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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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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!

Sitter här i höstrusket och ska för-
söka skriva ihop något till er. Jag 
och vår senaste medlem i styrelsen 
Bengt L var på plats i Linköping på 
funktionärsträffen.  Väldigt trevligt 
att träffa andra DISare från hela 
landet. Många intressanta och gi-
vande föredrag och förvisningar om 
nyheter som kommer framöver men 
inte klara än.

Vår egen styrelse har haft plane-
ring för våren och vi tar gärna emot 
förslag på temakvällar antingen via 
Zoom eller på plats. Har ni förslag 
på platser så vi kan komma till er, 
det är svårt för oss att ha koll på vad 
som finns i hela vårt stora upptag-
ningsområde, så hjälp oss gärna så 
kommer vi till er.

Ha ett bra slut på året och ett Gott 
Nytt släktforskarÅr, även en God Jul 
önskas er alla från ordförande Ylva 
Amberntsson

Manusstopp för nr 1 2023 är den 30 januari.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Hälsningar Redaktören
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Årsmöte i DIS-Väst 
Lördagen den 25 februari, 
mer info kommer på vår hemsida och i medlemsmail.

Hälsningar styrelsen.
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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

Efter en, som jag upplever det varm 
och skön höst, kryper vintern allt 
närmare, i alla fall när det gäller 
hur mörkt det blir framåt eftermid-
dagen. Vilken skillnad det blir när 
och om det kommer lite snö som 

gör det ljusare. Det har varit många 
aktiviteter för oss släktforskare un-
der hösten också. En del av er var 
kanske i Skövde och besökte släkt-
forskardagarna. Vi har haft förmå-
nen att få lyssna på Claes Westling 
under en inspirerande föreläsning 
tillsammans med GöteborgsRegi-
onens Släktforskare och Släktdata. 
En och annan digital temakväll har 
vi också kunnat erbjuda, men är det 
något speciellt ni skulle vilja att vi 
tog upp under våren?  Meddela oss 
gärna om det så vi kan planera in 
det redan nu. Planera, ja, kalendern 
har som vanligt varit fulltecknad, tur 
är väl det. Annars blir det bara lite 
slötittande på teve, om det inte är 
några riktiga guldkorn, det vill säga. 
När den här tidningen kommer så 
har serien Genjägarna haft premiär, 
härligt att SVT satsar på lite annat 
än frågesporter och liknande. 

Läste att Netflix ska göra en serie 
om det fruktansvärda dubbelmordet 
i Linköping som fick sin lösning med 
hjälp av DNA. Det kan bli intressant 
att se hur de hanterar allt arbete 
som ligger bakom lösningen av dub-
belmordet.  Själv letar jag vidare 
efter nålar i min höstack i jakten på 
de fäder som lyser med sin frånvaro 
i kyrkoböckerna på några av mina 
anfäder, någon gång i framtiden 
kanske det går att hitta lösningen på 
några av de gåtorna.

Christina Claeson
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Det blev en spännande kväll vid 
Redbergsplatsen, där Karin Bojs 
var inbjuden att prata på Redbergs-
teatern. Karin Bojs, som är aktuell 
med en rykande färsk bok ”Europas 
mödrar: De senaste 43 000 åren” 
Karin Bojs, med rötterna i Göteborg 
var tidigare vetenskapsredaktör på 
Dagens Nyheter.  

På ett inspirerande sätt berättade Ka-
rin Bojs sin resa med de böcker som 
hon skrivit, ”Europas mödrar: De 
senaste 43 000 åren” och ” Svensk-
ar och deras fäder”, tillsammans 
med Peter Sjölund och då den senas-
te om Europas mödrar. Att jägarna, 

bönderna eller indoeuropéer kom till 
Europa under olika perioder, och att 
det inte att var jägarna som ändrade 
levnadssätt har kunnat bevisats ge-
nom DNA gör att historieböckerna 
behöver skrivas om, igen.  Det är 
fantastiskt att det går att analysera 
DNA från riktigt gamla skelett för 
att kunna kartlägga människornas 
förflyttningar under årtusenden.  
Spännande är också att det har kon-
staterats att kvinnorna till stor del 
var de som ansvarade för att mala 
sädeskorn till mjöl. 

Det var mycket tankeväckande in-
formation som fördes fram av Karin 
Bojs, och det skulle nog behövas att 
en och annan miljöminister läste om 
vad som sker i Vinča,i Serbien i ett 
område där så mycket kulturläm-
ningar efter äldre kulturer som ris-
keras att förstöras av lakvatten från 
sopberg, och med en förvaringsplats 
för radioaktivt avfall, till det en 
kärnforskningsanläggning. 

Föredrag av Karin Bojs i Göteborg
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”Klar med husförhörslängden så söker 
du vidare”
Ett inspirerande föredrag av 
Claes Westling

Den 22 oktober samlades ett 70-tal 
medlemmar ifrån DIS-Väst, Göte-
borgsRegionens Släktforskare och 
Släktdata på församlingshemmet vid 
Carl Johans Kyrka i Göteborg. Vack-
ert beläget vid Sågberget i Majorna 
med spårvagnen susande förbi på 
ena sidan och Oscarsleden på den 
andra. Claes Westling som arbetar 
vid Riksarkivet i Vadstena tog oss 
med på en spännande färd i källor-
nas värd bortom husförhörslängder-
na. De böckerna kan se väldigt olika 
ut, beroende på vem som skrivit ner 
informationen i dem. Vilken tur att 
det då kan finnas mer material som 
komplement till det material som vi 
först kommer i kontakt med.

Det är som de där berömda isber-
gen, endast en liten del är synligt, 

tillgängligt. Det är inte alltid så 
enkelt att tolka den text som står i 
materialet, men till slut så brukar 
det gå någotsånär när att tolka det 
som skrivs. Vad som kan vara bra att 
veta är att betydelsen av vissa ord 
har ändrats över tid. Beskedlig idag 
tolkas som anspråkslös, eller rent av 
mesig men längre tillbaka i tiden var 
det en beskrivning över någon som 
var kraftfull och kunde ge besked. Så 
att titta i Svenska Akademins Ordlis-
ta https://www.saob.se/, är ett tips 
om det är ett ord som är svårt att 
sätta in i sitt sammanhang. 

Nu börjar AI, Artificiell Intelligens 
användas för att hjälpa till att tolka 
texter. Intressant är att program-
men endast kan lära sig en handstil 
i taget, vilket gör att det kan vara en 
utmaning när det är text, skriven 
av olika personer, men det är en 

spännande framtid att ta tekniken 
till hjälp.  Ett annat spännande ma-
terial är Svenskt Diplomatariums 
huvudkartotek SDHK, som tillsam-
mans med bokserien Det medeltida 
Sverige, inte så mycket utgivet för de 
västra delarna av Sverige ännu.  

Mer spännande material, eller vad 
sägs om Domböcker från Medelti-
den. Arboga har från 1430, Stock-
holm från 1474, Landskapshandling-
ar är också något som kan ge mer 
information, de finns digitalt via 
riksarkivet, sök på Landskapshand-
lingar i rutan över fritext . Att det 
finns så mycket material tillgängligt 
för oss släktforskare är fantastiskt, 
och Claes Westling presenterade det 
hela på ett mycket informativt sätt. 

Christina Claeson

Foto: Christina Claeson
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Passagerarlista Kungsholm från 1959

När undertecknad låg i min mors 
mage, sommaren 1959, var det inte 
bara Ingemar Johansson som var 
på tapeten. ”Morbror John” var på 
besök. John Bensson (Bengtsson) 
från Hov i Bjäre, hade gjort sig bra 

i USA. Han var skrytsam, men jag 
tror själv att det var för att han hade 
motbevisat alla svenska olyckskor-
par. Han byggde upp ett litet fast-
ighetsbestånd i nuvarande Silicon 
Valley (sålde bland annat en tomt 

till Hewlett Packard när dom växt 
ur garaget där dom startade). Han 
blev förmögen på att han förutsåg 
att fastigheter med gott om vatten 
skulle bli värdefulla när fruktodlan-
det ökade. 
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Bland mammas papper hittade jag 
passagerarlistan för Kungsholms 
segling från New York till Göteborg i 
lutet maj 1959. Det är intressant att 
läsa om detta flytande samhälle. Där 
det mesta kunde erbjudas. Läkare, 
bibliotek, spelrum, affär mm fanns 
till hands. Sin plats vid bordet i res-
taurangen fick man reda på när man 
steg ombord.

Åtta dagar tog överfarten, med ett 
stopp i Bremerhafen på vägen. Ett 
drygt 100-tal första klass passagera-

re finns listade, John så klart en av 
dom. Dom flesta med svenska ur-
sprung på namnen, med amerikansk 
”touch” på stavningen. 

Tänk att få ha varit en fluga på 
väggen och lyssnat på konversatio-
nerna man hade. USA hade hög-
konkunktur och Sverige var på god 
väg. Stoppet i Bremerhafen måste 
ha gett eftertanke om det hemska 
med kriget som tagit slut först fyra 
år tidigare. Biltätheten i ett Sverige 
som haft oljebrist under kriget var 

mycket lägre än i USA. Snabbmat 
var fortfarande ett okänt begrepp i 
hemlandet. Kyl och ännu mer frys 
var ännu inte standard i svenska 
hem. Så lätt det måste ha varit att se 
ner på det svenska samhället, samti-
digt som fosterlandskänslorna troli-
gen också slog igenom. John Benson 
levde 1887-1970.

Martin Johnsson

Kapten Sölje lyckades föra Kungsholm säkert till Sverige. Troligen fick alla förstaklasspassagerare äran att få 
honom till bordet vid någon av middagarna.
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Gamlebyveckan
Skåneveckan och Dalarnaveckan i 
släktforskningens tecken har man ju 
hört talas om, men Gamlebyveckan 
var en ny bekantskap för mig. Desto 
roligare att vara med på den i år.

I somras reste jag alltså till Ostkus-
ten och deltog i Gamlebyveckan i 
början av augusti. Tjust släktfors-
karförening i Västervik, anordnar 
sedan länge en släktforskarvecka på 
Gamleby folkhögskola. I kursavgif-
ten ingår kost och logi på folkhög-
skolan, så det var många möjligheter 
att umgås med övriga kursdeltagare 
som också bodde där. 

Gamlebyveckan är en kortkurs som 
går på sommaren. Information om 
dessa kommer upp först till våren. 
https://gamlebyfolkhogskola.se/
kurser-och-utbildningar/kortkur-
ser/

I år var det fem dagar späckade med 
föreläsningar, transkriberingsöv-
ningar och ett studiebesök i trakten. 
Det är självklart extra roligt att resa 
till en plats och gå en kurs i släkt-
forskning om man har släkt som 
har bott i trakterna, men det är ju 
inte ett måste. Jag kunde dock upp-
leva en hel del ”lokalfärg”, lyssna 
på barndomens dialekter från folk i 
trakten och få extra information om 
den lokala släktforskningen på plats. 
Det kunde gälla exempelvis upplägg, 
åtkomst och källäge i lokala arkiv 
och transkribering av 1700-tals 
skrift.

Gamleby är en liten ort i nuvaran-
de Västerviks kommun. Västerviks 
stad låg tidigare där Gamleby ligger 
(Gamla Västervik, den gamla byn) 
men flyttades 1433 till nuvarande 
plats. Samtidigt lät man bygga en 
ny kyrka i Västervik, S:ta Gertruds 
kyrka som blev klar på slutet av 
1450-talet. Kyrkan har klarat sig 
genom krig, bränder och även ett 
rivningshot från biskopen i Linkö-
ping 1805. Den fick istället stå kvar 

som blev spannmålsmagasin 1905! 
Efter en renovering kunde kyrkan 
dock återinvigas vid Västerviks 
500-årsjubileum 1933. Det var ju tur 
då Wisteniusorgeln i kyrkan är en av 

Sveriges bäst bevarade barockorglar 
från 1744 som alltså fick stå kvar 
bland spannmålen och så var det 
den kyrka som mina föräldrar gifte 
sig i 1948! 

Foto av Sniper Zeta - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=37129190

Gamleby folkhögskolas internat. Foto Aina Wallström
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Johannes hemma igen år 1900
 - giftemål, familj och fortsatt liv i Lysekil
Maria Christensson Johannesdotter och Johannes Hansson gifte sig den 31 januari 1901 
i Göteborg. De bodde och firade bröllopsdagen på Hotel Neptun, som låg vid Lilla Torget. 
Här bodde Johannes alltid vid sina besök eller genomresa i Göteborg
Varför de gifter sig i Göteborg förtäljer inte historien. Kanske var det Marias önskan. Hon 

hade ”tjänat” som jungfru några år (1894 - 1899) i Göteborg i Vasastaden och kände staden 
väl. Hon hade trivts mycket bra hos sin judiska familj Jenssen (?). Ofta uttryckte hon stor 
uppskattning över dessa lärorika och viktiga år. De hade lärt henne mycket om matlagning, 
syltning, tvättning och strykning, att sköta ett hem och även en del om barnuppfostran. En 
av Marias uppgifter var att ”köra barnvagn i allén” som systern Ida långt senare uttryckte 
det. Ida fanns redan i familjen som kokerska, då Maria blev anställd. Efter tjänsten som 
jungfru var Maria anställd på en strykinrättning en tid, innan hon återvände till Lysekil.
Maria hade före göteborgstiden, som alla flickor i Lysekil, arbetat i någon av de små 
konserv fabrikerna. 
Kanske Maria också kände till deras vigselförrättare Gustav Frank, som var komminister i 
domkyrkoförsamlingen, och lyssnat på hans predikningar under göteborgstiden.

Maria och Johannes Hansson

Ungdomsfoto på Maria
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Dessa foton är från Marias föräldrahem, som låg på Slätten i Lyse / Lysekil. Strax intill nuva-
rande Järnvägsgatan.
Det övre visar från vänster Marias systrar Ida Robertsson 1865 - 1962, Thekla Hedberg 
1875 - 1948, mamma Ann Katarina Andersdotter 1833 - 1915 och Maria Hansson 1868- 
-1938.
I Marias familj växte sju systrar och en bror upp.
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Om Johannes skolgång varit ganska torftig, var Marias skolgång säkerligen något bättre. 
Hennes far var skriv- och läskunnig och gav sina barn grunderna. 
I husförhörslängderna anges bl.a. kunskaperna i kristendom. Det fanns tre betyg: 
a, b och c. Maria hade alltid a och Johannes c. Maria var hela livet igenom troende och gick 
ofta till kyrkan. Hennes Johannes gick med bara ibland, då satt de alltid bland övriga
skeppare men när Maria gick ensam till kyrkan hade hon en annan plats.

Livet gick nu vidare i hemmet på Landsvägsgatan i Lyse.
Efter bröllopet kunde de i januari 1901 flytta in i sitt hus på Landsvägsgatan. Huset, som var 
några år gammalt, ligger idag efter ombyggnader snett emot affären Hemblomster. 
Johannes hade köpt huset i februari 1900 av Anton Tobiasson för 4.500 kr. Husets låg på 
ofri grund därför tecknades samtidig ett arrendekontrakt på 15 kr per år för tomten med 
Conrad Andersson. Han arrenderade stora markområden på Slätten. Tomten kunde fri-
köpas i mars 1910 för 700 kr. Säljare var ”Kungl. och Hvitfeldska stipendieinrättningen” och 
köpare var makarna Johannes och Maria Hansson.
Tomten var på 501 m2. och betecknades: ”½ mantal, Berga No 3 Öfre i Lyse socken, Stån-
genäs härad afsöndrade lägenheten Marieberg”. 

Direkt efter giftemålet öppnade Maria i källarvåningen en strykinrättning. Hennes färdigheter 
från tiden i Göteborg kunde nu omsättas. Ren tvätt lämnades och Maria strök och ev stärkte 
den. Under sommaren var badgästepoken i full gång och även under resten av året fanns 
det efterfrågon på denna tjänst.
Några år senare hyrdes strykrummet plus en liten bostad i källaren ut till en annan kvinna, 
som fortsatte verksamheten.

Familjehemmet på Landsvägsgatan med pappa Tage i farfars armar.
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Vatten och avlopp drogs år 1912 in i huset Marieberg och även i grannhuset Idelund, där 
pappas moster Ida bodde.
1936 genomföres en större ombyggnad. Taket höjdes och övervåningen gjordes iordning 
med kök osv, och blev mamma och pappas första bostad. Broder Bertil kommenterade den 
färdiga övervåningen med att den var som ”Ett riktigt dockehjem”.
Samtidigt installerades centralvärme i huset. Maria uppskattade givetvis ombyggnaden och 
den moderna centralvärmen och uttryckte en gång med handen på elementet - ”detta är 
min nya fästman”.
Pappa Tage blev så småningom ägare till huset och efter flytten till Göteborg hyrdes det ut 
några år. 1945 såldes det på auktion för 26.500:- till Gösta Svanberg, Lysekil. 
Landsvägsgatan framför huset har breddats minst tre gånger och trädgården på framsidan 
är idag helt borta.

Marias två systrar Ida och Tekla bodde i grannhusen till Maria och Johannes. Båda var 
barnlösa. Ida Robertsson och maken Alfred hade en fosterson Sven
Denna del av Lyse, Slättens municipalsamhälle inkorporerades med Lysekil 1931.

Tage och mor Maria Bertil och Tage Bröderna Bertil, Tage och Ebbe
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De tre bröderna Tage, Bertil och Ebbe gick de första skolåren i Slättens folkskola. De fort-
satte därefter till realskolan, som låg i Kyrkevik i Lysekil. Pappa Tage gick ett år däremellan i 
Lysekils Samskola, en privat fortsättningsskola efter folkskolan. Höstterminen 1918 startade 
Lysekils Kommunala Mellanskola. Här blev Tage och Bertil klasskamrater i realskolans för-
sta klass. Det blev så, då Bertil hoppade äver ett år och Tage ”tappade” ett år i Samskolan.
Alla tre bröderna hade bra betyg.  Bertil och Tage fick bokpremium. Bertil hade emellertid 
klart ”flest” AB i betygen. Tage och Bertil tog realexamen den 7 juni 1922 och Ebbe den 
5 juni 1929.
Mellanskolans kollegium förde under dessa år en ”Matrikel över Avgågna lärjungar”. För alla 
eleverna gjordes anteckningar under rubriken ”Uppgift om blivande verksamhet”. Där skrevs 
in efter Bertil: ”Gymnasium” och för pappa Tage: ”Till kontor”.
Ebbe fick efter realexamen anställning på kontoret till Skandiaverken. Ebbe dog knappt 20 
år gammal den 28 sept. 1930. Jag har förstått att han var mycket omtyckt och en älskad 
son. 

Bertil fortsatte efter realexamen till gymnasiet i Udevalla, där han tog studentexamen 1925-
05-26. Han fortsatte sedan till Lunds universitet. Där han läste historia, litteraturvetenskap 
samt nordiska språk och blev fil.mag.
Bertil hade en lång och innehållsrik tid i Lund. Han var medlem i Clarté en vänstergrupp 
med egen tidskrift. Här blev han kamrat med många likasinnade: Per Nyström, Tage 
Erlander, Gunnar Myrdal, Per Meurling m.fl. 
Bertil var bl.a lärare på Viskadalens folkhögskola och även på den internationella ILO sko-
lan i Geneve. Han föreläste även flitigt inom ABF och reste runt i södra Sverige och talade 
om det då svåra världspolitiska läget. 
Ria Wägner och Bertil levde tillsammans under en tid i Lund. Hon var även med en som-
marvecka och hälsade på farmor Maria i Lysekil.
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning och dess chef Torgny Segerstedt rekryterade Bertil,
som redaktör till tidningen 1938.
Bertil kunde formulera sig såväl i text som i tal, läs hans griftetal till de avlidna familjemed-
lemmarna, Bil 4. 

Tage  Bertil Ebbe

16
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Han var även musikalisk och spelade orgel under realskolans morgonböner. Övningen fick 
han på hemmets lilla tramporgel.

I Göteborg träffade Bertil en kvinna, som den 24 september 1941 födde sonen Bertil. För-
hållandet blev kortvarigt och sonen adopterades av en familj i Enskede. Detta skedde under 
Bertils allra sista tid i livet. Han dog den 6 mars 1942.

Under året 1923 var Tage tillsammans med sin vän Åke Lindström mönstrad som pentrybi-
träde (65:-/mån) och mässuppassare på Svenska Amerikalinjens ångare S/S Stockholm. 
Värnplikten därefter blev i flottan ombord på ”Clas Fleming” en minkryssare med 160 mans 
besättning. Tage hade här uppgifter inom intendenturen. 
Tage kom efter värnplikten till kontoret till Kullans konservfabrik.
Arbetade här en kort tid innan han började på Göteborgs Bank. Bankanställningen, som 
hans far hade hjälpt till med, var dock inte hans melodi. Detta berätttade han för sin pappa, 
som förstod, och Tage började igen på Kullans kontor. 
Efter ytterligare en tid startade karriären med sågar osv. Tage blev handelsbiträde på Järn-
magasinet i Lysekil. En roll han trivdes mycket bra i. År 1938 blev han lockad till Sandvikens 
Jernverks kontor i Göteborg. Dess chef var även resande säljare och de hade uppenbarli-
gen lärt känna och fått förtroende för varandra. Detta ledde till en anställning som represen-
tant på kontoret i Göreborg. Pappa gick i pension 31 juli 1969 från Sandvikens Jernverk.

Jag förstod att pappa Tage aldrig var intresserad av att följa sin fars väg på sjömansbanan, 
det var inget alternativ. 

Tage gifte sig 1936 med Anna Melin och fick två barn Lars och Ulla.

Familjen hade under många år hjälp i hemmet av en jungfru, som pappa kallade dessa 
unga flickor. Anna Niklasson - Johansson, var en av dessa. Hon var anställd under åren 
1929 -1933. Jag träffade henne 2005 och 2006, då hon som pigg 93-åring bodde på ett 
servicehus i Lysekil. Hennes berättelse finns återgiven i Bilaga 5.
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De tre bröderna Tage, Bertil och Ebbe gick de första skolåren i Slättens folkskola. De fort-
satte därefter till realskolan, som låg i Kyrkevik i Lysekil. Pappa Tage gick ett år däremellan i 
Lysekils Samskola, en privat fortsättningsskola efter folkskolan. Höstterminen 1918 startade 
Lysekils Kommunala Mellanskola. Här blev Tage och Bertil klasskamrater i realskolans för-
sta klass. Det blev så, då Bertil hoppade äver ett år och Tage ”tappade” ett år i Samskolan.
Alla tre bröderna hade bra betyg.  Bertil och Tage fick bokpremium. Bertil hade emellertid 
klart ”flest” AB i betygen. Tage och Bertil tog realexamen den 7 juni 1922 och Ebbe den 
5 juni 1929.
Mellanskolans kollegium förde under dessa år en ”Matrikel över Avgågna lärjungar”. För alla 
eleverna gjordes anteckningar under rubriken ”Uppgift om blivande verksamhet”. Där skrevs 
in efter Bertil: ”Gymnasium” och för pappa Tage: ”Till kontor”.
Ebbe fick efter realexamen anställning på kontoret till Skandiaverken. Ebbe dog knappt 20 
år gammal den 28 sept. 1930. Jag har förstått att han var mycket omtyckt och en älskad 
son. 

Bertil fortsatte efter realexamen till gymnasiet i Udevalla, där han tog studentexamen 1925-
05-26. Han fortsatte sedan till Lunds universitet. Där han läste historia, litteraturvetenskap 
samt nordiska språk och blev fil.mag.
Bertil hade en lång och innehållsrik tid i Lund. Han var medlem i Clarté en vänstergrupp 
med egen tidskrift. Här blev han kamrat med många likasinnade: Per Nyström, Tage 
Erlander, Gunnar Myrdal, Per Meurling m.fl. 
Bertil var bl.a lärare på Viskadalens folkhögskola och även på den internationella ILO sko-
lan i Geneve. Han föreläste även flitigt inom ABF och reste runt i södra Sverige och talade 
om det då svåra världspolitiska läget. 
Ria Wägner och Bertil levde tillsammans under en tid i Lund. Hon var även med en som-
marvecka och hälsade på farmor Maria i Lysekil.
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning och dess chef Torgny Segerstedt rekryterade Bertil,
som redaktör till tidningen 1938.
Bertil kunde formulera sig såväl i text som i tal, läs hans griftetal till de avlidna familjemed-
lemmarna, Bil 4. 

Tage  Bertil Ebbe

16
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Hallands släktforskarförening fi-
rar 50 år i år. Detta firar man stort 
med flera lokala event och en helg 
med släktforskarmässa i Halm-
stad Arena. Jag besökte mässan på 
söndagen, och som vanligt på helg-
mässor var det lite färre besökare 
än på lördagen. Men utställarna, ett 
tiotal, var intressanta och ville gärna 
ge information. Siv Bergenek bland 
arrangörerna, som tidigare haft ett 
föredrag för oss i Dis-Väst, över-
tygade mig till slut att adoptera en 
församling i förbundets gravstens-
inventering. Skall bli spännande. 
Det trogna syskonparet Andreas och 
Annika Carlsson hade kommit med 
en ny bok som ju fick köpas in, med 
intressanta historier om ungdomens 
villkor. Verkliga fall från gamla 
domstolsprotokoll med mera. Alltid 
lika läsvärt. Dis egen Eva Dahlberg 
höll ett föredrag om vikten av att 
säkra upp sin forskning. Inte bara 
”dubbelkolla” utan även fundera 
över vad man kollar. Efter ytterli-
gare ett föredrag var det dags för en 
lång promenad i sköna Halmstad.

                                          

Släktforskarmässa i Halmstad

Eva Dahlberg

Intressant föredrag om kyrkans utveckling. Foto Martin Johnsson.

Tack till Hallands släktforskare för ert initiativ!
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Det är väl få som inte har missat den 
här nyheten från Nobelförsamlingen 
vid Karolinska Institutet presentera-
de den tredje oktober i år. 

https://nyheter.ki.se/svante-paa-
bo-tilldelas-nobelpriset-i-fysiolo-
gi-eller-medicin-ar-2022

Nobelpriset i fysik eller medicin år 
2022 tilldelas Svante Pääbo

Den kartläggning som han gjort av 
arvsmassan från Neandertalare och 
den folkgrupp som upptäcktes i en 
grotta i Sibirien, har nu utmynnat i 
ett Nobelpris! Att Svante Pääbos far, 
Sune Bergström erhöll Nobelpriset i 
samma kategori 1982 är intressant, 

Arv eller miljö månntro? Boken ” 
Neanderthalmänniskan. På spaning-
en efter försvunna gener finns i en 
bokhandel nära dig, på såväl svens-
ka som engelska, eller som ljudbok. 

Boken av Svante Pääbo finns att läsa 
i lokalen i Mölndal.
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Staden som det inte riktigt verkar 
finnas ett exakt årtal för när den 
grundades, men någonstans under 
medeltiden. Varberg var förvisso en 
dansk stad, men det finns med i Er-
ikskrönikan , som är ifrån år 1309. 
Staden hette då Getakärr, kyrkoru-
inen finns kvar, och ligger norr om 
polishuset i Varberg. Den fästning 
som ligger närmare kallbadhuset är 
kanske mer känd och har i sin nuva-
rande form anor från tidigt 1600-tal. 
Eftersom Varberg var danskt så var 
det i stället svenskarna som brände 
ner staden 1612 och efter freden 
i Brömsebro 1645 kom staden i 
svensk ägo. 

Om man tittar i de arkiv som finns 
för Varberg på arkiv digital så finns 
där bland annat utöver de böcker 
som vanligtvis finns i en försam-
ling även ett antal arkiv kopplade 
till brott och straff. Fram till 1931 
fungerade Varbergs Fästning som 
fängelse. En medeltida fängelsehå-
la finns kvar och kronohäktet som 
hade enskilda celler för fångarna 
finns att beskåda.  I Arkiv Digitals 
samling finns bland annat en volym 

Att släktforska i städer, denna gång i 
Varberg

med frigivna fångar som förlorat sitt 
medborgliga förtroende. Så har man 
släktingar som hamnat i klammeri 
med rättvisan så kan det vara värt 
att kika bland fångrullor och annat 
spännande.  För den som har haft 
anfäder som studerat vid Varbergs 
allmänna läroverk, numera stads-
huset finns det också bra arkiv att 
studera via Riksarkivet.

Staden Varberg är också känd för 
sitt fina kallbadhus och kurorten, 
numera Varbergs Kusthotell har sitt 
arkiv på Varbergs Kommuns centra-
larkiv. Närheten till havet gör att det 
även finns ett arkiv för Sjömanshu-
set i Varberg. För de som tillhörde 
stadsförsamlingen finns det födelse-
böcker från 1690, och husförsläng-
der från 1785. Tur att staden tillhör-
de Sverige på den tiden, för hade 
det varit en dansk stad så hade det 
inte funnits husförhörslängder över 
huvud taget. 

För er som är med i Hallands Släkt-
forskarförening så finns en medlem-
sportal med en mängd bra register 
och länkar. För oss som inte ännu 

är med där kan jag tipsa om http://
ortshistoria.se/stad/varberg/befolk-
ning för den som gillar statistik. 

Bland kyrkoboksmaterialet sträck-
er sig församlingsboken fram till 
1931, där den sista längden bland 
annat har information om utländ-
ska undersåtar i församlingen, den 
förteckningen ligger i början av för-
samlingsboken så glöm inte att titta 
där, intressant att se spridningen 
bland de som kom till Varberg för 
drygt 100 år sedan. Församlingsbo-
ken är förd i bokstavsordning vilket 
gör att är enkelt att leta bland sid-
orna. Glöm inte att titta i bilagorna 
till flyttningslängderna där det kan 
finnas mer information de som flyt-
tat in i staden.  Just nu är området 
kring stationen en enda stor bygg-
arbetsplats, men en ny station skall 
byggas norr om det nuvarande sta-
tionen och en tunnel skall gå under 
staden , det blir en stor skillnad för 
de som bor i staden och för de som 
reser igenom den, vidare norr, eller 
söderut. 

Christina Claeson

https://www.kyrkoruiner.se/getakarr.php
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_f%C3%A4stning
https://www.trafikverket.se/varbergstunneln
Arkiv Digital och Riksarkivets förteckningar över arkivmaterial.

Foto: Ylva Amberntsson
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Äntligen kunde vi träffas fysiskt på 
plats! Frimurarhotellet i Linköping 
fylldes av ett 60-tal funktionärer 
från Föreningen DIS. Det var såväl 
ledamöter i styrelsen, programut-
vecklare, utbildare, faddrar, kansli-
personal med flera. Det var även ett 
antal funktionärer med över nätet. 
Hybridmöte är väldigt praktiskt 
för de som väljer att sitta hemma-
vid. Det som är svårt att ersätta 
är samvaron vid middagen, eller 
efter middagen, vid fikat etcetera 
Det går i alla fall åt rätt håll i efter 
viruseländet, som inte är över, om 
det ens kommer att gå över någon 
gång. Det får framtiden bevisa. På 
funktionärsträffen så fick vi ett litet 
smakprov på den kommande versio-
nen av Disgen. Det är mycket utöver 
själva programmet som ska fixas till. 
Handledningen på DIS hemsida och 
den grundkurs i Disgen som finns 
behöver också uppdateras så, snart 
så… 

Disbyt presenterades också, Disbyt 
är ett väldigt bra komplement till 
den egna släktforskningen när det 
gäller att upptäcka vilka som forskar 
på samma personer som jag själv är 
intresserad av, eller kanske för att 
hitta släktingar som flyttat omkring 
så man tappat bort dem i kyrko-
böckerna.  

De olika funktionärsgrupperna hade 
också tid att samtala med varandra 
under eftermiddagen med lite av-
brott för fika och tillhörande små-
prat vid fikabordet. Lördagen avslu-
tades med middag och mer prat.

På söndagen var den stora utma-
ningen att välja vilken temagrupp 
man skulle välja av de som fanns. 
Det var många bra ämnen som av-
handlades och jag lyssnade bland 
annat på Eva Dahlberg som tala-
de om kvalitet i släktforskningen, 
mycket intressant. På eftermiddagen 
fick vi möjlighet att lyssna på Claes 
Westling som berättade om det 
material som inte är tillgängligt di-
gitalt via Riksarkivet, det är 95 % av 
materialet som inte är digitalt, vil-
ken skatt för oss släktforskare! Det 
finns så otroligt mycket spännande 
material på våra arkiv som vi har 
möjlighet att beställa fram, inte bara 
kyrkoarkiv, vilket är det som vi kan-
ske främst tänker på.  Via https://
sok.riksarkivet.se/nad så går det att 
få en överblick över vad som finns, 
till exempel på Landsarkivet i Här-
nösand, 491 träffar gällande gårdar, 
174 träffar gällande byar. Här kan 
jag tillägga att Leta i folkrörelsearkiv 
i det område som du forskar i, för de 
är en guldgruva!

 Åter till Riksarkivet, har man tur 
så finns det material för just det 
område du letar i, står det att det 
förvaras på Landsarkivet i det här 
fallet i Härnösand så är det många 
gånger så att det inte är digitalise-
rats utan man får beställa fram det 
till läsesalen. Arkivet i Härnösand, 
ska för övrigt byggas om och få 
gemensamma lokaler med Skatte-
verket, enligt information från SVT 
i Västernorrland kommer det finnas 
258 000 löpmeter arkiv i en första 
etapp. Det får nog bli en resa upp till 
Härnösand och beställa fram lite om 
det som finns om släkten från Umeå, 
och byarna där de bodde, och…. 

Claes Westling tipsade bland annat 
om att leta i domstolens inneliggan-
de handlingar, en titt på Marstrands 
rådhusrätt och magistrats arkiv som 
har material från 1442–1952 visar 
på många poster som kan beställas 
fram till läsesalen i Göteborg.  Den 
mängd arkivmaterial som finns i 
Sverige är enormt och vilken fördel 
att det är så pass tillgängligt som det 
är. Så se till att besöka läsesalen vid 
något av våra landsarkiv, eller Riks-
arkivet ute i Arninge i Stockholm, 
förbered dig med att ha beställt det 
material du vill läsa. 

Christina Claeson

Funktionärsträff i Linköping
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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. 

 
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. 

 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. 

 

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. 



Disketten nr 4 2022

18

Fick i julas en liten, men för mig mycket uppskattad julklapp från min ”cousin” i New England. En kalender från 
1932, ett reklambaserat litet häfte som delades ut gratis till svensk-amerikaner. Att läsa den ger en inblick i ameri-
kansk och svensk dåtid. 

Det mest slående är reklamen för alla sätt att skicka pengar hem till Sverige. Detta skall ju ses mot att den stora de-
pressionen som inletts med börskraschen 1929 och hade sin topp 1932. Kanske var det ett sätt att få folk att överge 
de osäkra amerikanska bankerna till fördel för de svenska.

Nielsen & Lundbeck, troligen i grunden startat som ombud för något av de stora rederierna, kunde förutom att föra 
pengar till Sverige på flera sätt, även agera som ombud för att inkassera arv eller fordringar.

Almanacka från 1932 – för 
svenskamerikaner

Nielsen & Lundbeck var behjälpliga med det mesta.
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En intressant annons för oss i väst är för Göteborgs bank. Man säger att man har ett eget kapital på 79 miljoner kro-
nor eller 20 miljoner dollar. Dvs en dollarkurs på c:a 4 kronor! Som synes nedan hade banken kontor på 48 ställen. 
Idag hade säkert både Horred och Rumskulla hade nog varit glada för ett bankkontor, även om det troligen bara var 
öppet några timmar i veckan.

Göteborgs bank, senare Götabanken, senare Gota bank, numer del av Nordea. 
En imponerande uppsättning lokalkontor.
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Kalendern är full med små lösryckta faktastycken som är roliga att läsa. Här kommer två bilder med intressanta 
vinklingar för svenskamerikanerna, och även för oss idag.

Kanske ville många söka sig tillbaka till Sverige, kanske mest de som inte hunnit 
rota sig ordentligt i USA,
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Mycket kunde man läsa om. Lite lugnande ord i den aktuella depressionen, några filosofiska ord om gatubelys-
ning, ännu mer filosofiska vishetsord (snudd på floskler…), lite information om det rika USA, samt lite om det 
stora antalet tidskrifter som fanns i USA. Allt detta bara på två sidor i det lilla häftet.

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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