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Hej! 
Pandemin verkar inte vilja ge sig ännu på ett tag. Det är bara att hoppas att det blir lättare att träffas när 

vaccinationen har kommit igång på allvar. Trots att vi inte kan ha någon verksamhet på ett bra tag ännu, så 

hoppas vi att ni ändå vill fortsätta att vara medlemmar i VGN. Ni som får detta blad brevledes finns ett 

inbetalningskort bifogat. Till er som får Slättforskaren via epost har vår kassör Karl-Johan Augustsson skickat 

ut inbetalningskort via epost. Har ni inte fått något, så kolla först under fliken kampanjer och i Skräpposten. I 

annat fall kontaktar ni Karl-Johan på epost karjohaug@gmail.com. 

 

Årsmötet 2021 
Enligt stadgarna ska vårt årsmöte vara genomfört senast under mars månad. Det kommer inte att fungera i 

år. Styrelsen har via epost-kontakt beslutat att avvakta framåt senvår/sommaren då det förhoppningsvis går 

att arrangera ett möte utomhus. Vi får se tiden an. Vi bifogar ändå verksamhetsberättelsen och 

kassaberättelsen för 2020. 

 

Riksarkivet – transkribering av gamla dokument 

Riksarkivet har precis släppt de första resultaten av ett nytt projekt.  Kunniga deltagare från allmänheten har 

skapat datamodeller som sedan ska tolka äldre handskrivna texter.  

 
Riksarkivet hoppas kunna göra arkivmaterial tillgängligt på ett helt nytt sätt genom det nya projektet, där man 
tagit hjälp av kunniga deltagare från allmänheten för att ta fram så kallade HTR-modeller i 
transkriberingsplattformen Transkribus. 

De första handlingarna som har transkriberats genom projektet är polisrapporter från Göteborgs poliskammares 
detektiva avdelning 1868–1902. Den inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar 
som ouniformerade poliser. 1868 tillsattes en fast personalgrupp och då började man uppföra rapportböcker 
över alla utgående handlingar. 

De maskintolkade texterna som lanseras berättar om Göteborgs historia under en period som präglades av 
urbanisering, industrialisering och migration. 

Du hittar fem rapportböcker på Riksarkivets hemsida: https://sok.riksarkivet.se/htr. Ytterligare material kommer 
att läggas upp under året. 

(Källa: Rötter.se) 

 

Ny befolkningskiva och nya handledningsböcker 
Sveriges släktforskarförbund har under hösten kommit med några nya produkter, som man kan köpa via 

Rötters bokhandel. Dessa är 

 

• Sveriges befolkning 2000 (Register över all befolkning i Sverige år 2000)  USB 

• Uniformen berättar. Från karoliner till kamouflage. Av Mikael Hoffsten.  Bok 

• Stockholmsforska. Av Mikael Hoffsten.  Bok 

• Kyrkoforska. Släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken.  Av Anna-Karin Westerlund och 

Markus Gunshaga. Bok 

• Inlåsta, släktforska i Polis., fängelse- och anstaltsarkiv. Av Roddy Nilsson. Bok 
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Släktforskningens Dag 2021 – Samhällets skuggsida i arkivens ljus 

Även om VGN inte hade möjlighet att göra något denna dag så hade flera föreningar föredrag via webben. 

Jag ska försöka redovisa lite av det jag snappade upp.  

Det är inte bara i domböckerna som man kan hitta information om våra släktingar som råkat hamna lite fel i 

livet.  

Polisunderrättelser: 

Du kan hitta Polisunderrättelser i ArkivDigital. Detta var en publikation som olika instanser inom svenska 

polisen började att ge ut 1878. Till en början utkom den tre gånger per vecka, senare varje dag. Den 

distribuerades till landets polismyndigheter, domstolar, häkten och fängelser och innehåller information om 

efterlysta och frigivna personer, lösdrivare, begångna stölder m.m. Polisunderrättelserna gav man ut till 

1982. Det är 70 års sekretess på dem. 

Frigivna straffångar: 

Hittas på Riksarkivets Digitala forskarsalen: Fångvårdsstyrelsens arkiv över frigivna straffarbetsfångar 

mellan åren 1876–1939 har skannats in och registrerats. Uppgifterna från registerkorten, över fångarna, är 

sökbara och kopplade till skannade bilder av källdokumenten. 

Registerkorten innehåller fotografier på de frigivna fångarna samt information om datum för ankomst till 

fängelset, namn, födelseår, yrke, hemort, brottets art, typ av straff m.m. Det är framförallt registerkort över 

dömda män som finns i databasen men även ett litet antal kvinnor finns registrerade. Dessutom är det 

framför allt personer som fått ett straff längre än ett år som finns registrerade i databasen.  

Fängelsearkiv: 

Finns hos ArkivDigital: Ett digert digitaliserat material från landets äldre fängelser och häkten. Det 

innehåller kyrkböcker, rullor, fångförteckningar och fångrapporter, med mera.  

 

Sök gärna runt på Internet så hittar du mer information, bland annat arkiv om prostitution och lösdrivare. 

Det finns föredrag på Youtube. 

 

 

Kontaktlista VGN Släktforskare 2020/21       
Styrelse:  

Ann-Britt Dahlström, ordf 0723-20 22 09 annda50@gmail.com 

Reino Löfgren, v. ordf.  070-679 60 80 evbire@gmail.com  

Gerd Johansson, sekr.   073-998 68 49 gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson, kassör 0738-41 74 51 karjohaug@gmail.com  

Ing-Britt Johansson, v. sekr. 0512-152 60  stommen.helas@telia.com 

Christina Lindh  0514-104 26   christina.lindh@live.se 

Anna-Kajsa Andersson  0512-150 15   annakajsa.andersson@telia.com 

Arne Svahn, ersättare  0703-53 71 43 arnesvahn@hotmail.com 

Bengt-Åke Brolin, ersättare 070-539 18 47 bengt-ake.brolin@telia.com 

Gudrun Bohlin Smärgel, ersättare  073-048 97 49 g.b.smargel@telia.com   

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Bengt Fåglefelt  0767-744149 

 

E-post : vgn.styrelse@gmail.com Hemsida:  vgnslaktforskare.se  

Adress: c/o Ann-Britt Dahlström, Kungsgatan 2, 467 40 Grästorp 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. 

Medlemsavgift  100:-  Familjemedlem 50:-     Bankgiro 5007-7460  

 

Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din epost-adress så vi kan göra 

utskicket den vägen. Vi gör emellanåt också mindre informationsutskick endast den vägen. Du får då även ta 

del av erbjudande och information som kommer till föreningens epost. 
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