Lathund för hur man hittar en gård i en husförhörslängd utan
gårdsregister med hjälp av emigrantregistret Emibas.
Uppgift att ta reda på vilken sida gården Karlslund i förs. Flen finns i hfl AI:22. OBS!
Exemplet är illa valt, eftersom denna hfl har ett bra gårdsregister! Att använda CDskivan Emibas, vars uppgifter är hämtade från husförhörslängder, fungerar bara, när
det finns utvandrade från den gård och vid den tid man är intresserad av. Dock är
gårdarna oftast inmatade i samma ordning från volym till volym, så man får en
någorlunda uppfattning om var i hfl man ska söka.
Sidhänvisning för gårdar med utvandrare från Västmanland tycks inte finnas!
1. Starta Emibas.
2. Klicka på knappen
3. Klicka på knappen

i nedre vänstra hörnet.
längst t.h. Se nedanstående rad.

4. Följande lista visas, Bild 1:

Bild 1.
En lista i bokstavsordning med de första av alla Sveriges församlingar visas. Dock är
inte alla Sveriges församlingar registrerade. T.h. står hur många personer, som
utvandrat från resp. församling.
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5. Skriv in den församling, i vilken ”din” gård ligger i inmatningsfältet ”Snabbsök i
listan”
t.ex. Flen. Troligen visades Flen
redan när du skrivit Fl ! Man behöver oftast bara skriva början på församlingsnamnet.
6. Ställ mus-pilen på Flen och dubbelklicka. Alla gårdar i Flen visas i bokstavsordning.
Se Bild 2.

Bild 2.
T.h. ser du att 134 personer utvandrade från Flen och t.ex. 6 st. från gården Asplunda.
7. Klicka på den lilla pilen t.h. (se bild 2) så att gårdarna skrollas fram.
8. När du hittat ”din gård” t.ex. Karlslund högerklickar du på det namnet. En röd
bock markerar ditt val. Bild 3.

Bild 3.
8. Klicka på ”trådrullen” nedtill t.v. Nedre delen av sökrutan, som visas, ser då ut
så här, Bild 4:

Bild 4.
I inmatningsfältet Utvandringsort visas med svag text den sökta gården.
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9. Klicka på knappen
. Med litet tur får du fram flera personer, som
utvandrat från ”din” gård. I vårt exempel var det nio st., som också visades i
Bild 3:

Bild 5.
10. Som du ser är översta personen markerad och i högra rutan ser man alla
inmatade data om honom, t.ex. att utvandringen skett 10/6 1895 från Karlslund
till Norge. Du ser också att källan är husförhörslängden (hfl) för det året (18911895, AI:24, står ej) sidan 132. Längre ned t.v. ser du om han reste tillsammans
med någon eller några andra. Som du ser gjorde han inte det. Bild 6.

Bild 6.
11. Du ska nu kolla vilken av de utvandrade personerna, som reste vid den tidpunkt,
som gäller för den hfl, som du är intresserad av. Antag att ”din” husförhörslängd
är från början av 1880-talet.

Bild 7.
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12. Tredje personen på listan, Bild 7, utvandrade 1882 och nedtill under huvudakt ser
man att de är fyra personer tillsammans. Av namn och årtal att döma är det far och
mor och deras två barn. I högra rutan ser man att Karlslund finns på sidan 103 i
denna hfl (AI:22, står ej). Nedan ser man hur det ser ut i hfl, vänster resp. höger
sida, Bild 8:

Bild 8.
Obs! Hittar du inte ”din” person, så sök på sidorna före och efter den sida, som
Emibas uppgivit.
Uppgiften att i hfl AI:22 hitta gården Karlslund i församlingen Flen är löst. Med
hjälp av t.ex. genline kan man snabbt hitta sidan 103.
Glöm inte att alltid börja med att kontrollera om det finns ett gårdsregister i
husförhörslängden!

Om något är oklart och skulle kunna förklaras bättre, kontakta:
Åke Dahlqvist
Gulsparvsv. 3
731 42 Köping

0221-150 00, 070-60 90 834
Ake.Dahlqvist@koping.net
http://home.koping.net/akda196
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