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Ordförandens spalt 
 
Släktforskardagarna  
hölls i år i Växjö, där Kronobergs Genealogiska 

Förening stod som värdar under helgen 31/8 – 2/9. 

 

Fredagseftermiddagen var traditionellt Sveriges 

Släktforskarförbunds dag. Eftermiddagen inleddes 

med 2 föredrag. Först presenterade den ansvarige 

utredaren den pågående Arkivutredningen, som 

skall var klar hösten 2019. Han berättade bl.a. om 

de nya krav på anpassning som krävs när andelen 

digitala arkiv växer. Begreppet arkivbeständighet 

får då en ny innebörd, man måste bl.a. planera för 

byte av lagringsmedia i takt med att den tekniska 

utvecklingen framskrider, det måste ju finnas 

möjlighet att läsa arkiven även över tid.  

 

Därefter presenterade Niklas Hertzman Arkiv 

Digital och deras arbete med ständigt nya källor. 

Det är alltid inspirerande att lyssna på Niklas. Även 

om föredraget i huvudsak var marknadsföring av 

företaget, så väver Niklas alltid in några mer 

personliga kommentarer och tips. 

 

Det var sedan dags för årets Riksstämma. Års-

möten av denna typ är ju oftast väl förberedda och 

det brukar mer vara en formell avbetning av de 

olika punkterna på dagordningen. Så var det också 

denna gång fram till punkten 10, som handlade om 

föreningens flerårsplan och framtida ekonomi. 

Föreningens ordförande Erland Ringborg började 

med att redogöra för ett alldeles färskt avtal med 

Riksarkivet om utgivande av nya ”skivor” Sveriges 

befolkning 2000 och 2010. Detta borde ge ett 

betydande tillskott till föreningen främst under 

2020. Styrelsen gav ingen prognos på hur stort 

detta tillskott kunde bli och den presenterade 

budgeten hade alltså inte ändrats. Då prognosen 

visade underskott i miljonklassen för de närmast 

kommande åren, så blev här en lång diskussion 

initierad av föreningen DIS och dess ordförande 

Daniel Berglund. Han krävde bl.a. en generell be-

sparing på 10% rakt av. Med hänsyn till det nyss 

presenterade avtalet med Riksarkivet, så beslutade 

årsmötet att låta styrelsen omarbeta prognoserna 

till nästa år för att då se om det fortfarande finns 

behov av besparingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De egentliga Släktforskardagaren startade på 

lördagen med invigning av kulturministern Alice 

Bah-Kunhke. Man kan dela upp evenemanget i 2 

huvuddelar, dels utställningar, som fyllde 2 hand-

bollshallar. Och dels ett gediget program med 

föredrag. Förutom de svenska utställarna Släkt-

forskarförbundet, Riksarkivet, Dis och Arkiv 

Digital, så fanns de stora amerikanska firmorna i 

egna montrar. Många lokal/läns-föreningar fanns 

också där med egna montrar. I år hade Skånes 

Släktforskarförbund en monter, där även en del 

skånska lokalföreningar, dock ej LSF, deltog.  På 

lördagen var besökstrycket i montrarna över lag 

stort, men det hade mattats av på söndagen. 

 

Föreläsarprogrammet innehöll ett 20-tal olika 

föredrag, som kördes i parallella session i 3 olika 

lokaler. Detta betydde att det blev lite spring mellan 

föreläsningarna, då man hann få lite luft emellan. 

Själv hann jag med 7 olika föredrag, bl.a. professor 

Dag Blank, som pratade om nya perspektiv på 

Svenskamerika. Peter Sjölunds DNA-föredrag var 

väl ett av dagarnas höjdarnummer.  

 

2019 hålls Släktforskardagarna i Borås och 2021 är 

400-årsjubilerande Göteborg värd för evene-

manget. Jag hoppas att några av er har möjlighet att 

åka dit. 

 

Efterlysning 

Föreningens verksamhet har sedan länge varit upp-

byggd kring 8 – 10 medlemsaktiviteter per år, mest 

har det varit olika föredragshållare, men vi har även 

anordnat diverse studiebesök. Vidare ger vi ut 2 

nummer av tidningen Lundagenealogen per år, där 

terminens program presenteras. 

 

Vi i styrelsen tar tacksamt emot idéer på föredrag, 

studiebesök eller andra aktiviteter, som ni tycker 

att vi skall ta upp på programmet. Har ni lust att 

engagera er i föreningens arbete, så hör av er till 

mig ( ordf@lundsslaktforskarforening.se ) eller 

valberedningens Kerstin Olsson 

( kirra.olsson@gmail.com ). 

 

mailto:kirra.olsson@gmail.com
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Emigrantforska på nätet 
Föreläsning 1 september i Växjö av Ted Rosvall 

Artikeln tidigare publicerad i Släkten 2018:3, Södra Västerbottens Släktforskare 

 

Boken ”Emigrantforska på nätet” kom ut ifjol och Rosvall hade som medförfattare Anna-Lena 

Hultman. Nu ansåg man det var läge komplettera med allt som hänt på nätet under det gångna 

året, nya databaser och nyttiga länkar. 

 

Först och främst fick vi höra om SAKA – de svensk-amerikanska kyrkoarkiven, som förvarats 

i Växjö på Emigrantinstitutet, numera Emigranternas Hus. Det var kyrkböcker som filmats av 

Lennart Setterdahl under 1960-talet och som bara kunnat studeras på plats i Växjö. Kopior av 

filmerna har funnits på ett ställe i USA. I början av augusti skriver Ted Rosvall i sin blogg på 

nättidningen Rötter: ”Häromdagen påbörjade Ancestry publiceringen av materialet och resten 

kommer inom kort. Det handlar om tre stora delar: 

 

1. U.S., Evangelical Covenant Church, Swedish American Church Records, 1868-1970 

[Motsvarar Missionsförbundet i Sverige] 

 U.S., Evangelical Free Church of America, Swedish American Church 

Records, 1800-1946  

U.S., Evangelical Lutheran Church in America, Swedish American Church Records, 1800-

1945 [Motsvarar Svenska Kyrkan]  

Det är alltså delar av de två 

förstnämnda, mindre, databaserna, 

som nu börjat släppas på Ancestry - 

med rejäla personregister, sökbara på 

alla upptänkliga sätt; namn, födelsetid, 

födelseort, make/maka, barn o.s.v. 

 

Som brukligt är hos Ancestry, 

uppdateras databaserna med nya 

poster vartefter. Likaså kommer den 

absolut största delen, Evangelical 

Lutheran Church, senare i år. 

 

 

Ted Rosvall löser emigrantfrågor. 
foto: Kristina Persson 

 

Till den delen hade Bertil Grundström i Tranås framställt ett personregister med 560 000 poster 

över alla svenskfödda medlemmar i dessa församlingar. 

 

I den nya resursen tillkommer alla de som är födda i USA, efter emigrationen, vilket kommer 

att ge den som söker sina försvunna släktingar i Amerika massor av nya ledtrådar”. Observera 

att Ancestry.se eller Ancestry.com är abonnemangstjänster.  
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Förutom ”membership rolls”, snarlika våra husförhörslängder, finns födde, vigde, döde och 

flyttningslängder. Medlemskapet i dessa församlingar var frivilligt, så folk försvinner ej 

endast via flyttningar utan också av det skälet att de inte har råd betala sin avgift eller har 

hittat på något fuffens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ArkivDigital har också ägnat sig åt 

digitalisering av det svensk-

amerikanska kyrkoboksmaterialet, 

genom omfotografering. Man har 

även hittat församlingar där 

Setterdahl inte varit och letat. Allt 

detta kräver dock allt-i-ett-

abonnemang hos ArkivDigital. Bland 

de delstater som nu varit föremål för 

besök kan nämnas Kansas, Missouri 

och en del av Minnesota. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ur födelsebok, St Paul´s Lutheran Church, Chicago, 1891. 

 

 

Ted Rosvall drog också en lans för digitaliserade dagstidningar, dels de svenska tidningar som 

finns på Kungl. Bibliotekets hemsida https://tidningar.kb.se/, dels svensk-amerikanska på och 

mestadels amerikanska på https://chroniclingamerica.loc.gov/   
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Bland de svenskspråkiga finner man ofta 

nyheter från Sverige, så emigranten i 

Minnesota eller annorstädes kunde följa med 

i vad som timat därhemma i Hjärup, 

Bonderup eller var man nu hade bott. 

 

 

 

 
23 april 1919 ur Svenska folkets tidning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosvall nämnde till slut även de 

adresskalendrar från USA som digitaliserats 

och gjorts sökbara hos Familysearch, 

Ancestry med flera. Varje ort med 

självaktning hade adresskalendrar och där 

kan man om man har lite tur följa sin släkting 

från den ena adressen till den andra. 

Kalendrar kunde komma ut vartenda år, dock 

inte överallt 
 
 
 
 
 
 

Providence, 
 Rhode Island, adresskalender 1897
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Hilma Borelius – en akademisk pionjär  
Hon var Skandinaviens första kvinnliga litteraturdocent, initiativtagare till Lunds 

Kvinnliga Studentförening och ordförande i Lunds rösträttsförening. Trots pionjärinsatser 

på flera områden verkar hon ändå ibland att ha tvivlat på sin egen förmåga. 

Hilma Borelius 

föddes i Lund 1869 

som familjens 

äldsta barn av fyra 

och växte upp vid 

Biskopsgatan. 

Fadern var den 

kände filosofen 

Johan Jacob 

Borelius. Modern, 

Hedvig Lönbohm, 

kom från en familj 

där man i släktleden hittar kyrkoherdar, 

rådmän och lärare. I den miljön var det säkert 

viktigt att också kvinnorna var belästa och 

bildade, även om de saknade formella 

examina. Båda föräldrarna härstammade från 

Västmanland  

Hilma blev student 1891. Studentexamen 

hade då varit möjlig för kvinnor i 20 år, men 

endast som privatister. Samma höst skrev hon 

in sig vid Lunds universitet för att läsa bland 

annat filosofi och litteraturhistoria. Hon tog 

en fil.lic. 1902 och disputerade 1909 på en av-

handling om Erik Gustaf Geijer.  

Trots akademiska framgångar med höga be-

tyg verkar hon inte ha haft särdeles gott själv-

förtroende och tvekar både inför att skriva av-

handling och söka en docentur. Det senare gör 

hon slutligen inte bara för sin egen skull utan 

också för kvinnosakens. 1910 blir hon docent 

i nyare litteraturhistoria vid Lunds universitet, 

men utan tjänst. När hon så 1922 får ett vika-

riat som professor i litteraturhistoria kallar 

hon det att ”leka professor” och hon var under 

många år universitetets enda kvinnliga lärare. 

Intressant är att hon beskriver besöken på uni-

versitetets bibliotek som synnerligen obehag-

liga, att de krävde stor självövervinnelse och 

lämnade en stark känsla av att som kvinna 

vara obehörig och till besvär för de manliga 

bibliotekarierna. Det fanns ännu mycket få 

kvinnliga studenter i Lund på 1890-talet.  

 

År 1900 bildades slutligen en kvinnlig stu-

dentförening efter förebild från Uppsala, där 

Hilmas släkting historiedoktorn Lydia Wahl-

ström var ordförande. Hilma Borelius blev 

den första ordföranden i Lund.  

Hon var även aktiv i Lunds rösträttsförening 

och i Fredrika Bremerförbundet som ordfö-

rande i lokalavdelningen, ledamot av Veten-

skapsakademin i Lund och styrelsesuppleant i 

Akademiskt bildade kvinnors förening. Under 

hela sitt liv arbetade Hilma Borelius för att 

kvinnorna skulle få en starkare ställning vid 

universiteten och själv lyckades hon också, 

trots sina tvivel.  

Dåtidens kvinnorörelse gav rådet: ”Sök nyt-

tig verksamhet, så kan du leva nöjd utan 

kärlek och äktenskap.” Hilma Borelius lade 

till: ”Följ dina objektiva intressen, då skall 

kärlekens lycka och smärta därjämte till-

falla dig, just så »stor» som du själv blivit.” 

Hilma Borelius avled 1932 och ligger begravd 

på Östra kyrkogården i Lund. 

Stiftelsen Hilma Borelius Stipendiefond delar 

årligen ut medel till begåvade studenter i hu-

manistiska ämnen. Från början var fonden 

avsedd enbart för kvinnor men sedan 1982 

kan även manliga studenter få stipendierna.  

Marianne Kindgren  

Källor:  

Borelius, Hilma: Kvinnligt studentlif i Lund. I 

Under Lundagårds kronor, Lund 1921.  

Fogelklou Norlind, Emilia: Hilma Borelius 

1869-1932. Minnesruna i Tidevarvet 6 1932.  

Göteborgs Universitetsbibliotek, databas 

KvinnSam: Kvinnors kamp för kunskap. 

http://www.ub.gu.se/kvinn  

Kyrkböcker för Lund dkfs, Björksta (U), 

Skinnskatteberg (U), Ryttern (U), Nora och 

Västerås.  

Nordenstam, Anna: Hilma Johanna Ulrika  

Borelius. Artikel i Svenskt Kvinnobiografiskt 

lexikon. www.skbl.se



 

8 Lundagenealogen nr 1 2019  

 

Värmlands nationshus 70 år 

( ett axplock från mitt familjearkiv) 

 

 

 

Lund befinner sig i en tid av förvandling. Det grävs för spårvagn, vatten och avloppsledningar 

och det sker husrenoveringar, nybyggnationer och då inte minst studentbostäder. Efterfrågan 

på studentbostäder har varierat under åren men bristen av sådana har dominerat. 

Dagligen passerar jag Akademiska hus nybyggnation i hörnet av Tornavägen-Tunavägen och 

då går tankarna ofta till Värmlands nationshus, som var det första i Lund. Eftersom jag är ingift 

i den byggmästarfamilj, som ansvarade för uppförandet, började jag leta i familjearkivet. Då 

upptäckte jag att det är jämt 70 år sedan Värmlands nation blev först med att bygga nationshus 

i Lund och adressen var och är Stora Tvärgatan 13. Arkitekt var Carl-Ossian Klingspor och 

byggnadsarbetet utfördes av byggnadsfirman Gustaf F. Olsson. 

 

Följande bild och text går att finna i Lunds Dagblad den 3 december 1948: 

 

 

 

 
 

  Inspektor prof. Erik Fahlbeck lägger grundstenen medan byggmästare G.F.Olsson tittar på. 
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Grundstenen till Värmlands nations hem 

vid Stora Tvärgatan lades i går vid en 

högtidlighet, som förrättades av 

inspektor professor Erik Fahlbeck. 

Bland de närvarande märktes, förutom 

ett flertal av nationens ledamöter, bl.a. 

Lunds studentkårs ordförande 

med.kand. Bertil Nosslin och andra 

intresserade. 
Professor Fahlbeck framhöll bl.a. att det var 

en stor dag för Värmlands nation, då efter 

många års ansträngningar grundstenen 

kunde läggas till nationens nya hem. Det är 

nationens förhoppning att dess hem skall 

motsvara förväntningarna och bli en 

knutpunkt för nationens medlemmar samt 

att det skall bidraga till att i någon mån lätta 

bostadsbristen. Det blir det första 

nationshemmet i Lund och det är att hoppas 

att nationens initiativ kan bli ett föredöme 

för andra nationer. 

Efter att ha riktat ett tack till 

studenthemmets arkitekt Carl-Ossian 

Klingspor och entreprenören Gustaf F. 

Olsson i Lund, lyfte professor Fahlbeck 

mursleven och lade grundstenen. Vidare  

meddelade han, att ett kopparskrin, som 

innehåller vissa nedskrivna uppgifter och 

tidstypiska föremål, kommer att inmuras. 

I en redogörelse i skrinet omtalas att 

grundstensläggningen skedde den 2 

december 1948, ”då Nationens Förste 

Hedersledamot, Hans Majestät Gustav V, 

var Sveriges konung. Nationens 

förutvarande kurator, Tage Erlander, var 

statsminister samt Nationens förutvarande 

notarie, Östen Undén, var minister för 

utrikes ärendena.” I redogörelsen lämnas 

vidare personuppgifter för Universitetet, 

Skåne och Värmland samt för Nationens 

byggnadskommitté, varjämte arkitekt och 

byggnadsfirma omnämnas. 

Bland i kopparskrinet deponerade föremål 

märktes exemplar av i Malmö och Lund 

utkommande tidningar samt en serie av 

dessas löpsedlar, vidare kurserande mynt 

samt en rikhaltig samling frimärken. 

Studentkatalogen, tryck från Värmlands 

nation, nationens visbok, Universitetets 

föreläsningskatalog. Intressebyråns 

studiehandbok, en del Lundatryck samt 

almanackor ha jämte Värmlands Nations 

nationsband och insignier nedlagts i skrinet 

liksom ett 20-tal fotografier, 

studentaftonsaffischer samt kartor över 

Lund och Skåne 

 

Byggnadsarbetet fortskred och det drog ihop sig till ”Resegille”. För första gången skulle detta 

ske tillsammans med studenter och förväntningarna var stora hos byggfolket. Stora salen på 

Akademiska föreningen dukades till fest och det bjöds på god mat, VIN och många, långa, 

seriösa tal. Byggfolket kände sig inte riktigt bekväma. Kvällen övergick i natt och det aviserades 

”Nattamad” i Lilla salen. Borden var dukade med korv och bröd och vid varannan tallrik stod 

en helflaska starksprit! Nu övergick festandet i ett mera traditionsenligt resegille. Det berättas 

att en av gästerna försäkrade sig även om en god frukost genom att peta ner två korvar inlindade 

i senap i sin kostymficka. Mer än så berättar inte familjearkivet. 

 

Värmlands nationshus stod klart och invigdes år 1949 och grattis till de 70 åren, för vad skulle 

Lund vara utan studenter. 

 

Kerstin Olsson, medlem i LSF. 
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Klågerupsmassakern 
 
Klågerupsmassakern utspelades sig lördagen den 15 juni 1811 vid Klågerups slott. Drygt 

800 bönder och drängar beväpnade med liar, hötjugor och påkar stod mot 40 husarer ur 

Skånska husarregementet samt 10 infanterister utrustade med gevär, sablar och tre 

kanoner. När morgondimman lättat denna lördagsmorgon låg minst 40 ihjälslagna bönder 

utspridda på området kring slottet. De hade inte en chans mot ”det blänkande helvetet” 

som husarerna kallades i folkmun. Ett samtida vittne skrev –”de sköt till måls på dem och 

nedhögg dem för blott tidsfördriv”. Efter massakern infångades ett par trehundra av 

allmogen och internerades på Malmö Hus där deras tillvaro förmörkades ännu mer. Ett 

stort antal dömdes sedan till långa fängelsestraff och två dömdes till döden och avrättades. 

 

 
 

 

Varför och hur kunde detta ske? 
En mycket kortfattad bakgrund till massakern ligger i kontexten av det stormaktskrig som 

pågick på den europeiska kontinenten. Sveriges krigsmakt var oerhört åderlåtet på grund 

av kriget mot ryssen i Finland. Engelsmännen, som var en av de stora aktörerna i kriget 

hotade de svenska väst och sydkusterna eftersom de var rädda att Sverige skulle liera sig 

med Napoleons Frankrike – inte minst eftersom Sverige fått en ny kronprins, en före detta 

fransk marskalk Jean Baptiste Bernadotte. Eftersom de syd och västsvenska kusterna i 

praktiken var försvarslösa beslutades det att ett förstärkningsmanskap bestående av 

15,000 bönder och drängar skulle mönstras.  

 

Det var detta beslut som sedan blev eftermälet den 15 juni 1811. Protesterna mot in-

skrivningen slogs blodigt ner, och av de fyrtio som aldrig mer kom hem igen var min 

morfars farfars farmors far Jacob Hansson från Hyby som numera ligger begrav på platsen 

som kallas för ”Döängen” beläget strax söder om Klågerups nuvarande samhälle. 

 

Den 18 mars kommer kyrkoherden i Svedala Lars Johansson hålla ett föredrag om 

denna händelse 
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Asksläktens signum 
 

Carl var mångårig medlem och styrelseledamot i Lunds släktforskarförening/Lsf. Med sin 

stora kunnighet i släktforskning deltog han i Råbyprojektet, som jag här nedan ska berätta 
om i stora drag. 
 
Carl var utbildad medicinteknisk ingenjör på Lasarettet i Lund. Han var släktkär och mycket 
vänfast, allmänbildad och kunnig på många skilda områden; trädgårdsodling, 
matlagningens kemi, historia, folkvandringar etc. men var skeptisk till DNA. 
 
Faderns släkt i Lund var känd. Häri ingick den legendariske professorn Sam Ask och många 
äldre lundabor känner nog till Palaias d`Ask på Sandgatan. 
 
Morfaderns släkt hade brukat sin jord i Stora Råby i flera släktled, känt åtminstone under 300 
år. Här växte modern Ella upp och Carl talade med förtjusning om besöken hos ”moffor” i 
Råby. Här väcktes sannolikt hans stora intresse att odla, plantera och skörda. Han var bl.a. 
en hejare på att ”dra upp” fikonträd. 
 
Med sitt familjenamn ASK. och sin stora vurm för att följa släktleden bakåt i tiden bildade 
han ett stort arboretum*. Släktträd, (världsträdet Yggdrasil), en ask i asatron och fikonträd 
från Edens lustgård framstår som en tanke-vindlande symbolism. Lägg härtill en bok om 
Stora Råby. 
 
En liten spirande knopp i form av barnbarnet Enia, ett år i november, blir Hoppet och 
Framtiden i Carls arboretum.  
 
En högtidlig begravningsakt hölls i Carls morfäders kyrka i Stora Råby. Carl vilar efter 
många års tärande sjukdom i sina farfäders grav på Norra kyrkogården i Lund.  ΩΩΩ 

 
*)arboretum: en plantering av träd 
  

 

 

Carl Gustaf Ask 1948 – 2018  

Symbolisk arborist med stort  

arboretum 
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Råbyprojektet__________________________________ 

 
©Lunds Släktforskarförening 

Föreningens Råbyprojekt initierades av dåvarande ordföranden i Lsf, Ingrid Gottfries, som 
föreslog ett föreningsarbete om någon gammal by. Valet föll på Stora Råby, numera småort 
Lunds kommun. Här hade jag själv en anas syster från Östra Torn som 1810 gifte in sig på No 15 
i byn. Från henne och maken utgick 35 barnbarn, alla födda i Stora Råby. Dessutom hade min 
man några led av soldater i byn.  På så sätt var jag delvis orienterad med byns förhållanden. 
 
Kort historik  
År 1684 fick gårdarna gårdsnummer enligt en förordning utsänd av generalguvernören över 
Skåne, Rutger von Ascheberg. Vid denna tid fanns i Stora Råby 17 kronohemman, 1 
kyrkohemman och 6 hospitalshemman. Inalles 24 gårdar. No 25 var allmänning och byplats. År 
1701 noterades den första brukaren på No 26, som var ett av tre landshövding boställen. De 
övriga var No 1 och No 2. No 27 var ett kyrkofäste och bostad för klockaren. 
Före enskiftet 1805 hade enstaka gårdar två brukare. Vid utflyttningen på markerna fick No 3 – 
byns första skattehemman – No: 10, 16, 20 och 22 ligga kvar i bykärnan. Markerna fördelades så 
att varje åbo kom att få sin egen jord samlad med tillhörande gårdsbyggnader. 
Som projektledare och ”skrivare” hade jag en idé om att följa gårdarna och dess brukare med 
familjer från 1684 i ungefär 300 år. 
Forskning 
► Till stor uppskattning beviljades medel till en bärbar dator för projektet från dåvarande 
Sparbanken Finn 
► Carl Ask ställde sin stora forskning av morfaderns släkt i Stora Råby till förfogande och åtog 
sig att vara programmerare till vår dator, fotograf och korrekturläsare. 
► Leif Petersson bidrog med register över döda och bouppteckningar med skannade ingresser av 
Åke Moberg 
► Anders Larsson liksom Carl med djupa rötter i Stora Råby tillförde register över katekismi- och 
mantalslängder och var alltid beredd att bjuda på sin rika kunskap om Råbysläkter, 
►Vigselregister 1689 – 1895: Kerstin Olsson, Carl-Hugo Alm och undertecknad. 
►Kartor: Gunnar Svensson, Lantmäteriet, Kristianstad 
►Håkan Påhlsson med sitt privata gårdsarkiv på No 3/Almelund  
►Otto Ryding; Bevaringsplan; Stora Råby och Värpinge 
►Konsulter: Guno Haskå, register mm, Åke Moberg 
►...och många andra som på olika sätt  bidrog till projektet. Ingen nämnd, ingen glömd. 
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Gårdarna, före och efter enskiftet 1805, presenteras med dess brukar-familjer 
under 300 år i kronologisk ordning. För varje gård finns en tablå över kända åbor 
som följs av en familjeöversikt för var och en brukare där det medtagits 
brukarparets föräldrar och barn med ingifta. Tjänstefolk och inhyses redovisas 
inte såvida de inte tillhörde någon av brukarnas familjer. 
 
Under arbetets gång upptäcktes flera släkter som varit bosatta i Stora Råby, 
ibland upptill i 10 - 11 generationer.  Vår tanke var att man skulle kunna beställa 
enskilt släktträd eller enskild gård på en fil. 
 
Projektet utmynnade således i 
Bärbar dator till projektet. 
CD: Vigda i Stora Råby 1689-1895 
CD: Döda i Stora Råby + bouppteckningsregister 1689-1925 
CD: Brukare och Gårdar under 300 år; från 1684 sökbar i alla variabler. Finns 
även i bok-form. 
Register över Östra Torn ämnat för CD/Åke Moberg  ΩΩΩ 
 
 
 

 
Historiens vingslag 
 
Fotografi på Stora Råby No 20/20:2 från början av 1900-talet. Byggnaderna är de 
äldst bevarade i byn som ligger kvar på sin ursprungliga plats sedan 1600-talet. 
Gården har under många år brukats av samma släkt. 
 
Hundra år senare, sjuder gårdsbyggnaderna av nytänkande och aktivitet långt 
utanför forna tiders samhällsbruk. En ny era har tagit vid i Stora Råby

Sigbritt Jönsson/sigbrittjons@gmail.com 
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Sveriges dödbok 7 
 

Färdig version 
 

 

 

 
 

 

I slutet av november så kom den då 

äntligen, den efterlängtade Sveriges dödbok 

7. Sveriges Släktforskarförbunds projekt 

”Namn åt de döda” har pågått sedan år 2002 

och vi är många släktforskare, som har haft 

nytta och glädje av dess resultat, nämligen 

CD-skivan ”Sveriges dödbok”. Som nu 

också går att få som ett USB-minne. 

Det har hunnit bli sju utgåvor och den 

färdiga versionen innehåller cirka 13 

miljoner poster och täcker åren 1860-2016. 

Den är nästan 100 % fullständig avseende 

namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd, 

dödsförsamling och adress. 

Du inhandlar den via Förbundets hemsida 

Rötter för en kostnad av 600:- + porto. För 

dig som är medlem i vår förening och där-

med också i Sveriges Släktforskarförbund 

är kostnaden 550:- 

Besöker du Skånes Släktforskarförbunds 

expedition på Arkivcentrum Syd, så finns 

det möjlighet att köpa den här utan porto-

kostnad. De håller öppet varje torsdag 

mellan kl. 09.00 – 12.00. Ingång via 

”fikarummet” och efter en rejäl dörr-

knackning kommer någon från SkSf och 

öppnar för dig. 

Men trots att man kallar Sveriges dödbok 

7 för färdig version så fortsätter projektet 

”Namn åt de döda”. En hel del släktforskare 

runt om i landet har redan börjat med att 

registrera döda personer mellan åren 1830 – 

1859. En intressant uppgift men helt säkert 

också tidsödande speciellt i de stora stads-

församlingarna. Kyrkböckerna vid den här 

tiden är ofta inte så välskrivna men man får 

helt klart god träning på att läsa ibland 

slarviga texter och att snirkla sig fram till 

rätt uppgifter. 

 

Är du intresserad av att arbeta med projektet 

”Namn åt de döda” så gå in på Rötter där du 

hittar all information angående detta. Vi är 

många som redan börjat men fler vill vi bli. 

 

Vid tangentbordet 

Kerstin Olsson
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  DISkutabelt 2018-4 15 Tolka rätt – bokrecension 
 

Torbjörn Wahlström och Thorulf 

Imselius har skrivit en 

Handledning i tolkning av gamla 

handskrifter. Den kom ut i augusti 

ifjol. Författarna har sedan flera år 

genomfört kurser i tolkning av 

gamla texter. De vill med sin bok 

Tolka rätt! förmedla sina 

erfarenheter och kunskaper. 

Torbjörn Wahlström kallar sig 

avdankad matematiker, egen företagare och konsult 

inom tillverkningsindustrin. Torbjörn är släktforskare 

sedan 2010 och är numera ordförande i DIS 

regionförening Filbyter, som omfattar Östergötland och 

södra Sörmland. Thorulf kallar sig avdankad 

trädgårdsmästare och släktforskare sedan 25 år. Även 

han är aktiv i DIS Filbyter och har medverkat i 

föreningens kurser Tolkning av gamla texter.  

Författarna lägger fokus på bokstävernas utformning. 

En bokstav kunde skrivas på mer än tio olika sätt. Det 

finns tabeller som visar hur en bokstav såg ut under 

1600- eller 1700-talet, men flesta av dem träffar man 

mycket sällan på. Författarna har i stället valt att 

presentera bokstäverna i ord där de förekommer. Varje 

bokstav studeras i fyra till nio ord för perioden 1600- 

1830. Orden hämtas direkt ur källorna kyrkoböckerna 

hos Arkiv Digital, men även kyrkoböckerna i 

Riksarkivets digitala forskarsal kan användas för att få 

övning i att tolka gamla handskrifter.  

Jag är imponerad av författarnas arbete med att 

framställa sin bok och med bredden i de exempel som 

finns i deras övningar i att tolka bokstäver, ord och 

texter. Boken är indelad i 15 avsnitt på totalt 140 sidor 

och börjar med Paleografi som är vetenskapen om 

skriftens utveckling och användning i äldre tider samt 

läsning och tolkning av handskrifter. I förordet skriver 

författarna att läsarna kan hoppa över det avsnittet. Jag 

som studerade ämnet inom ramen för historia i Lund för 

mer än 50 år sedan, utan att då förstå att jag skulle få 

nytta av mina kunskaper långt, långt senare, 

rekommenderar att man läser avsnittet Paleografi som 

en introduktion till ämnet.  

Avsnitt två behandlar det svenska skolväsendet, avsnitt 

tre behandlar olika stiltyper med exempel från 1620 till 

1880. I avsnitt fyra ger författarna exempel på hur små 

och stora bokstäver kunde skrivas alltså från a och A till 

ö och Ö. Här ges också exempel på bokstavsformer som 

kan förväxlas.  

Avsnitt fem innehåller avstavningar medan i avsnitt sex 

redogörs för hur förkortningar har använts under 

århundradena. I avsnitt sju behandlas vanligt 

förekommande ord, både speciella ord och dess 

stavningar och gamla ord och uttryck, men även vanliga 

latinska ord i kyrkoböckerna. Så nyttigt, så nyttigt! Så 

följer i avsnitt åtta gamla ordföljder, särskrivningar, in-

skjutna satser och insprängda latinska ord. Avsnitt nio 

behandlar gamla mynt och mått – med bra listor att leta 

i när man behöver dem.  

Därpå följer ett antal avsnitt med övningar i att tolka 

texter i olika källor och under skilda tider; avsnitt tio 

från generalmönsterrullor, avsnitt elva från kyrkböcker, 

födelse- och dopböcker, död- och begravningsböcker 

samt lysnings- och vigselböcker. Texter från 

sockenstämmor och kyrkoråd innehåller övningarna i 

avsnitt tolv. Det trettonde avsnittet kallas texter om 

speciella händelser t.ex. Biskopen i Kalmar som skrivit 

om de skador han fått när fallit nedför en trappa eller en 

vädjan från Anna Wasa till en adelsman om att närvara 

vid ett dop. I det fjortonde avsnittet övar man på att läsa 

och tolka bouppteckningar medan det femtonde och 

sista avsnittet innehåller texter i domböcker.  

Efter frågornas källhänvisningar har författarna skattat 

texternas svårighetsgrad på en skala 1 – 5 där 5 är 

svårast. I övningarna i kyrkoböckerna har man inte tagit 

med exempel från husförhörslängder eller 

församlingsböcker eftersom de sällan innehåller 

sammanhängande texter.  

Till samtliga övningar finns det facit i form av en 

tolkning av texten och även ett förtydligande till modern 

svenska. Det vill till att ha god självdisciplin och inte 

tjuvtitta på tolkningar och förtydliganden innan man har 

försökt att tolka övningsexemplen själv. Författarna 

skriver att det är roligt, intressant och lärorikt att tolka 

gamla handskrifter. Man kan bli bra på det, men det 

finns inga genvägar. Det är bara att öva, öva och åter 

öva. Det skriver jag gärna under på!  

Jag har i tio år haft kurser på Kristianstads 

pensionärsuniversitet som kallas Mats frågelåda. 

Eleverna får i förväg ställa valfria frågor inom ämnet 

släktforskning, men merparten av tiden ägnas åt frågor 

om tolkning av texter av notiser i kyrkoböcker och 

bouppteckningar. Det har gett mig en bra övning i att 

tolka texter. Skulle jag kunna tänka mig att använda mig 

av Tolka rätt! som kursbok i ämnet? Det skulle jag visst 

göra!  

 

Mats J Larsson  

 

Boken Tolka rätt! kostar 275 och säljs via DIS Filbyter 

https:// dis-filbyter/butiken. Författarna har även gett ut 

Tolka rätt – fördjupning som kostar 175 kr och kan 

köpas på samma ställe. Medlemmar i DIS Filbyter får 

köpa böckerna billigare. 
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Verksamhetsberättelse för Lunds Släktforskarförening 2018 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

 

Ordförande:   Claes Westrup 

Vice ordförande Rolf Carlsson 

Sekreterare:  Bengt Schultz 

Kassör:  Lars-Åke Sellberg 

Övriga ledamöter: Eva von Rosen 

Anders Lindberg 

Per-Arne Nilsson 

 

Revisorer: Stig Aronsson (sammankallande), Göran Blanck. 

Revisorssuppleant: Rolf Nilsson. 

 

Valkommitté: Kerstin Olsson (sammankallande) Bo Kristensson och Ingemar Åkesson. 

 

Redaktionskommitté för Lundagenealogen: Berit Aronsson, Bo Nordenfors, Kerstin Olsson  

Marianne Kindgren och Eva von Rosen (redaktör och sammankallande).  

Berit Aronsson slutade efter vårterminen. Hon ersattes av Marianne Kindgren. 

 

Lundagenealogen:  

Föreningens tidning, Lundagenealogen, har under året utkommit med 2 nummer. 

 

Expedition: 
Föreningens expedition på Arkivcentrum Syd har under året varit bemannat varje torsdag 

mellan kl. 09.00 - 12.00 i samarbete med SkSF. Här kan du besöka SkSF:s referensbibliotek, 

köpa böcker och CD-skivor 

 

Jourhavande släktforskare: Ingemar Åkesson, Berit Aronsson, Kerstin Olsson, Bo 

Nordenfors, Ingrid Elmersson och Rolf Nilsson har under året tjänstgjort som jourhavande 

släktforskare på Arkivcentrum Syd helgfria fm mån-fre. 9.00 – 12.00 

 Fr.o.m. 14/11 måndagar kl. 13.00–16.00 

tisdagar, onsdagar, torsdagar kl. 09.00-12.00 

I samband med ACS:s onsdagscaféer även kl. 13.00-15.00 

 

 

Hemsida: 

Karolina Widell arbetar kontinuerligt med föreningens hemsida och uppdateringar görs när så 

erfordras. Föreningen använder ett enklare publiceringsverktyg (wordpress.org.), som gör det 

lättare att hantera och lägga till information på hemsidan. Den officiella webbadressen är 

www.lundsslaktforskarforening.se Föreningen finns även på Facebook. Hemsidan kan även 

nås med adress: www.lundssläktforskarförening.se 
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Medlemsantal: 

Föreningens medlemsantal är 148 st. varav 1 är hedersmedlem. 

 

Ekonomi: 

Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska berättelsen. 

 

Sammanträden: 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemskap: Medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund. 

Föreningen är också medlem i Skånes Arkivförbund. Arkivförbundet handhar och förvarar 

föreningens arkivmaterial.  

 

 

 

Medlemsverksamhet under 2018: 
Lördagen 20 januari kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag.  

Tema: Ge namnen liv- att släktforska i universitetsbibliotekets arkiv. 

Vår förening arrangerade denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund 

Lunds Släktforskarförening gav: Information och rådgivning om släktforskning. 

Föredrag kl. 11.00: Tobias Idberg, arkivarie och verksamhetsansvarig vid Lunds 

universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, berättade vad som gömmer sig för släktforskaren 

i universitetsbibliotekets arkiv och specialsamlingar. Arkiven innehåller bland annat brev, 

dagböcker och manuskript men här finns även bildsamlingar såsom Per Bagges och Firma 

Hagbloms fotosamlingar.  

Besökare:      Ca 80 st.  

Därefter blev det visning av Lundasamlingen av Bibliotekarie Pia Svensson Bengtsson 

 Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6, Lund. 

En jämn genomströmning av besökare för information och rådgivning om släktforskning gavs 

av Lunds släktforskarförening vid 3 st. olika datastationer. 

 

 

Måndagen 12 februari Årsmötet på Träffpunkten S:t Laurentiigatan 18, Lund. 

Efter årsmötet berättade Guno Haskå om ”Gästgiverier och skjutshåll”   33 deltagare 

 

Måndagen 12 mars Medlemsmöte: Niklas Hertzman berättade om ”Nytt i Arkiv digital”  

      22 deltagare 

 

Måndagen 16 april: Medlemsmöte: Magnus Hellblom gav goda råd om DNA 

Diskussion om vad en DNA test kan ge. Det fanns även möjlighet att topsa sig. 

      26 deltagare 

 

 

Tisdagen 22 maj Studiebesök: Anita Larsson berättade om konst och arkitektur i Domkyrkan. 

Vi träffades utanför Domkyrkan 15.45 

      12 deltagare: 
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Måndagen 10 september Medlemsmöte: Rolf Johansson berättade om  

”Ovanligare källor till nytta och glädje för släkt- och hembygdsforskare 

      

      18 deltagare 

 

 

Lördagen 13 oktober Skånes Hembygdsförbunds bokmässa på Arkivcentrum Syd 

Lunds släktforskarförening ansvarade för kaffeförsäljningen. 

 

Måndagen 22 oktober Medlemsmöte: Mathias Strandberg från Institutet för språk och 

folkminnen föreläste om ”Skånska dialekter förr och nu”  19 deltagare   

 

 

Lördagen 10 november Arkivens dag. Årets tema var ”Fest och glädje” 

Öppet hus på Arkivcentrum Syd med bl.a. föredrag och utställningar. 

Lunds släktforskarförening ansvarade för kaffeserveringen. 

Även försäljning av föreningens CD-skivor m.m.  

642 besökare skrev in sig i liggaren jämfört med 249 st. år 2017. 

 

 

Måndagen 3 december Medlemsmöte: ”Informationsmöte om DNA” 

Det fanns möjlighet att ställa frågor utifrån egna träfflistor.  29 deltagare 

Med bl.a. Magnus Hellblom 

 

 

 

Utbildning, information 

Lars-Åke Sellberg har deltagit i SkSF’s kurs ”Göra / uppdatera föreningens hemsida”. 

Claes Westrup har deltagit i Skånes Arkivförbunds kurs ”Ordning och reda i föreningens 

dokument!” 

 

 

Projekt. 

Sveriges Släktforskarförbunds projekt ”Namn åt de döda” har pågått under hela året. Under 

2018 publicerades version 7 av Sveriges Dödbok, som omfattar åren 1860-2016. Projektet är 

utökat med att även omfatta åren 1830–1859. Från vår förening har Rolf Nilsson, Kerstin 

Olsson, Berit Aronsson deltagit.  

 

Projektet ”Oäkta barn”. 

Skånes Släktforskarförbund och Landsarkivet står som projektansvariga med en projektgrupp 

där vår medlem Berit Aronsson ingår. Även Rolf Carlsson och Kerstin Olsson har arbetat med 

projektet. 

 

 

Konferenser.  
Söndagen 8 april: Skånes släktforskarförbunds årsstämma i Eslöv. Ombud för föreningen var:  

Claes Westrup, Lars-Åke Sellberg, Bengt Schultz och Anders Lindberg 

 

Fredag 20 april: Årsmöte hos Skånes Arkivförbund. 

Ordförande Claes Westrup deltog. 
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Fredag 31 augusti: Claes Westrup var vår förenings ombud vid Förbundets årliga årsstämma 

som hölls i Växjö i samband med släktforskardagarna 

 

Lördagen 27 oktober: Skånes Släktforskarförbunds ordförandekonferens i Lomma, Lomma-

Burlöv Släkt- och folklivsforskare stod som arrangör. Från vår förening deltog Claes Westrup. 

 

 

 

Styrelsens tack för verksamhetsåret. 
Styrelsen ber att framföra ett varmt tack till alla medlemmar och deltagare i föreningens 

verksamhet. 

 

Ett likaså varmt tack till de medlemmar som beredvilligt bistått oss i det praktiska arbetet i 

föreningens arbete 

 

 

 

 

 

Claes Westrup   Rolf Carlsson 

 

 

 

 

 

Bengt Schultz   Lars-Åke Sellberg 

 

 

 

 

 

Eva von Rosen   Per-Arne Nilsson 

 

 

 

 

 

Anders Lindberg 
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PROGRAM VÅREN 2019. 
 

Lördagen den 19 januari kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag 

Tema: Fotografiet och släktforskning. 

Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. 

Information och rådgivning om släktforskning. 

För vidare info ang. föredrag och tidpunkter se: Stadsbibliotekets vårkatalog 

 

 

Måndagen den 11 februari kl. 19.00. Årsmöte. 

Efter årsmötet berättar Claes Westrup om ”Att skriva en bok” 

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården). 

 

 

Måndagen den 18 mars kl. 19.00. Lars Johansson berättar om ”Klågerups uppror 1811”. 

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården). 

Klågerups uppror var en stor händelse i Sveriges historia som det inte pratas mycket om. 

Kyrkoherden i Svedala Lars Johansson har forskat mycket i ämnet och har också varit med och 

skrivit musikalen ”1811” som handlar om upproret. Musikalen spelades bl.a. på Klågerups slott. 

Ni som släktforskar i Hyby församlingen och som inte kan finna er anförvant i ”dödboken.” 

Kanske var vederbörande med i upproret.  

 

 

Måndagen den 15 april kl. 19.00. Lars-Åke Holst berättar om  

”Sturup – Flygplatsen på hemmaplan”. 

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården). 

Hösten 1968 startade planeringen av Sturups flygplats. Första skisserna gjordes på en servett 

och Sturup skulle ersätta Bulltofta som ett mellansteg till den nya storflygplatsen på Saltholm 

var klar. Saltholm blev aldrig mer än en tanke men Sturup invigdes en gråkall kulen december 

morgon 1972. Hur arbetet från planering till färdig flygplats gick, berättar Lars-Åke Holst i sin 

bok om Sturup. Lars-Åke grävde djup i arkiven och gjorde många person intervjuer i sitt arbete 

med boken. Lars-Åke Holst har också gjort böcker om bl. Sterling Airways och Transair. På 

det senare bolaget arbetade Lars-Åke ett antal år som Steward. 

 

 

Måndagen den 20 maj kl. 19.00. Gunilla Genrup berättar om  

”Titanics undergång – Ringarnas återkomst” 

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården). 

 

 

Torsdagen 28 februari och torsdagen den 11 april kl. 16.00 – 18.00. 

Anders Lindberg och Bengt Schultz kommer att vara jourhavande släktforskare på 

Stadsbiblioteket 

På Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund, håller vår expedition, tillsammans med 

SkSF, öppet torsdagar mellan kl. 09.00 – 12.00. Här kan du besöka SkSF:s referensbibliotek, 

köpa böcker och CD-skivor.  

Hjälp i din släktforskning kan du få av våra medlemmar, som tjänstgör som jourhavande 

släktforskare, måndagar kl. 13.00–16.00, tisdagar, onsdagar, torsdagar kl. 09.00-12.00 

I samband med ACS:s onsdagscaféer även kl. 13.00–15.00 


