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Arkivens Dag 10/11
Arkivens Dag är ett årligt åter-
kommande arrangemang andra
lördagen i november.

I år infaller således Arkivens
Dag den 10 november.

Varje år har ett nationellt
tema, som de flesta deltagande
arkiv väljer att följa. I år är det
nationella, tillika nordiska, te-
mat Människan i arkivet.

Titta på
http://62.20.57.210/arkivensdag/
om något händer hos dig!

Genealogiska Samfundet
i Finland 90 år!
Genealogiska Samfundet i Finland bildades 1917 och firar un-
der 2007 sina 90 år, som de bär med den äran.

Firandet kulminerar med en släktforskarhelg i Helsingfors
den 19-21 oktober. Lördag-söndag avhålls den 14:e Finlands-
svenska Släktforskarkonferensen med en serie helt svensk-
språkiga föredrag. Ämnena rör sånt som stormaktstiden adel,
två svenskar i Ryssland 1812–13, fem estländska bönder från
Wormsö som seglade till Stockholm 1861 för att klaga över sina
levnadsförhållanden, om en helsingforsisk borgares nätverk och
ekonomi 1794, böcker och bokägare i Helsingfors på 1700-talet,
vem byggde Sveaborg och hur var livet där, och till sist om skol-
arkiv och elever i Helsingfors runt sekelskiftet 1900.
  Evenemanget äger rum på Karjalatalu, Kottbygränd 1 (Käpy-
länkuja 1) i Helsingfors och invigs 20/10 kl. 10:00. Över 40 ut-
ställare är på plats.
  Se http://www.elisanet.fi/hsfooo/Kalender/sf-dagar2007.htm

Hösten är här och löven faller
av träden, utemöblerna staplas
i sin lilla boning, och själv sit-
ter jag vid datorn och myser.
Vadan detta, kan man undra?

Jo, jag har skaffat mig AD
Online, som är särdeles inne-
hållsrikt vad gäller Värmland.
Så nu har jag läst i min farmors
farfars bouppteckning att han
hade elva kor, när han dog
1856. De hette Pumpa, Som-
marhana(?), Docka, Röhana,
Hjertros, Lita Fin, Sommar-
lofwa, Grefwinnan, Majros,
Tofwa och Isabella. Och tjuren
hette Olle. Farmors farfar själv
hette Sven Jansson och var hä-
radsdomare. Han var född

1792, son till en bergsman, som
hette Jan Svensson, och som i
sin tur dog och boupptecknades
1826. Han hade också kor, men
inte så många, de hette Rölin-
na, Docka, Rölöka, Rökinna och
Julinna. Jag tycker det är litet
märkligt att de namnger korna,
men inte hästarna; om dessa får
man bara veta hur gamla de är
och vilken färg de har.

I alla fall så ger alla dessa
bouppteckningar en riktig
skjuts åt forskningen, för man
kan ju för det mesta få bekräf-
tat hur familjen såg ut, och
även tips om nära släktingar,
som är närvarande eller blir
utsedda til förmyndare. Bil-

derna är i färg och i allmänhet
mycket skarpa, och går bra att
förstora så man verkligen ser
alla krumelurer.

Det blir svårt att avstå från
dessa finesser under den kom-
mande turen till USA, men
lyckligtvis har jag köpt alla
ministerialböckerna för min för-
samling, och har dem på hård-
disken på min bärbara dator,
som reser med. Så nu kan jag
sitta var som helst och umgås
med mina värmlänningar – ett
teknikens under som man inte
kunde drömma om för något år
sedan!

http://www.etgenealogy.se/vislf.htm
http://62.20.57.210/arkivensdag/
http://www.elisanet.fi/hsfooo/Kalender/sf-dagar2007.htm
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Vi Släktforskare
utges av Elisabeth Thorsell,
Hästskovägen 45, 177 39 Jär-
fälla.
 <elisabeth@etgenealogy.se>

Alla åsikter står redaktö-
ren för, om ej annat anges.

Bidrag mottages gärna,
särskilt i elektroniskt format.
125 kr/år, 10 nr.

Pg 66 55 29-4
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Hemlandet, Det Gamla och Det
Nya, var Svensk-Amerikas för-
sta tidning, och började utges
1855 i Galesburg, Illinois, med
Tuve Nilsson Hasselquist som
redaktör.

Tidningen finns numera mik-
rofilmad och t.ex. tillgänglig på
Kungliga Biblioteket i Stock-
holm. Mats Lundell, Bromma,
(mats.lundell@telia.com) har
skrivit av personnotiser i första
årgången och låter Vi Släktfors-
kare publicera ett antal av des-
sa, vilket vi förstås tycker är
väldigt roligt. Mats har också
identifierat en del av de om-
nämnda personerna, vilket
syns i kommentarerna.

Årg 1 Nr 1 den 3/1 1855

Inga personliga notiser

Årg 1 Nr 2 den 24/2 1855

Inga personliga notiser

Årg 1 Nr 3 den 10/3 1855

Efterfrågningar.
Mr G. Fogelberg från Gefle, nu
i Princeton, Bureau Co. Ill., öns-
kar få weta hwar Mr Anders
Gustaf Wenström från Gefle nu
wistas.

(Mats anm: Borde vara denne:
Emibas: Post 966578, Vennström,
Anders Gustaf, Matros (gift man),
f. 1/2 1818 i Gävle, Gävleborgs län
(Gästrikland), Utvandrad 18/7
1853, från 1:a Kvarteret Ö.Delen,
Gävle, Gävleborgs län (Gästrik-
land), till Nordamerika, Rymd till
Amerika. Källa: Husförhörslängd,
s. 208, Emibas emigrationsakt:
Gävle X 1853 011)

Yngligen Lars Widström Gö-
teborgstrakten, som lemnade
sin fader i LaSalle sistlidne
October, uppmanas att upp-
gifwa sin wistelseort till Mr B
Fagercrants (Fagerstrand?),
Princeton, Bureau Co., Ill., der
Widströms far will söka under-
rättelse från sonen.

Qwarliggande Bref
På Postofficen i Red Island har
länge legat ett bref, innehål-
lande omkring 8 dollars till Jo-
nas Hallgren, från Helsingland;
om detta icke snart uttages,
afsändes det för andra gången
till Washington och kan der-
efter swårligen utbekommas.

Årg 1 Nr 4 den 31/3 1855

Efterfrågningar
Håkan Olsson från Jemshögs
socken, nu i Galesburg, Ill., öns-
kar weta hwar hans swåger
Erik Persson från Asarums
socken för närvarande uppehål-
ler sig.

Dödsfall
Galesburg, Ill. Johannes Jöns-
son Blomquist från Jemshög, 52
år

(Mats anm: Borde vara denna :
Emibas Post 381298, Jönsson, Jo-
hannes, Torpare (gift man), f. 27/3
1803 i Ausås, Kristianstads län
(Skåne), Utvandrad 30/7 1852, från
Kullan, Jämshög, Blekinge län
(Blekinge), till Amerika, Källa:
Husförhörslängd, s. 333. Emibas
emigrationsakt: Jämshög K 1852
021

Knoxwille, Ill., Stoll. H.
Neander från Mörrum

(Mats anm: Borde vara denne:
Emibas Post 371728, Neander,
Håkan. Bonde (gift man), f. 20/4
1810 i Näsum, Kristianstads län
(Skåne). Utvandrad 2/2 1854 från
Vekerum 5, Mörrum, Blekinge län
(Blekinge) till Knoxville, Illinois,
USA. Källa: Husförhörslängd, s.
46. Emibas emigrationsakt: Mör-
rum K 1854 001, Destinationsort:
Knoxville, IL, Destinationsland:
USA

Årg 1 Nr 5 den 14/4 1855

Dödsfall
Knoxwille, Ill. Pehr Truedsson
Från Wånga i Eläne, omkring
28 år.

(Mats anm: Borde vara denne:
Emibas Post 436087, Truedsson,
Per, Torpare (gift man), f. 2/10 1826
i Vånga, Kristianstads län (Skåne),
Utvandrad 14/4 1854, från Skärs-
näs 3, Vånga, Kristianstads län
(Skåne), till Amerika, Källa: Hus-
förhörslängd, s. 244. Emibas emi-
grationsakt: Vånga L 1854 024 (i
Emipass med källkod A: 118:208,
reser med hustru och ett barn)

Årg 1 Nr 6 den 4/5 1855

Dödsfall
Galesburg, Knox Co. Ill. d. 11/4
Enkan Karin Swens Dot:er från
Hwena, Kalmar Län 48 år

(Mats anm: hittar henne inte i
Emigranten Populär eller Emibas)

Den 20/4 Hustrun Anna Pet-
tersdotter från Skölfwened, 32
år

(Mats anm: Borde vara denna :
Post 588735, Pettersdotter, Anna,
Brukardotter (ogift kvinna), f. 17/3
1823 i Norra Säm, Älvsborgs län
(Västergötland), Utvandrad 1852,
från Vimle Västergården, Sköl-
vene, Älvsborgs län (Västergöt-
land), till Amerika.
Källa: Husförhörslängd, s. 37,
Emibas emigrationsakt: Skölvene
P 1852 006

Hemlandet, Det Gamla och Det
Nya, från Galesburg, Ill., 1855
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Tillkännagifwande
Marta Christina Johansdotter
från Hwetlanda Socken under-
rättas att hennes broder Carl J
Johansson afled den 20 Sept
1854 i Chicago. Den aflidnes
qwarlåtenskap förwaras af An-
ders Joh. Samuelsson, Dear-
born Street, Chicago, Hwilken
önskar så snart som möjeligt få
lemna dessa saker ifrån sig.

(Mats anm: Kan vara denna:
Emibas: Post 202702, Johans-
dotter, Maria Kristina, Piga (ogift
kvinna), f. 1/8 1830 i Nottebäck,
Kronobergs län (Småland) Ut-
vandrad 21/4 1853, från Perstorp,
Vetlanda, Jönköpings län (Små-
land), till Nordamerika. Källa:
Husförhörslängd, s. 288, Emibas
emigrationsakt: Vetlanda F 1853
001

Efterfrågningar
Gustaf Pettersson från Foglarp
(Mats anm: i Barkeryd (F)), nu
i Pecatonica, Winnebago Co, Ill.,
önskar få weta hwar hans släk-
tingar M Å Ljungquist, Ulrika
Carlsdotter Ljungquist, från
Swenarum, Johannes Gustafs-
son från Åkerhult samt Res-
kamraten Johannes Pettersson
från Lekaryds socken för när-
varande vistas.

Håkan Åkesson från Ble-
kinge, nu i Princeton, Bureau
Co, Ill., efterfrågar sin broder
Nils Åkessons wistelseort här i
Amerika.

Årg 1 Nr 7 den 18/5 1855

Dödsfall
Galesburg, Knox Co. Ill. D. 29
April. Hustrun Pernilla Lars-
dotter från Gammaltorps sock-
en, 27 år

(Mats anm: Borde vara denna :
Emibas: Post 370566, Larsdotter,
Pernilla, Dränghustru (gift kvin-
na), f. 4/11 1827 i Gammalstorp,
Blekinge län (Blekinge), Utvand-
rad ?/6 1854, från Björkenäs 59,
Mörrum, Blekinge län (Blekinge),
till Amerika,
Källa: Husförhörslängd, s. 484,
Emibas emigrationsakt: Mörrum K
1854 019. Reste med maken Lars
Olsson f. 1826-12-16 i Tinsgsås
(G).)

Efterfrågan
Johan Carlsson från Målilla
socken i Swerige, nu i  Andover,
Henry Co., Ill., Beder om under-
rättelse hwar Israel  Israelsson
från Wrånganäs, Gårdweda
socken nu wistas.

(Mats anm: Hittar ingen av dem
i Emibas)

Årg 1 Nr 8 den 2/6 1855

Inga personliga notiser

Årg 1 Nr 9 den 16/6 1855

Efterfrågningar
Om någon vet hwar Magnus
Larsson från Särstad i Rinna
Socken, Lindköpings län, nu
uppehåller sig, så wille man
göra hans Syster Brita Stina
Larsdotter, en stor tjenst genom
att henne derom underrätta
med det första. Sist hon hörde
af honom war han i Rock Island,
Ill. Adressen: Attica, Fountain
Co., Indiana.

(Mats anm: Hittar ingen av dem
i Emibas/Emigranten Populär)

En Tysk, Mr Theodor Johns-
son efterfrågar en swensk från
Götheborg, Theodor Rising.

(Mats anm: Borde vara denne:
Emibas: Post 697604, Rising, An-
ders David Teodor, Handelsbetjänt
(ogift man), f. 29/2 1832 i Göteborg,
Göteborgs och Bohus län (Väster-
götland), Utvandrad 14/8 1854,
från Göteborgs domkyrkoförs, Gö-
teborgs och Bohus län (Västergöt-
land), Källa: Emibas emigrations-
akt: Göteborgs domkyrkoförs O
1854 092.

Mr Magnus Magnuson och h.
Maria Lowisa Wennergren, från
Hegnelund,  Åsatorp socken och
Skaraborgs län, önska weta
hwar Hans Daniel Galander
från Götheborg bor i Amerika.
Den senare har warit här i lan-
det mellan 3 och 4 år. De förres
adr. är: Redford, Ill.

(Mats anm: Hittar ingen av dem
i Emibas/Emigranten Populär,
månne från Åsarp?)

Årg 1 Nr 10 den 30 juni 1855

Inga personliga notiser

Årg 1 Nr 11 den 14/7 1855

Dödsfall
Galesburg, Ills. Anders Anders-
son från Skölvened, Wester-
göthland, den 11/7, 37 år gam-
mal.

(Mats anm: Borde vara denne:
Emibas: Post Post 591961, Anders-
son, Anders, Hemmansägare (gift
man), f. 18/10 1817 i Mjäldrunga,
Älvsborgs län (Västergötland),
Utvandrad ?/4 1851, från Stom-
men, Mjäldrunga, Älvsborgs län
(Västergötland) till Amerika, Källa:
Husförhörslängd, s. 22, Emibas
emigrationsakt: Mjäldrunga P
1851 001)

Annonser
Följande bref till svenskar
qwarligga d. 2 Juli 1855 på
Galesburgs postoffice; Anders B
Andersson, B. J. Johansson,
Willie Jonsson, J. Alexander,
Andrew Westerlund, J. M.
Johnsson, J. B. Johnsson, Al-
bert Johnsson, Andrew Bine, A.
B. Andersson, Nils Håkansson,
Johan Gustaf Johansson, Jo-
hannes Nilsson sw, Albert
Johnsson, Johan B. Johnsson,
A. Rodin, Lars Johnsson sw,
Johannes Andersson, Johan
Karlsson sw, Andrew Wester-
lund, Albert Johnsson

(Mats anm: Andrew Westerlund
kan vara denne: Post 974168, An-
dersson Westerlund, Anders, son
(ogift man), f. 3/2 1829 i Bergsjö,
Gävleborgs län (Hälsingland),
Utvandrad 8/6 1850, från Söder-
åsen, Bergsjö, Gävleborgs län (Häl-
singland) till Galesburg, Illinois,
USA, Källa: Husförhörslängd, s.
272, Emibas emigrationsakt: Berg-
sjö X 1850 042, Destinationsort:
Galesburg, IL, Destinationsland:
USA)

Efterfrågan
D N Morrin, nu boende i Faring-
ham, [Framingham?] Mass.
Önskar weta hwar  L J Ram-
ström från södra Helsingland
och Hanebo förs.by nu wistas.

(Mats anm: Hittar ingen av per-
sonerna på någon av Emigrant-
skivorna)
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Ett besök i Halmstad –
Släktforskardagarna 2007

Halland är för mig ett helt obe-
kant landskap – inga anor  alls
därifrån, bara en ingift faster
från Fagered. Det har gjort att
Släktforskardagarna 2007 blev
mitt första ordentliga besök i
denna landsända.

Då jag nu råkat bli ordför-
ande i Svenska Genealogiska
Samfundet tänkte jag för första
gången vara med på Ordföran-
dekonferensen i den egenska-
pen, fast bara under en del av
dagen, då  jag också lovat att
prata en stund på Cirkelledar-
konferensen.

Så efter några dagar i Vad-
stena styrde bilen vägen mot
Nissastigen och Halmstad, dit
jag kom nästan snabbare än
väntat. Fast sen tog det minn-
sann en stund att hitta hotellet
i en vilt främmande stad, när
man inte ens vet på vilken sida
av Nissan man är.

Men till slut gick det, och ho-
tellet var bra, Amadeus, och
parkering i närheten, nog så
väsentligt med ett motsträvigt
knä. På kvällen blev det en li-
ten utflykt för att träffa kompi-
sarna från Stockholm över en
bit mat, och det var ju trevligt.

Nästa dag började Ordföran-
dekonferensen, och Ted Rosvall
var så ivrig att börja att han
sparkade igång det hela redan
någon minut före 10, och jag
som sölat vid ingången till tea-
tern för att heja på min vän
Greg Nelson från Regina, Sas-
katchewan, som skulle ut och
åka buss hela dagen.

På konferensen fick vi höra
en del om nyaste Dödboken och
planer för den kommande vari-
anten.Thord Bylund talade om
att det finns fler arkiv på arki-
ven än bara kyrkoarkiven; det
är 97% annat material, som inte
bör glömmas bort.

Sen var det dags för lunch och
jag måste ta mig iväg till Cirkel-
ledarna på annan plats, och

missade därmed den ivrigt in-
väntade redovisningen av För-
bundets ekonomi, som dock se-
nare fick dåliga recensioner –
räknefel och konstiga poster,
som inte förklarades, vilket inte
bådade gott för den kommande
stämman.

Hos cirkelledarna, som hölls
i tukt och Herrans förmaning av
Eva Dahlberg, föreläste Guno
Haskå om arbetetet med Skån-
ska Databasen och om hur man
bör tänka när man arbetar med
en databas. Sen var det min tur
att prata litet om vad jag själv
kallade ”Mina blaffor”, misstag
som jag gjort i forskningen och
hur det gick att ordna upp dem,
vilket mottogs ganska väl.

På kvällen var det middag i
en fd frikyrka med buffé med
lax (vad annars?) och så under-
hållning med irländska toner,
som fick både Lena A. Löfström
och Chris Henning att visa upp
verkligen oanade danstalanger.

Lördagen visade ganska bra
väder, och jag hittade parkering
bakom teatern, så det var lätt
att ta sig till utställningarna,
men invigningen missade jag
helt. Som vanligt fanns det
mycket att titta på, och mycket
bekanta i varje vrå.

Som DIS hade haft vänlig-
heten att utse mig till ombud,
så begav jag mig till stämman
strax före ett, och slog mig ned
tillsammans med de andra DIS-
ombuden. Totalt var det 151
ombud närvarande.

DIS yrkade genom Sture
Bjelkåker på att en kraftig an-
märkning på fjolårets redovis-
ning skulle tas till protokollet.
Sedan fortsatte DIS med att
begära votering om styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet nu
under stämman, eller om den
punkten skulle bordläggas, så
att de skulle ha tid att komma
med utförliga och korrekta siff-
ror vid en extra stämma eller

vid stämman nästa år.
Omröstningen slutade med

79 röster för att ansvarsfrihe-
ten skulle beslutas under pågå-
ende stämma, 68 röster yrkade
på bordläggning och 2 avstod
från att rösta. Därefter höll
stämmoordföranden på att helt
tappa bort att det begärts vote-
ring även om frågan om styrel-
sen skulle ha någon ansvarsfri-
het. Den omröstningen utföll så
att 89 röster tyckte de skulle få
ansvarsfrihet, 52 röstade mot
och 10 lade  ner sina röster.

Trots att styrelsen fick an-
svarsfrihet nu, så hade ändå
många föreningar visat att de
inte accepterar det sätt som
Förbundet skötts på de senaste
åren, och man hoppas att det nu
sker bot och bättring innan det
är för sent att rädda vad som
går att rädda.

Alla val gick efter ritningarna
och stämman höll tiden någor-
lunda, så att det blev tid att
titta litet till på utställningar-
na.

På kvällen var det stämmo-
middag på Tylöhus med vacker
utsikt över den nedåtgående
solen, som sjönk i havet.

Söndagen ägnades åt att tra-
va runt på utställningarna och
bl.a. beskåda nyheter hos mor-
monerna rörande indexeringar
och annat. Största intrycket
gjorde dock Arkiv Digitals före-
visning av nya webmöjligheten
AD Online, som visade sig inne-
hålla de för mig väldigt intres-
santa bouppteckningarna från
Färnebo härad i Värmland, och
dessutom de register som finns
(även om man missat att fota
en volym). Så det blev en be-
ställning på deras abonnemang
per omgående.

Kloka kameler
går till källorna.
Se första sidan!

Arkivens Dag
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Sett och hört
Ny ordförande i
Blekinge
Efter 11 framgångsrika år som
ordförande i Blekinge Släkt-
forskarförening har nu Rune
Kronkvist tackat för sig. Han
efterträds av Per Frödholm,
som inga anor har där, men har
ändå rötterna i närheten, i Öst-
ergötland, Småland och på Got-
land. Och så bor han i Asarum.
Vice ordförande är Annika Ot-
fors i Hallabro.
(Släkt-Eken 1/07)

Färskt
pressmeddelande
från
Finansdepartementet:

Folkbokföringen i framtiden
Dir. 2007:123
6 september 2007
Finansdepartementet
http://www.regeringen.se/sb/

d/8735/a/87359

En särskild utredare får i upp-
drag att göra en allmän över-
syn av 1991 års folkbokförings-
lag. Det handlar om huruvida
folkbokföringen även i fortsätt-
ningen ska vara kopplad till de
kyrkliga församlingarna. Upp-
draget rör också hur systemet
med personnummer kan för-
ändras för att tillgodose beho-
vet av fler personnummer.
Utredaren ska vid behov före-
slå förändringar och lagänd-
ringar.

Utredaren  ska redovisa frå-
gor om personnummer och
samordningsnummer senast
den 1 juni 2008. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 1 sep-
tember 2009.

Red:s kommentar: Tyvärr
har denna utredning ingenting
att göra, som det verkar, med
den minst lika viktiga frågan
om folkbokföringens från 1991
och framåt bevarande. Är den-
na fråga fortfarande obekväm,
fast vi nu har en ny regering?
Vad gör Förbundet?

En ovanlig dödnotis
Nordmark (Värmland) F:2
”1869 3/6, begravda 6/6, Half-
vard och Jonas, tvillingbarn  till
torparen Matts Halfvardsson
och Marit Jonsdotter från Mal-
ung, 1 timma gamla. Begravda
på Nordmarks församlings kyr-
kogård.

Anmärkning: Föräldrarna
vore vid barnens död utflyttade
från Malungs socken och stadde
på resa till Amerika, hvarför
någon begrafningsattest till
Pastors-Embetet i Malung ej
blifwit afsänd”.

Emigrantforskaren Marga-
retha Hedblom i Malung har
funnit att Matts gårdsnamn var
Torspers och att de bott i Mel-
lanmon i Malung före sin emi-
gration. Om de kom fram till
Amerika är dock en annan
fråga?

Chicagos födda,
vigda och döda på
nätet!
Enligt en artikel i nyhetsbrevet
Nu? What’s New?så planerar
myndigheterna i Cook County,
som innefattar Chicago, att
lägga ut alla födelse-, vigsel-,
och dödscertifikat från 1871 och
framåt på nätet med början i ja-
nuari 2008.

Detta innebär alla födda före
1932, vigda före 1947 och döda
före 1987. När man hittat en
intressant handling får man
betala en avgift och kan sedan
ladda ned den.
(Nu? What’s New? 9/9 2007)

Distanskurs i
släktforskning
Linköpings universitet, Cam-
pus Norrköping, inbjuder i höst
till en 7,5 poängs kurs i infor-
mationssökning på internet
med särskild inriktning på
släktforskning. Grundläggande
behörighet för universitetsstu-
dier krävs, annars inga speci-
ella förkunskaper. Kursen är
helt nätbaserad förutom en av-
slutande redovisning i Norrkö-
ping. Kurslitteraturen omfattar
två böcker där en bekant redak-
tör har medverkat.

Länk till kursens hemsida
finns på länksidan.

Hans Egeskog
lämnar ShF
Släkthistoriskt Forums redak-
tör Hans Egeskog, Kalmar, har
aviserat att han slutar som re-
daktör i och med kommande
årsskifte. Hans vill nu ha mer
tid för sin familj och sin egen
forskning, något som ViSlf:s red
har full förståelse för. Nu söker
Förbundet en ny redaktör, men
om hugad finns vet man ej.

http://www.regeringen.se/sb/


6Vi Släktforskare – 2007/6

VärVärVärVärVärmländska smedermländska smedermländska smedermländska smedermländska smeder
CD-skiva med Smeder i Värmland och Dalsland, o. 1650-
1895, samt några antavlor, ver.5 totalt 86.000 personer

sammanställt av Sven Myhl och Kjell Åberg.
Informationen finns i HTML-filer.

Pris: 300 kr inkl.moms, emballage och porto. Beställs enklast
genom att hela summan 300 kr insätts på mitt pg 83 02 26-7

eller bg 5747-2144. Glöm inte att skriva ditt namn och din
adress!

Säljs genom Kjell G. Åberg, Mellerud

E-post: kgdata@telia.com
http://www.kgdata.info/

Skivor & böcker

Skogsforskning
Landsarkivet i Uppsala har
kommit med ett nytt häfte i sin
serie av småskrifter. Det nya
häftet heter Skogsnycklar. Att
forska om skog på landsarkivet,
och är skrivet av Reine Rydén.
Han har gått igenom alla rele-
vanta arkiv på landsarkivet i
Uppsala, och ger i en uppställ-
ning uppgifter om vilka typer av
handlingar som kan finnas i
dessa. Det är inte bara ek-
inventeringar och kolningsjour-
naler, utan kan också röra sig
om boställen, skogsskolor och
mycket annat. (Ulanen 4/07).

Karlskrona
Veckoblad 1754–
1774
Genealogiska Föreningen (GF)
har en rad register till person-
notiser i gamla tidningar, som
idoga frivilliga sammanställt
genom åren.

Ett av dessa, Vigda och döda
1754 till 1774 i Karlskrona
finns nu på en CD, som jag in-
köpte för tämligen humana 140
kr i Halmstad.

På skivan finns tre bibliotek
med alla sidorna i jpg eller som
pdf-filer, så man kan välja vil-
ken man vill titta på, det är
ingen större skillnad. Det är
lätt att bläddra hit och dit och
förstora och förminska.

Registret omfattar 161 sidor
med ca 32 personer på varje
sida, vilket gör ca 5100 notiser,
vilket är en god hjälp i  Karls-
krona, där Stadsförsamlingens
böcker saknas före 1769.

Notiserna gäller alltså vigda
och döda och är rader som skri-
vits för hand och sedan klippts
lös och sorterats alfabetiskt
innan de klistrats fast på pap-
persark – enkelt och simpelt,
men fungerar. Sen är det bara
att bläddra sig fram till önskad
bokstav och läsa notiserna.
Själva tidningen får man nog
söka på KB.

Från Gagnef ut i
stora världen

Dôm for tä Amerika. Utvandring
från Gagnef och Mockfjärd, ut-
given av Gagnefs Hembygds-
förening 2007. 271 s., ill, ut-
vandrarregister. ISBN978-91-
976951-0-7.  Kan köpas från
Släktforskarnas Hus 0247-122
80.

Den här boken är ett impone-
rande arbete, utfört av en grupp
hängivna emigrationsforskare;
Dean Abrahamson, Karin Hed-
man-Larsson, Yvonne Hellberg,
Gunnel Malm, Lars-Olof Norde-
sjö, Lena Nordesjö och Nils
Roos. De har hållit på i många
år för att spåra alla utvandrar-
na från Gagnef, som i många
fall drog  i väg över havet för
mer än 100 år sedan, och för-
sökt hitta vart det tog vägen och
hur det gick för dem. Det är
ingen lätt uppgift, det vet var
och en som själv försökt sig på
något liknande.

De har lyckats i många fall
och går ganska detaljerat ige-
nom Gagnefsbor som slagit sig
ner på sex olika orter i USA.
Dessa orter är Kandiyohi coun-
ty i Minnesota, Enfield i Wright

county, också i Minnesota, lik-
som East Grand Forks och Ros-
eau-Badger. Sen får vi läsa om
Dalesburg i South Dakota och
Chadron i Nebraska.

Uppgifterna om livet hemma
och det nya landet är utförliga.
Man får veta vem de gifte sig
med, och hur det gick sedan. I
första generationen gifte man
sig väldigt ofta någon annan
med härkomst från Gagnef,
kanske en mer eller mindre av-
lägsen kusin.

Boken har gott om bilder och
de många porträtten gör texten
mycket levande.

Här och där citeras brev, som
också gör skildringen livfull.
Och naturligtvis är det många
öden som passerar förbi. Att
vara emigrant var ingen dans
på rosor, och det kunde vara
särskilt svårt för kvinnorna
som flyttat från den livliga sam-
varon i hembyn och hamnade i
en obekväm stuga ute på prä-
rien, långt från alla andra.

Boken avslutas med en för-
teckning över omnämnda Gag-
nefsbor, var och när de var föd-
da och med uppgift om vilket
namn de använde i Amerika.
En bra bok, helt enkelt.

http://www.kgdata.info/
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Böcker & sånt

En
forskningshjälpreda
Judiska bokförlaget och tid-
skriften Avotaynu i New York
har givit ut en bok, Following
the Paper Trail: A Multilingual
Translation Guide, som inne-
håller översättningar från 13
olika språk till engelska (tjeck-
iska, franska, tyska, ungerska,
italienska, latin, litauiska, pol-
ska, portugisiska, rumänska,
ryska, spanska och svenska)  av
dokument som släktforskare
träffar på. Det gäller sånt som
kyrkböcker, pass och många
andra typer av handlingar. Det
finns också ordlistor och andra
nyttiga saker. Boken kostar $29
+ porto.

Länk för beställning på länk-
sidan.

Att forska i Canada

The Canadian Genealogical
Sourcebook, av Ryan Taylor.
2004, hft., 158 s. Utgiven av
Canadian Library Association,
328 Frank Street, Ottawa,
ONT, Canada K2P 0X8. ISBN
0-88802-309-X.

Den svenska emigrationen till
Canada är föga omskriven, möj-
ligen beroende på att den star-
tade senare och inte lockade
lika stora skaror som den som
gick till USA. I databaserna
Emihamn och Emibas finner
man ungefär 13.000 personer
som gav sig iväg till Canada, en
siffra som är väldigt mycket för
låg, men i skrivande stund har
jag inte tillgång till bättre siff-
ror. Här i Sverige finns mycket
litet skrivet om denna utvand-
ring, skönlitterärt skildrad av
Sven Delblanc, som föddes och
växte upp i Alberta, men sedan
återvände till Sverige med sina
föräldrar och syskon. Mer fack-
mässigt historiskt kommer jag
nu endast på Lars Ljungmarks
Svenskarna i Winnipeg (1994),
och Helge Nelsons beskriv-

ningar i hans monumentala
The Swedes and the Swedish
Settlements in North America
(1943). En del av denna lucka i
litteraturen kommer säkert att
täppas till av Elinor Barrs kom-
mande arbete om svenskarna i
Canada, slutresultatet av pro-
jektet Swedes in Canada, som
pågått sedan 2001.

En svårighet med att hitta
emigranter, som angett att de
skulle till Canada, är att det var
billigare att köpa biljett till
Halifax eller Quebec än till New
York, förutom att hälsokon-
trollen inte var fullt lika rigo-
rös som på Ellis Island. Detta
gör att många säkert lämnade
båten i någon canadensisk
hamn, och sedan tog tåget till
norra Minnesota, då de också
fick en kortare resa. Invandrare
som kommit till USA via Ca-
nada kan man ibland hitta i de
s.k. St. Alban’s Lists, som nu-
mera finns på Ancestry.com.

Men om man tror att ens ut-
vandrare stannade i Canada
kan föreliggande bok säkert
vara till god hjälp. Den har ut-
arbetats för referensbibliotek-
arier, som utsätts för svåra frå-
gor av ivriga släktforskare, men
kan läsas av alla.

I början påpekar författaren
att man kan ha bra hjälp av
Cyndi’s List för att hitta arkiv,
bibliotek och släktforskarföre-
ningar. Sen följer en genomgång
av tillgängliga arkiv och biblio-
tek på nationell nivå, med ad-
resser och telefon och e-postad-
resser, och sedan liknande in-
formation för delstaterna (Al-
berta, British Columbia, Mani-
toba, New Brunswick, New-
foundland & Labrador, Nova
Scotia, Ontario, Prince Edward
Island, Québec, Saskatchewan,
Yukon, North Territories och
Nunavut).

En viktig källa till forskning
i Canada är folkräkningarna,
som gjordes vart tionde år, det
som slutar på 1, t.ex. 1901.

Folkräkningen 1911 är den se-
naste som är tillgänglig för fors-
karna. Det kan nämnas att
myndigheterna egentligen ville
gallra denna, då man ansåg att
de, som en gång räknats, lovats
att deras uppgifter inte skulle
offentliggöras.  Kraftiga protes-
ter från historiker och släktfors-
kare ledde dock till att den och
de följande bevaras och blir
öppna för forskarna efter 90 år.

En skillnad gentemot USA:s
census är att det anges vilken
kyrka folk tillhör, vilket ju kan
vara bra, om man sedan kan
hitta medlemslängder för den-
na kyrka.

Det finns ingen motsvarighet
till USA:s Social Security Death
Index, så 1900-talsforskning
verkar mycket besvärlig. Bok-
föring av födda, vigda och döda
ligger på delstatsnivå. Samma
gäller för testamenten och bo-
uppteckningar.

Naturaliseringshandlingar
före 1918 tycks vara gallrade,
men de senare finns att få från
myndigheterna i Ottawa.

Canadensiska Library and
Archives Canada (LAC), som
motsvarar både  Riksarkivet
och Kungliga Biblioteket, ver-
kar ha en nyckelroll, och har på
sin hemsida (se länksidan) en
rad användbara databaser, om
invandrare, skilsmässor och
mycket annat.

Delstats- eller provinsavsnit-
ten innehåller också mycket in-
formation, t.e.x om det finns en
speciell handbok för släktforsk-
ning i just den provinsen, vad
provinsarkivet innehåller, vilka
släktforskarföreningar som
finns, var man kan hitta grav-
stensinventeringar, hur det lig-
ger till med den civila folkbok-
föringen och var man kan hitta
kyrkböcker etc.

Svenska invandrare och de-
ras 48 församlingar är dock helt
obefintliga i denna bok. Tips
finns om judar och andra et-
niska grupper.
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Länklistan Alla länkar är klickbara på skärmen!

Notiser om Hamra i
Dingtuna 1627–1819
och förteckning över ätt-

lingar till nämndeman Johan
Olofsson (1608–1702).

Sammanställt av
Monica Odelberg
Nybrogatan 43

114 39 Stockholm.
Pris 245 kr + porto
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På engelska

På svenska
Om Bräkne härad i Blekinge: http://www.swe-gen.se/
Diskussionsforumet Osthyveln (sydöstra Sverige): http://www.klaura.se/phpbb/
Webbsidan Ostkanten om sydöstra Sverige: http://klaura.se/smorosten/
Stefan Simanders hemsida med släkten: http://www.freewebs.com/simander/
Om regalskeppet Kronan: http://www.regalskeppetkronan.se/index.html
Gamla vykort från Hässleholm: http://www.ellbe.nu/vykort/start.htm
Stefan Jernbergs hemsida (Dalarna): http://hem.bredband.net/b529329/index.html
Bosjöbanans Vänner (smalspårig järnväg i Värmland):

http://www.arstuga.se/bbv/index.htm
Dödsannonser publicerade via Fonus sedan 2002:

http://www.fonus.se/dodsannonser/index.html?c=13
Utredningen om personnummer: http://www.regeringen.se/sb/d/8735/a/87359
Bjäre Släktrings nya sida: http://www.bjareslaktring.se/
Andreas Bolinus Dagbok från 1600-talet: http://www.retrace.se/dagboken.htm
Distanskurs i släktforskning: http://www.itn.liu.se/~benle/ETE299/

Hur man sparar scannade bilder från Ellis Island:
http://www.semanchuk.com/gen/methods/SavingEllisIslandManifests.html

Om amerikautvandringen från Hamburg: http://www.ballinstadt.com/en/index.php
Beställning av forskningshjälpreda: http://www.avotaynu.com/books/FPT.htm
Några digitaliserade nr av San Francisco Call: http://cdnc.ucr.edu/
Det gamla datormuseet: http://www.old-computers.com/museum/
Dödscertificat för Utah före 1956: http://historyresearch.utah.gov/indexes/index.html
Washington State’s digitala arkiv: http://www.digitalarchives.wa.gov/default.aspx
Hjälpreda vid forskning i Chicago: http://www.chicagoancestors.org/
Bilder från Polen före 1945: http://www.bagnowka.com/index.php?m=atoz
Sökbara tidningsartiklar i Oklahoma: http://okhistory.cuadra.com/star/public.html
En stor (största?) släktforskar-Wiki: http://www.werelate.org/wiki/Main_Page
Swenson Centers länksida: http://www.augustana.edu/swenson/Links.html
Library and Archives Canada: http://www.collectionscanada.ca/genealogy/index-e.html
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