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Hej!
Har inte så mycket att skriva om så
här i Corona tider. Det kommer mail
var och varannan dag om inställda
evenemang. Som ni såg i senaste infobrevet är släktforskardagarna inställda i augusti.

Håll avstånd och undvik så det går
att träffas i för stora grupper så ses vi
förhoppningsvis till hösten.
Ha en bra sommar med hälsningar
från er ordförande, Ylva

Styrelsen har när detta skrivs, haft
ett möte via Loopia meet, där vi
kunde se varandra och prata i mun
på varandra då det ibland blev lite eftersläpning med ljudet. Den tjänsten
har vi tillgång till gratis då vi har vår
hemsida via Loopia. Det fungerade
bra, så kommer att fortsätta med
detta så länge vi inte kan träffas. Vi
försöker även planera inför höstens
träffar och möten.
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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.

DISKETTEN
ISSN 1404-0387
Ansvarig utgivare: Ylva Amberntsson
Redaktör: Christina Claeson
E-post: redaktor@disvast.o.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra
eller lägga till i texterna. Tidningen redigeras i
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till ett annat. Det blir säkert bra när
det blir klart!

Att vara redaktör i en tid där det mesta handlat om att undvika ett otäckt
virus som spridit sig över hela världen har varit en intressant upplevelse. Inga fysiska möten med styrelsen,
inga aktiviteter i lokalen. Biograferna är stängda, det vete katten om och
när Liseberg öppnar igen. Arbetet
med Västlänken, överdäckningen av
vägen bredvid centralstationen och
Hisingsbron gör att det blir svårt att
veta hur man ska ta sig från ett ställe

En och annan TV-serie har jag faktiskt lyckats se från början till slut,
”Hela England bakar” till exempel,
bra programledare och kreativa deltagare. Jag bakar inte men tycker det
är en lättsam underhållning. Sedan
får vi inte glömma deckarserierna,
eller Kunskapskanalens intressanta
program, mycket om England där
med. Jag hoppas att detta elände
snart är över, att de tar fram ett vaccin så mänskligheten kan återgå till
att träffas som vanligt.
Släktforskningen då? Jodå jag har
använt en del av kontrollfunktionerna i Disgen under analysera och kontrollera notiser. Där fanns det en del
som behövdes fixas till, det är så lätt
att det blir fel siffror inmatade, 1900tal istället för 1800-tal till exempel.
Konvertera till Disgenorter har jag
också arbetat med, framförallt de utländska orterna. Ortsträdet börjar bli
riktigt snyggt. DNA-då kanske någon

undrar? Matchningarna ramlar in
och en och annan går att koppla in
i det egna trädet i Disgen, eller i Min
Släkt, beroende på vilken gren av
släkten det handlar om. Det blir för
många Anderssöner och Nilsdöttrar att hålla reda på om allt ligger
samlat. Flaggorna i Disgen kan förvisso användas, det är nästa uppgift
att ta sig an, har fått en hel del bra
tips av Torgny Larsson som utbildat
faddrar på Distans under våren. Distansutbildningen fortsätter så anmäl
er gärna. DIS-Väst ska också arbeta
med digitala utbildningar i höst så
håll utkik i medlemsmejl och på vår
hemsida.
					
Christina Claeson

Vardagen maj
2020

Välkommen
att teckna dig för
vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!
Som medlem
i Hallands
Släktforskarförening
har du fri tillgång till
vår Medlemsportal
med drygt en miljon
halländska släktuppgifter.
Hårginst är Hallands landskapsblomma

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

En märklig vår, snart tre månader i frivillig avskildhet.
Efter att ha insett att bara se på nyheter gör att humöret
viker, så blev det snabbt till att aktivera sig. Lite jobb
med att skriva av för nästa dödboksutgåva. Men mest
långa promenader med och utan hund. Lite lätt orientering inom ramen för hitta ut, rekommenderas starkt!
Trädgårdsjobb och till och med så desperata åtgärder
som städning. Märkligt att inte träffa vännerna i styrelsen och inte minst alla goa medlemmar. Även hembygdsföreningen så klart aktivitetsfri. Styrelsen har nu
ett spännande jobb att planera höstens aktiviteter och
se till att då ta tillvara kunskapen om möten och föreläsningar på nätet. Kanske kan vi bli en bättre förening
som kan nå ut till fler av våra medlemmar genom att
blanda möte i lokalen med att medlemmar kan följa oss
digitalt. Ser fram mot den dag då vi kan träffas igen.
Martin Johnsson, sekreterare i Dis-Väst styrelse
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Vad gör man när man ska hålla social isolering?
Disketten nr
2 2020
Har
funderat ett bra tag på att skanna in gamla foton, har ärvt en del album med foton på mostrar och
morbröder
de var
ochsocial
blev isolering?
vuxna, de är födda 1911–1925. Även de äldsta kusinerna
Vad gör från
mandet
närattman
skasmå
hålla
finns med, även vi börjar bli gamla då vi är födda mellan 1943–1958.
Har funderat ett bra tag på att skanna in gamla foton, har ärvt en del album med foton på mostrar och
Jagmorbröder
laddade påfrån
mindet
Android
telefon
appen ”Fotoscanner
från Google
att de var
små ner
ochgratis
blev vuxna,
de är födda 1911–1925.
Även de äldsta kusinerna
Foto”
skannat
en börjar
del ochblidegamla
blir bra,
även
skrivetmellan
ut och1943–1958.
är nöjd med resultatet.
finnsHar
med,
även vi
då vi
är födda
Har inte bearbetat fotona i något fotoprogram, det får bli nästa steg.
Jag laddade på min Android telefon ner gratis appen ”Fotoscanner från Google
Foto” Har skannat en del och de blir bra, även skrivet ut och är nöjd med resultatet.
Har inte bearbetat fotona i något fotoprogram, det får bli nästa steg.

Vad gör man när man ska
hålla social isolering?
Har funderat ett bra tag på att skanna
in gamla foton, har ärvt en del album
med foton på mostrar och morbröder från det att de var små och blev
vuxna, de är födda 1911–1925. Även
de äldsta kusinerna finns med, även

vi börjar bli gamla då vi är födda mellan 1943–1958.
Jag laddade på min Android telefon
ner gratis appen ”Fotoscanner från
Google Foto” Har skannat en del och

de blir bra, även skrivet ut och är
nöjd med resultatet. Har inte bearbetat fotona i något fotoprogram, det
får bli nästa steg.
Ylva Amberntsson

Fotot är från 1923/24 den som är yngst är född 1921

Fotot
är från 1923/24 den som är yngst är född 1921
				

Olycksfallsförsäkring

Fotot är från 1923/24 den som är yngst är född 1921

Ylva Amberntsson
Ylva Amberntsson

Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar vid besök i våra
lokaler och på våra andra aktiviteter.
Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst
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Disbyt, nu i ny tappning
Äntligen är den nya versionen av
Disbyt klar, den har i och för sig funnits ett tag, men nu får den gamla
versionen pensionera sig till förmån
för en ny version. En av de bästa sakerna är det att det går att jämföra
träffar på det man letat efter med
varandra för att se hur det ser ut. En
av dem har kanske mer bakåt i tiden
än någon annan. En annan har kanske fler syskon med dess ättlingar. Ta
kontakt med den person som skickat
in det som du är intresserad av och
tala om hur ni är släkt. Som ni vet
så är det en åldersgräns för vad som
får visas på Disbyt, både framåt och
bakåt i tiden. Att vara släkt med en
prominent person som föddes låt
säga på 1440 talet är trevligt men det
är knepigt att hitta källor som styrker
informationen. Saknar du information om någon ana som är född för
mindre än 110 år är det möjligt att du
inte får någon träff på den personen
heller om inte den som skickat in informationen har sagt till att det är ok
att ta med de som dött mellan 1920
och 2010.

Så passa på att göra ett Disbytutdrag
och skicka till ett Disbyt-ombud. Du
får tillbaka en lista med vilka som
har samma personer som du själv på

Disbyt. Du får också en lista över sådant som är bra att fixa till.
Christina Claeson

Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år,
45 kronor per år för familjemedlemmar och förutsätter att man
även är medlem i riksföreningen, DIS.
Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett
eget medlemsnummer och inloggningsmöjlighet till Disbyt. Önskas
familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med Föreningen DIS i
Linköping på telefon 013-14 90 43 måndag-torsdag mellan klockan 9.0012.00 och 13.00-15.00
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Lars Gillis, mästare på muralmålningar
En bit från Centralstationen i Göteborg finns det en lunchrestaurang
som heter Holmens krog, ett tag till
i alla fall innan grävskoporna sätter
tänderna i huset. Inne på restaurangen finns det ett antal målningar
av Lars Gillis, ni har säkert sett flera
av hans verk runt omkring i staden.
På Junggrens Café, Hotell Lorensberg, högst upp i Läppstiftet, på
Emigranternas hus och på Park Avenue Hotel finns en del av hans verk
att beskåda. Vad som är trevligt med
målningarna på Holmens krog är att
Lars föräldrar
Gustaf Filip
Larsson fdet
1895-04-28
i Ramnäs
Ida Linnea
f
de he-e
visar
hur
såg
ut(U) ochdär
i Andersson
mitten
1902-05-07 i Lerbäck (T). Farföräldrar var Lars Gustaf Larsson f 1847 i Ramnäs och hans andra hustru
Johanna MaNlda Andersson f 1866 i Ramnäs.
på 1900-talet och ännu längre till-
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baka i tiden. Området som nu kal�las för Holmen hette ursprungligen
Stadstjänareholmen och där kunde
de som arbetade för staden, stadstjänare hämta hö till djur. Idag är området en salig blandning mellan kontorshus och byggkranar och grävskopor. Det blir säkert bra när det blir
klart. Målningarna på Holmens krog
är fantastiska, en av dem täcker en
vägg, hur skall den kunna bevaras?
Lars Gillis föddes 1929 i Örby(P).

Lars föräldrar hette Gustaf Filip
Larsson f 1895-04-28 i Ramnäs (U)
och Ida Linnea Andersson f 190205-07 i Lerbäck (T). Farföräldrar var
Lars Gustaf Larsson f 1847 i Ramnäs
och hans andra hustru Johanna
Matilda Andersson f 1866 i Ramnäs.
			
Christina Claeson
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Göteborgs Mantalskontors arkiv
Utflyttad till Göteborg, det är inte
ovanligt att det står så i utflyttningslängden i många församlingar. Hur
ska jag nu hitta den personen? Det
finns ett litet hjälpmedel från Göteborgs Mantalskontor. De uppförde
ett stycke register som gör det lättare
att följa personen. En av dem som
arbetade med det registret var Karin
Långström, dotter till Erland Långström.

Men nu var det registret över personer som befunnit sig i Göteborg mellan 1916 och 1967,

För er som är med I GöteborgsRegionens Släktforskare så klingar namnet
bekant, Långströmska klipparkivet
är en av Erland Långströms verk.
Göteborgs Stads Centralregister
sträcker sig mellan perioden 1916
och 1967. På Riksarkivet finns en förteckning om vad som ingår där och
där finns bland annat en förteckning
över barn med okända föräldrar upptecknat 1920.

I registret hittar vi till exempel Oscar
Wilhelm Björklund, född 1903-0803, till yrket bland annat volontär
och furir. På kortet står det G under
församlingen. Det torde vara Garnisionsförsamlingen eftersom han
arbetade inom det militära. Anteckningen för 1928 är intressant, Utby
rote, bosatt Nedergård, det gula huset. På kortet kan man sedan följa en
person fram till 1967. Församlings-

C IV aa Göteborgs stads centralregister: män, avlidna och utflyttade kan se ut så här, fört i bokstavsordning med efternamnet först. För
att se informationen behöver du ha
en inloggning till Riksarkivet som
inte kostar någonting.

namnen kan vara en smula kryptiska
och vilken rote, men det ger en bild
av hur det kunde vara att flytta in till
en storstad med många flyttar under
årens lopp. Ett mycket bra komplement till församlingsböckerna och
folkräkningarna för alla som har någon som bott i Göteborg mellan 1916
och 1967.

Källan: Göteborgs Mantalskontors arkiv, Göteborgs stads centralregister: män, avlidna och utflyttade, SE/GLA/12296/C IV aa/33 (1916-1967),
bildid: 00076730_01681

Göteborgs Mantalskontors arkiv har
mer intressant att studera men en
del finns endast på Landsarkivet i
Göteborg som kan beställas fram till
läsesalen via riksarkivets hemsida.
					
Christina Claeson
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Resolution från 1807

Skickad från Christian Wenster
(1735–1823) till Gustav V Adolf för
att begära avsked med bibehållen
lön samt att han förordade sin son
Emanuel Wenster att efterträda
honom i tjänsten. Christian Wenster
arbetade på Katerdralskolan i
Lund, han var även kantor i Lunds
Domkyrka.
					
Christina Claeson

8

Disketten nr 2 2020

Digitala föreläsningar – nu föreläser
jag online
Det är en annorlunda och skrämmande värld vi lever i just nu och allt
känns mest upp och ner. Coronaviruset tog nog de flesta av oss rejält på
sängen. I början av februari var jag
och föreläste i Gislaved för WestboMo forskarförening och det var planerat att jag skulle hålla en workshop
där i april när de fått sina DNA-resultat. Men det ställdes in. Liksom
DNA-kryssningen, föreläsningar jag
själv skulle gå på, andra evenemang
och nu sist Släktforskardagarna i
Skövde. Helt plötsligt ekade det ödsligt tomt i kalendern av inställda evenemang och planer. Det kändes som
om hela livet pausades.
Men mitt i all bedrövelse kan vi ändå
vara glada att vi har en så bra hobby
som släktforskning. Tänk så mycket
sämre det varit om sällskapsdans eller bridge hade varit vårt största nöje.
Väldigt mycket information som vi
söker finns online, och även om det
inte ersätter våra fantastiska arkiv så
finns det mycket att ta tag i tills vi slipper att tillämpa social distansering.
Att föreläsa online
Att föreläsa är inte heller något problem, det går faktiskt alldeles utmärkt! Jag har deltagit i flera webbaserade föreläsningar och webinarier
och själv hållit föreläsningar online.
Om någon vecka ska jag hålla ytterligare två föreläsningar, ”Släktforska
med DNA” och ”Så tolkar du ditt
DNA-resultat”.
Att föreläsa online har faktiskt vissa
fördelar framför traditionella sådana. Man slipper resa och kan istället sitta hemma vid sin egen dator,
surfplatta eller smartphone. Det är
väldigt lätt för arrangören att spela
in föreläsningen eller kursen om
man vill och titta på den igen. Sedan
måste jag erkänna att det finns en

stor nackdel, och det är att inte träffa
alla trevliga och entusiastiska släktforskare i levande livet.
Jag använder mig av en programvara
som heter Zoom (www.zoom.us).
Den finns i en gratisversion om man
registrerar sig och då kan man hålla
möten och föreläsningar i upp till 40
minuter för 100 personer. Vill man
sända längre tid kan man uppdatera
och betala ca. 150 kr per månad och
då kan man ha möten som varar hela
24 timmar. Zoom är ett väldigt enkelt program att arbeta med och inte
minst är det enkelt för deltagarna att
ansluta sig till. Inga särskilda förkunskaper krävs och man kan välja om
man vill ladda ner en app och ansluta
till mötet via den eller om man bara
vill använda webbversionen. Som arrangör kan jag välja om deltagarna
ska få ansluta med ljud och bild eller
inte. Vid en mindre föreläsning tycker jag att det är jättetrevligt att få se
och prata direkt med deltagarna, men
om det är större sällskap väljer jag
ofta bort det här alternativet. Zoom
fungerar bra oavsett om du väljer
dator, surfplatta eller smartphone.
Så här kan en föreläsning gå till
Deltagarna får innan mötet en länk
till sidan där mötet hålls. När det
är dags att ansluta sig klickar deltagarna bara på länken för att komma
direkt till mötet. Vid mindre föreläsningar väljer jag som sagt oftast att
de får ansluta med ljud och bild om
de vill för att kommunicera direkt
med mig och de andra deltagarna.
Önskar man inte detta som deltagare är det enkelt att välja bort det.
Jag hälsar deltagarna välkomna med
ljud och bild men innan jag börjar
min presentation så väljer jag oftast
att koppla bort deltagarnas mikrofoner så att föreläsningen inte störs av
hostningar, kaffekoppar och annat.

Under mötet kan deltagarna skriva
frågor i chattfunktionen. Efter föreläsningen kopplar jag på deltagarnas ljud och bild igen för att de ska
kunna ställa frågor och få dem besvarade. Om man som deltagare inte är
bekväm med att ställa frågor direkt
i kameran eller mikrofonen finns
som sagt möjligheten att ställa frågor i chattfunktionen. Som ni märker så skiljer det sig inte så mycket
från en vanlig traditionell föreläsning. Jag upplever att de som varit
med på mina föreläsningar är väldigt nöjda och tycker att det fungerar
förvånansvärt bra med tekniken.
Fördelar
Ett stort plus med att föreläsa online är att jag som värd enkelt kan
välja om jag vill spela in min föreläsning. Särskilt användbart är det
när jag erbjuder kurser online som
till exempel i DNA Painter där jag
kan välja att mejla ut föredraget eller kursen till deltagarna så att man
kan titta flera gånger. En annan
stor fördel är att man i Zoom kan
dela upp exempelvis en kurs med
tolv deltagare i mindre grupper i
grupprum om man vill ha möjligheten av i mindre grupper diskutera
något eller lösa en speciell uppgift.
Lite att tänka på – för värd som
deltagare
Som värd behöver jag en dator med
bra uppkoppling så att inte ljud och
bild hänger sig, vilket är irriterande
att titta på. Det är också bra att använda headset för att få ett så bra
ljud som möjligt. Detta gäller även
för deltagarna. Det är förstås inget
krav men man hörs oftast bättre om
man använder ett headset. Som värd
tänker jag också på ljud runt omkring mig som kan störa. Jag stänger
av ljudet på telefonen och försöker
att sitta på ett ställe hemma där det
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är tyst. Om du är värd så tänk gärna
över din arbetsplats. Ljusmässigt,
finns det något som stör? Jag som
sitter nära ett fönster tycker ofta att
det blir för ljust, särskilt om jag håller
föreläsningar dagtid, och jag har därför valt att hänga upp en tunn filt för
bättre ljusförhållanden. Som värd rekommenderar jag dig att testa detta
i god tid innan sändning för att inte
bli negativt överraskad. Jag rekommenderar dig också att bli bekant
med programvaran du ska använda,
oavsett om det är Zoom eller någon
annan tekniklösning. Testa funktio-

ner och öva så att du känner dig bekväm och säker när du ska föreläsa,
teknik som inte fungerar kan bli ett
riktigt stressmoment som påverkar
föreläsningen negativt. Du kan boka
ett testmöte med någon i föreningen
eller en vän och testa tekniken mot
en riktig person. Då får du ett bra test
på hur saker och ting fungerar.
Hör gärna av er om ni är intresserade
av att jag ska föreläsa för er, antingen
i en släktforskarförening, ett studieförbund eller kanske en föreläsning
för en grupp vänner med samma in-

tresse. Jag skräddarsyr även kurser
för att passa er och era önskemål.
Kanske lockar en kurs i DNA Painter
– lär dig måla dina kromosomer.
Du kan surfa in på www.generanor.
se och läsa mer. Gener & Anor finns
även på Facebook. Under Coronatiden har jag gett ett dagligt DNA-tips
på Facebook så titta gärna på dem.
Maria Brolin
Gener & Anor
www.generanor.se
Facebook: Gener & Anor

Emigrationsinformation anno 1870
För ett tag sedan hittade jag den här
informationsfoldern om emigration
som är ett intressant tidsdokument
över hur rederierna informerade
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potentiella emigranter. Kompaniet
hade en svensk generalagent i Sverige
som torde vara Fredrick Nelson, som
var ombud i Sverige för American

Emigrant Company som grundades
1866 i Chicago.
				
Christina Claeson
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FA D D R A R
Disgenfaddrar
Christina Claeson
Göteborg
Tel 031-15 95 38 (kvällstid)
ch_claeson@hotmail.com

Tomas Johansson
Svenljunga
Tel 0705-42 43 28
tomasgh@live.se

Hans Nyman
Sjömarken
Tel 033-25 40 75
hansnyman@telia.com

Disgen för Linux
Roy Johansson
Borås
Tel 033-770 95 22, 0709-70 61 70
roykleva@gotanet.com

D I S B Y TO M B U D

MIN SLÄKT FADDER

Hans Vappula
Källhagsgatan 47 3A, 507 60 Borås
Tel 0702-62 51 16
hans.vappula@gmail.com

Kjell Croné
Göteborg
Tel 031-15 95 38 (kvällstid)
crone.kjell@gmail.com

Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda
Tel 031-47 80 93
charlotte.borjesson@telia.com

Annelie Lindgren Kedehag
Bollebygd
Tel 0739-77 83 88 (kvällstid)
petared@gmail.com

Vi hjälper till med bland annat
frågor om konvertering till
Disgen 2019, installation och
licenshantering. Maila eller
ring!

HEDERSMEDLEMMAR
Bertil Magnusson, PARTILLE,
Björn Molin, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ingrid Lännestad, VÄSTRA FRÖLUNDA
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Under våren har jag och många andra testat en väldigt många olika digitala verktyg för att komma i kontakt med
varandra utan att behöva träffas såväl på jobbet som inom släktforskningen. Ett av verktygen heter Zoom och
fungerar bra. Laddas ner från https://zoom.us/download.
Till program av den här typen är det bra med ett headset för att kunna prata med de andra deltagarna, på en bärbar
dator kan det ibland vara knepigt med att höras ordentligt utan headset så det är en bra investering.

Klicka på Download och sedan återfinns filen under hämtade filer i utforskaren

När programmet är får du en ikon på datorns skrivbord och det är på den ikonen som du klickar på när du skall
ansluta till ett möte. Innan mötet så får du en länk i ett mail , klicka på länken i mailet så startar zoom och det
kommer upp en ruta där det står join a meeting och klista sedan in länken på den raden som dyker upp.
I mötesfönstret finns en rad längst ner

Mute är bra, där kan du stänga av mikrofonen om du inte vill prata. När mötet är klart trycker du på Leave, den
röda rutan till höger. Chat är bra om du vill ställa en skriftlig fråga. Det finns även andra inställningar där du bland
annat kan se alla deltagare i små minirutor.
Det är lätt att komma igång med Zoom och det finns även som en app till telefon och surfplatta.
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