arkivhand-
lingar från drygt 1800 föreningar 
och privatpersoner från slutet av 
1800-talet fram till nutid.  Fören-

ingsarkivets syfte är att:  ”arbeta för 
att handlingar och annan dokumen-
tation med anknytning till fören-
ingslivet i Bohuslän och Färgelan-

da kommun i Dalsland inventeras, 
samlas in, förtecknas, vårdas och 
ställs till forskningens förfogande”. 
Föreningsarkivet har i sin tur ett 
stort antal medlemsföreningar, cir-
ka 300 stycken, som till en kostnad 
fortlöpande arkiverar sitt efterhand 
mindre aktuella material hos arkivet. 

I NAD (Nationella Arkivdatabasen) 
går det att söka fram uppgifter om 
bildande- och slutår, materialets 
tidsomfattning och en kortfattad lista 
över innehållet i de flesta arkiv som 
förvaras på Bohusläns föreningsar-
kiv. Sök under Arkivinstitutioner. 
Det är föreningar som har sina rötter 
i 1800-talet stora folkrörelser men 
även mer moderna produkter av vår 
tids sociala medier. Arkivet förvarar 
handlingar, filmer, fotografier och en 
stor samling fanor och standar och är 
beläget på andra våningen i Bohus-
läns museum i Uddevalla. Där delar 
föreningen en utställningsplats med 
museets arkiv och bibliotek. Besö-
kare kan ta del av miniutställningar, 
bildspel och information, förutom 
att eftersöka arkivhandlingar. 

Föreningsarkivet uppmanar besöka-
re att ringa 0522-65 65 03) i förväg 
för att kunna ge bästa service och 

Bild från Bohusläns museums hemsida

Hemsidan finner du på: https://www.bohusarkiv.se/



Disketten nr 3 2022

5

Släktforskardagarna i Skövde

hjälpa till att söka fram uppgifter i 
databaser och relevant källmaterial, 
tidningsartiklar och referenslittera-
tur med mera. 

På Bohusläns museum pågår 
det just nu en intressant utställ-
ning om hur kampen för kvinn-
lig rösträtt såg ut i Bohuslän:  
MOD 2021 – t.o.m. 30/10–2022
”Demokrati och jämställdhet upp-
står inte utan kamp. Utställningen 
MOD 2021 handlar om hur kampen 
för kvinnlig politisk rösträtt såg ut i 

Bohuslän. Rösträttsrörelsen pågick 
överallt oberoende på om det var i 
storstäder, byar, samhällen eller på 
landsbygden. Du kommer få möta 
modiga människor i Bohuslän som 
påverkade sin samtid och kämpade 
för ett mer jämställt samhälle i stort. 
För hundra år sedan pågick en kamp 
för ett mer jämställt samhälle där 
människor i flera generationer för-
sökte förändra samhället. Kampen 
gick ut på att både kvinnor och män 
skulle ha lika rättigheter, ta plats 
och kunna påverka samhället genom 

rösträtt. Kvinnor ville kunna äga sina 
egna livsval, sin ekonomi, kunna dri-
va företag och rätt att utbilda sig. Nå-
got som vid den tidpunkten var långt 
ifrån en självklarhet. I september 
1921 var första gången som kvinnor 
kunde rösta i ett riksdagsval i Sveri-
ge. En viktig delseger för jämställd-
heten och ett resultat som kom av ett 
långt strävsamt arbete, fullt av utma-
ningar.” https://www.bohuslansmu-
seum.se/utstallningar/mod-2021/

 
Aina Wallström

Efter ett par år där Coronaviruset 
ställt till det med för oss släktfors-
kare, där förvisso många av oss tagit 
till oss den nya tekniken med digitala 
möten, men att träffa andra släkt-
forskare på plats var något många 
av oss saknat och längtat efter.  På 
stämman som föregick årets möte 
valdes Lisbet Rodin, som är ordfö-
rande i GöteborgsRegionens Släkt-
forskare in i styrelsen och Viktoria 
Jonasson från Borås tog över ordfö-
randeskapet efter Erland Ringborg.  
Eva Dahlberg valdes in i styrelsen för 
ett år så nu tar nya krafter över och 
det skall bli spännande att se hur de 
kommande åren blir. Jag tror att vårt 
avlånga land gynnas av den digitala 
tekniken med ZOOM möten som gör 
att fler kan ta del av föredrag och ut-

bildningar. Men det är viktigt av vi 
har möjlighet att träffas också. 

På invigningen av Släktforskardagar-
na fick vi bland annat lyssna på mu-
sik från Skaraborgs Regementes Mu-
sikkår. Väldigt skickliga musikanter, 
det var en fröjd att lyssna på dem.  
Mats Löwing, präst från Tidaholm 
briljerade i sitt invigningstal och 
drog ner många applåder och skratt 
under sitt tal.  Ingen mässa utan in-
tressanta föreläsare, eller hur? I år 
var det bland annat Peter Sjölund 
och Erika Åberg; den senare från TV 
serien ”Det sitter i väggarna” som 
lockade många besökare till föreläs-
ningarna, Karin Bojs berättade om 
sin pinfärska bok ”Europas mödrar: 
De senaste 43000 åren”, som sålde 

slut i på nolltid. Annat spännande i 
montrarna var den nya utgåvan av 
”Latin för släktforskare” av Urban 
Sikeborg. I Föreningen DIS monter 
visades den senaste versionen av 
Disgen upp och det var många be-
sökare som bland annat lyssnade på 
hur man kan arbeta med kartor och 
hur Disbyt fungerar. DIS-Väst hade 
en ett eget litet bord och det var trev-
ligt att se så många nya och gamla 
släktforskare som kom fram och pra-
tade. Arrangemanget fungerade bra, 
skönt att alla aktiviteter var i samma 
lokal, smart med förköpsbiljetter för 
att slippa de där långa köerna till så-
väl insläpp som till föreläsningar. 

Christina Claeson
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Nu började c:a tretton års liv och upplevelser i USA och Alaska.
Johannes var en erfaren sjöman och fick snabbt ny hyra på en post- och passagerarskona-
re i San Francisco, som seglade ut i Stilla Havet bl.a till Hawaii.
Han har berättat att ombord på dessa skonare lärde han sig verkligen att segla ett mindre 
fartyg. Skonarna fördes av skickllga befälhavare. De skydde inte något väder, aldrig eller 
sällan revade de utan bara seglade på. Viktigt var att snabbt komma fram. 

Johannes år i USA och Alaska
Johannes hade siktet inställt på Amerika. Det gällde att komma med ett fartyg, som skulle 
dit så småningom. Detta lyckades också, och vi vet att Johannes rymde från ett stort 
engelskt segelfatyg i San Francisco, efter att ha rundat Kap Horn. Året kan ha varit 1886 
eller 1887. Drömmen att komma till Amerika hade äntligen blivit verklighet.

Att rymma från ett fartyg var våghalsigt. Polisen och ibland tvivelaktiga personer återförde 
mot ersättning rymlingarna till något fartyg. Johannes första steg efter rymningen blev 
därför att ”byta” namn till John Lind.
Det fattades alltid mannar i besättningen vid avfärd från S.F. Befälhavarna visste därför att 
alltid hålla inne med hyran till dess man lämnat S.F. och USA. Pappa Tage har berättat att 
Johannes hade över ett års hyra innestående, som han inte kunde ta med sig iland. 

Vilka fartyg som förde Johannes från Europa kanske via Australien till Amerika och San 
Francisco, vet jag inte. Det kan bli stoff i fortsatta efterforskningar.

Johannes hos porträttfotografen i San Francisco 
på 1880 - talet
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Vädret kunde hastigt slå om och det hände att man då revat för sent, så att segel blåste ur 
liken. Säkerligen en god skola för varje ung sjöman.
Vid en resa i Stilla Havet råkade man ut för haveri och strandade på en obebyggd ö. Efter 
en tid kom som tur var ett fartyg förbi och tog med sig besättningen tillbaka till San Francis-
co. På ön grundade Johannes sin ”rondör”, då den enda födan de kunde finna var sockerrör 
och bananer! 
Jag vet inte hur länge Johannes uppehöll sig i San Fransico och i sjöfarten, som utgick 
därifrån. Efter en tid tog han sig emellertid upp till Alaska. Här blev han kvar fram till år 1900 
alltså tio till tolv år. Innehåller under dessa år känner vi till endast ganska summariskt.
Pappa Tage och broder Bertil hade en kväll varit på en föreläsning om Jack London med 
bildvisning från Alaska. De kom hem ”eld och lågor” och uppfyllda av vad de sett och hört. 
Pappa Johannes enda kommentar var att han skulle kunna berätta mycket om livet där 
uppe, men det gör vi en annan kväll… Johannes var ingen berättare så det blev ganska 
lite förmedlat till sönerna om hans händelserika liv. Åren uppe i nybyggarlandet Alaska med 
hårda vintrar måste ha varit synnerligen innehållsrika och spännande. 
Man kan nog på goda grunder tro att Johannes som många andra i Alaska hade siktet in-
ställt på att så småningom resa hem igen och då gärna med en sparad slant.
I Alaska var Johannes bl.a. anställd hos Yukon River Company. Detta företag hade omfat-
tande verksamheter i distriktet. Sommartid gällde flodtrafik på Yukon River från kusten upp 
till Dawson City. Bolaget hade handelsstationer, gods- och passagerartrafik, postbefordran 
mm. Pappa Tage berättade att Johannes så småningom blev lots på dessa hjulångare. När 
vintern kom och floden blev isbelagd fick hundspann ta över vissa transporter och sträckor. 
Johannes lärde sig att hantera detta och inte minst att sköta om hundarna. Livet igenom 
kunde han gå fram till vilken hund som helst och bli ”överens” med jycken. 
Farfar Johannes var även guldgrävare under en tid. Han hade då hjälp av en indian och 
uppenbarligen fann de lite guld, som blev en del i startkapitalet efter hemkomsten.

 Hundspann och kort stopp utanför restaurangen…
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Yukon River är en av Nordamerikas största floder. Den är 3.185 km lång och för 6.430 m3 
vatten/sek. Yukon betyder ”stor flod” på det lokala indianspråket. 
Floden trafikerades ända upp till Dawsons City med hjulångare under guldrushens dagar. 
Denna flodtrafik upphörde på 1950-talet.

”Guldgrävare”. Man grävde egentligen inte efter guld. Den enklaste formen var att med en 
sk. vaskpanna sitta vid flodkanten och med vatten separera guldkornen från sandkornen. 
 
Merparten guld togs fram i större vaskrännor, där vatten fick rinna över den guldförande 
sanden och guldkornens tyngd gjorde att de stannade på räfflorna i rännans botten. Det 
fanns även måttligt djupa gruvschakt ned till den guldförande sanden. Man var alltså sällan 
ensam i arbetet med att leta efter guldet. Det var i regel organiserat i form av mindre grup-
per, som bearbetade en inmutning, som man fått sig tilldelad.

Hjulångare på Yukon River vårvintertid

Guldgrävare vid sin vaskränna
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Johannes guldpåse
Denna läderpåse (29 x 9 cm) använde Johannes till att förvara guldklimpar och guldsand i. 
Lägg även märke till påskriften med hans namn i USA, som var John Lind. Påsen har även 
rester av rött sigill. Kanske hade den förseglats och deponerats på en bank viss tid.

De fyra guldklimparna (eng. nuggets) kommer från farfar och var en gåva från farmor till 
jungfrun Anna Niklasson, då hon slutade 1933 som hjälp i hemmet, se vidare bil 6.

Johannes måste, då han återvände till hemmet i Lyse, ha haft med sig ett relativt stort 
startkapital, som kunde omsättas i hus- och båtköp.

Bilderna på dessa indianarbeten, som Johannes förde med hem från Alaska sände jag via 
mail till National Museum of the American Indian i Washington och glädjande snabbt kom 
svar. Handskarna och mockasinerna är från området nordost om Yukon River i Alaska-Ca-
nada. 
De bör ha tillverkats av en lokal folkgrupp bland urinvånare som kallas athabascanfolket. 
(Bil.1) 

Handskar gjorda av tunnt, fint läder
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Johannes guldpåse
Denna läderpåse (29 x 9 cm) använde Johannes till att förvara guldklimpar och guldsand i. 
Lägg även märke till påskriften med hans namn i USA, som var John Lind. Påsen har även 
rester av rött sigill. Kanske hade den förseglats och deponerats på en bank viss tid.

De fyra guldklimparna (eng. nuggets) kommer från farfar och var en gåva från farmor till 
jungfrun Anna Niklasson, då hon slutade 1933 som hjälp i hemmet, se vidare bil 6.

Johannes måste, då han återvände till hemmet i Lyse, ha haft med sig ett relativt stort 
startkapital, som kunde omsättas i hus- och båtköp.

Bilderna på dessa indianarbeten, som Johannes förde med hem från Alaska sände jag via 
mail till National Museum of the American Indian i Washington och glädjande snabbt kom 
svar. Handskarna och mockasinerna är från området nordost om Yukon River i Alaska-Ca-
nada. 
De bör ha tillverkats av en lokal folkgrupp bland urinvånare som kallas athabascanfolket. 
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Hjärtat är en nåldyna och kommer från området runt Niagarafallet och är likaså ett indian-
arbete. Förmodligen har Johannes köpt det på vägen hem och i närheten av New York. Det 
var dåtidens ”turistsouvenir”. 
Farfar Johannes hade även med sig flera fotografier från Alaska, som är daterade år 1900. 
Han bör alltså ha återvänt hem alldeles i början av detta år. 
Själva hemresan måste ha tagit en viss tid. Den gick säkerligen med båt ned till San Fran-
cisco sedan tåg tvärs över USA till New York sedan båt igen till Liverpool och tåg till Eng-
land östsida - Hull och ny båt till Göteborg för att sedan gå ombord på den sista båten till 
Lysekil. 
Tänk om det bara hade funnits en liten reseberättelse…

Johannes syster Amanda skrev till Johannes under hans sista år i Alaska, och berättade att 
hon ville utbilda sig till barnmorska i Göteborg. För att klara detta önskade hon låna 1000 kr. 
Hon hade tröttnad på det oregelbundna och dåliga arbetet i de små konservfabrikerna. Hon 
fick låna beloppet och blev examinerad barnmorska i Göteborg år 1901.
Amanda Hansdotter - Lundén gifte sig den 26 okt. 1919 med polismannen Johan Henrik 
Lundén. Han dog 19 juni 1929. De hade inga barn.

Under åren i Alaska skrev Johannes regelbundet hem till sin mamma och syster och ofta 
fanns det en eller annan dollar med i breven. Pappa Tage har berättat att Johannes var 
mycket fäst vid sin mor och syster. 

Pappa berättade även att farfar gjorde ett kort hembesök i slutet av 1890-talet och hälsade 
på sin mor och syster. Vid detta besök förlovade han sig med Maria. Jag har inte funnit någ-
ra belägg för denna första hemresa.

Indianmockasiner Nåldyna

10
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Amanda Hansdotter hos fotografen under studietiden i Göteborg

11
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För dig som gillar kartor (och vem gör inte det)

Här kommer lite tips om hemsidan kartbild.com, ett utmärkt hjälpmedel för släktforskaren som vill placera sina anor 
i geografin. Allt finns att hitta på andra sidor, men det suveräna är att här hittar du allt samlat på ett riktigt smart sätt. 

•	Alla	häradsekonomiska	och	generalstabskartor	finns	monterade	till	rikstäckande	kartor.	
• Du kan snabbt bläddra mellan många olika kartor, och du kan se dom ovanpå varandra.
• Du kan följa dina anors fastigheter över tiden.
• Och mycket mer.

Häradsekonomiska kartorna
Här är ett exempel där två olika kartor skarvats. Funktionen finns i Disgen om man köpt båda, men här kan man 
snabbt och enkelt zooma in och ut mellan alla olika delar. 

För dig som gillar kartor (och vem gör inte det). 

Här kommer lite tips om hemsidan kartbild.com, ett utmärkt hjälpmedel för släktforskaren som vill 
placera sina anor i geografin. Allt finns att hitta på andra sidor, men det suveräna är att här hittar du 
allt samlat på ett riktigt smart sätt.  

● Alla häradsekonomiska och generalstabskartor finns monterade till rikstäckande kartor.  
● Du kan snabbt bläddra mellan många olika kartor, och du kan se dom ovanpå varandra. 
● Du kan följa dina anors fastigheter över tiden. 
● Och mycket mer. 

 

Häradsekonomiska kartorna 

Här är ett exempel där två olika kartor skarvats. Funktionen finns i Disgen om man köpt båda, men 
här kan man snabbt och enkelt zooma in och ut mellan alla olika delar.  
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Genom att lägga på lagret ”vägar+namn” så får man dagens vägar ovanpå vilken karta man än har valt. Genom att slå 
av och på så ser man ändringar. Jag hittade ett torp som ligger begravt av motorvägen på bilden. Till höger ser du alla 
olika kartor, satellitbilder mm du kan välja mellan.

Övriga kartor
Den underbara Skånska recognoceringskartan finns med som  kartval.

Genom att lägga på lagret ”vägar+namn” så får man dagens vägar ovanpå vilken karta man än 
har valt. Genom att slå av och på så ser man ändringar. Jag hittade ett torp som ligger begravt av 
motorvägen på bilden. Till höger ser du alla olika kartor, satellitbilder mm du kan välja mellan. 

 

 

Övriga kartor 

Den underbara Skånska recognoceringskartan finns med som  kartval.

 

Genom att lägga på lagret ”vägar+namn” så får man dagens vägar ovanpå vilken karta man än 
har valt. Genom att slå av och på så ser man ändringar. Jag hittade ett torp som ligger begravt av 
motorvägen på bilden. Till höger ser du alla olika kartor, satellitbilder mm du kan välja mellan. 

 

 

Övriga kartor 

Den underbara Skånska recognoceringskartan finns med som  kartval.
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En mycket behändig funktion är att välja knappen för att använda två kartor samtidigt. Här dagens karta till vänster 
(från OpenStreetMap), häradsekonomiska till höger. Mycket användbart.

Att ”bygga historia”
Genom att bläddra mellan häradsekonomiska kartan och någon av de ekonomiska kartorna (lite olika i olika delar av 
landet vad som finns) så kan man snabbt jämföra fastighetsbeteckningar. Häradsekonomiska är ofta ganska lika hur 
det såg ut efter laga skiftet, ekonomiska ganska lika dagens. Om man kompletterar med att titta på hitta.se/tomter så 
ser man var dagens fastighet ligger. Slutligen, vilket kräver lite mer känsla för kartor, så kan man leta upp lagaskif-
te-kartan på Lantmäteriets historiska kartor, då får man en riktigt bra väg mellan dåtid och nutid.
Här kan vi se ett exempel från Stråvalla 1:2 över tiden
Först hur det blev i laga skiftet (Fa). Denna kartan är inte riktigt nord-syd orienterad.

En mycket behändig funktion är att välja knappen för att använda två kartor samtidigt. Här dagens 
karta till vänster (från OpenStreetMap), häradsekonomiska till höger. Mycket användbart.

 

 

 

  

Att ”bygga historia” 

Genom att bläddra mellan häradsekonomiska kartan och någon av de ekonomiska kartorna (lite olika 
i olika delar av landet vad som finns) så kan man snabbt jämföra fastighetsbeteckningar. 
Häradsekonomiska är ofta ganska lika hur det såg ut efter laga skiftet, ekonomiska ganska lika 
dagens. Om man kompletterar med att titta på hitta.se/tomter så ser man var dagens fastighet 
ligger. Slutligen, vilket kräver lite mer känsla för kartor, så kan man leta upp lagaskifte-kartan på 
Lantmäteriets historiska kartor, då får man en riktigt bra väg mellan dåtid och nutid. 

Här kan vi se ett exempel från Stråvalla 1:2 över tiden 

Först hur det blev i laga skiftet (Fa). Denna kartan är inte riktigt nord-syd orienterad. 

 

Vi ser sedan i häradsekonomiska kartan att arealen är samma, men att man byggt gården som 
flyttades ut efter laga sjiftet. 
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Att ”bygga historia” 
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flyttades ut efter laga sjiftet. 

 

 

  

Vi ser sedan i häradsekonomiska kartan att arealen är samma, men att man byggt gården som flyttades ut efter laga 
sjiftet.

Den ekonomiska kartan visar att fastigheten fortfarande på andra halvan 60-talet är oförändrad

Den aktuella kartan från Hitta.se visar att arealen fortfarande är samma som vid laga skiftet, men att gårdshus och 
ekonomibyggnader åter fått flytta, denna gången för byggandet av E6:ans motorväg.

Den ekonomiska kartan visar att fastigheten fortfarande på andra halvan 60-talet är oförändrad 

 

Den aktuella kartan från Hitta.se visar att arealen fortfarande är samma som vid laga skiftet, men att 
gårdshus och ekonomibyggnader åter fått flytta, denna gången för byggandet av E6:ans motorväg. 

  

 

Notera! 

Disgens egna anpassade HEK-kartor har lite bättre positionering, det har lagts ner mycket jobb på 
det. Och naturligtvis är ännu äldre kartor, tex generalstabskartorna ännu grövre. Så ha detta i 
tankarna när du drar slutsatser om exakt var gamla fastigheter funnits. 
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Notera!
Disgens egna anpassade HEK-kartor har lite bättre positionering, det har lagts ner mycket jobb på det. Och natur-
ligtvis är ännu äldre kartor, tex generalstabskartorna ännu grövre. Så ha detta i tankarna när du drar slutsatser om 
exakt var gamla fastigheter funnits.

Ett minitips:
För att snabbt byta mellan två kartor, för att jämföra en plats vid två olika tillfällen, så klicka bara på den knapp du 
klickat senast på så byter den tillbaka till förra kartan. På det viset kan du hålla musen still och snabbt bläddra fram 
och tillbaka.

Vill avslutningsvis hylla och tacka Anders Ekholm som gjort kartbild.com som ett hobbyprojekt. En snabb och använ-
darvänlig sida, som är guld värd för oss släktforskare.

Den ekonomiska kartan visar att fastigheten fortfarande på andra halvan 60-talet är oförändrad 

 

Den aktuella kartan från Hitta.se visar att arealen fortfarande är samma som vid laga skiftet, men att 
gårdshus och ekonomibyggnader åter fått flytta, denna gången för byggandet av E6:ans motorväg. 
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Disgens egna anpassade HEK-kartor har lite bättre positionering, det har lagts ner mycket jobb på 
det. Och naturligtvis är ännu äldre kartor, tex generalstabskartorna ännu grövre. Så ha detta i 
tankarna när du drar slutsatser om exakt var gamla fastigheter funnits. 
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Släktforska i städer, Vänersborg
Den 1 februari 1644 utfärdade stads-
privilegier för Vänersborg av den för-
myndarregering, Drottning Kristina 
var vid denna tid ännu inte myndig 
varför det var andra som tog hand om 
det här beslutet. I och med det här så 
tappade Brätte stad sina privilegier. 
Till Brätte kom det järn som bröts i 
Värmland och som sedan skeppades 
vidare via Göta Älv ner till Göteborg.

Vänersborg hade egen rådhusrätt 
fram till 1970, därefter tillhörde de 
Vänersborgs domsagas häradsrätt 
och senare Vänersborgs tingsrätt.

Vänersborgs Kyrkoarkiv hör till 
Landsarkivet i Göteborg, det är an-
tingen till Arkivet på Arkivgatan eller 
Polstjärnegatan som man få bege sig 
om man vill beställa fram material 
som inte är digitaliserat. 90 hyllme-
ter arkivmaterial att botanisera i. 

Dessvärre så saknas mycket av 
materialet då Vänersborg brann 1777 
och 1834. Det uppges att den senaste 
branden startades i samband med att 
en gryta med tran kokade över i ett 
hus och golvet tog eld. 

Det finns emellertid ett antal regis-
ter som ArkivDigital har skannat in, 
något som underlättar forskning-
en väsentligt. Gå in under register i 
samband med att du skriver in Vä-
nersborg i sökrutan så finns där re-
gister över födda, döda, vigda och 
husförhörslängder.

Den första husförhörslängden 
sträcker sig mellan 1810 och 1812. 
I den här volymen ingår även Vas-
sända Naglum och Väne-Ryr, så det 
gäller att ha koll på vilka sidor som 
tillhör vilken församling. 

Det finns ett register över vilka som 
bodde i staden i den första husför-
hörslängden och därefter efterföl-
jande husförhörslängd. Även längre 
fram i tiden finns bra register för den 
som släktforskar i staden. Signum: 
AIIb. 

Vänersborgs Släktforskare, har 
mycket intressant material på sin 
hemsida: http://www.venersborgs-
slektforskare.se/  

Birger Sjöberg, en välkänd Väners-
borgare, föddes den 6 december 
1885 i staden av föräldrarna  Gustaf 
Sjöberg och Anna Elisabeth Fors-
berg , familjen bodde i den 2:a roten 
i staden 1900 Vänersborg (P) AI:31 
(1893-1902) Bild 41 / sid 51.  Vid den 
tiden finns det en förteckning över de 
som ägde tomter och gårdar i staden 
Vänersborg (P) AI:31 (1893-1902) 
Bild 5.

En annan ”kändis” i staden är Läns-
fängelset, ett cellfängelse som togs i 
drift 1851. Att det var ett cellfängelse 
innebar att fångarna hade en egen 
cell för att minimera kontakten med 
de andra intagna på fängelset. Ni 
som sett ”Släpp fångarne loss- det 
är vår” har fått se hur ett cellfängel-
se kunde se ut inifrån. I filmen med 
bland andra Gösta Ekman och Lena 
Nyman.  Delar av musiken i filmen 
var för övrigt skriven av Birger Sjö-
berg. Numera är det gamla fängelset 
lägenheter. 

Vänersborgs cellfängelse, källa Digitalt museum
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Nyheter till bokhyllan i lokalen inköpt i 
Skövde
Kom och läs/bläddra i böckerna.   Från Sällskapet Vallonättlingen Även Släktforskarnas Årsbok 2022 

och tidigare finns i våra bokhyllor.

Kartbok från Göteborgs Hembygdsförbund, med helt underbara kartor från tidigaste Göteborg och framåt.
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Vi är en stor förening, i vi hoppas att 
vi kan få fler aktivt engagerade. Med 
en liten insats av många kan vi ut-
veckla verksamheten och göra ännu 
mer för våra medlemmar. Alla kan 
bidra, med stort och med smått.

•  Vi skulle behöva ha fler som vill 
delta i det praktiska arbetet. Kan-
ske komma och vara värd när vi 
har öppet hus för forskning. Kan-
ske vara med på lokala arrange-
mang inom vårt stora område.

• Kanske finns det några som kan 
tänka sig att vara med i styrelsen 
framöver, förnyelse är alltid bra.

•  Vi behöver verkligen en ny medlem 
i valberedningen. Det är inte myck-
et jobb, men ett viktigt sådant. 

Hör av dig, och berätta vad du skul-
le kunna bidra med. Tillbaka får du 
vara med i ett gäng som har roligt 
tillsammans och träffa våra härliga 
medlemmar på våra aktiviteter.

Missa inte SVT: satsning med Peter Sjölund i programserien ”Genjägarna” Premiär 13 november.

Vi behöver bli fler!
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