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Hej!
Då var det åter dags att skriva ihop
några rader till er. I skrivande stund
är det flera minusgrader, sol och
vindstilla här i Västra Frölunda, faktiskt ganska härligt när man går ut
på den numera dagliga promenaden.
Man kan då få se de första snödropparna som jag gjorde häromdagen.

mail som kommer retur. Du som haft
@comhem.se bör snarast se över
dina uppgifter i medlemsregistret
under självservice, länk kommer här.
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar

Vi hoppas fortfarande på att vaccinet
kommer och gör så att vi åtminstone
i höst kan börja med att träffas i lokalen igen med egen forskning. Temakvällar via Zoom kommer vi att
försätta med kanske i kombination
med att ha publik på plats, vi får se
vad som händer framöver.

Hälsningar från er ordförande Ylva

Ha det bra, så ses vi förhoppningsvis
på årsmötet.

För övrigt är vi igång med planering
av årsmötet via Zoom mer info kommer till er om detta i ett nyhetsbrev,
se till att du har rätt mailadress i
medlemsregistret. Det är många

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.

Manusstopp för nr nr 2 2021 är den 30 april.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Hälsningar redaktören

Disketten nr 1 2021

hoppas att vi kan återgå till lite mer
socialt umgänge under senvåren.
Hade inte de där mutationerna dykt
upp så hade det kanske upplevts som
mer troligt. Vem vet, det kanske blir
som i vissa länder i Asien att allt fler
har munskydd oavsett virus eller
ej. Julledigheten försvann i ett huj,
nu vardag fram tills i påsk. Ljusare
på eftermiddagarna och nu när
det ligger lite snö, med tillhörande
istappar finns det mer att göra.

Om ifall att eller kanske. Det är många
sådana uttryck just nu. Många av oss

Det stora landet i väster har fått en ny
president och CNN får hämta andan
efter ett par turbulenta år.
Annars är det som vanligt. Mycket
släktforskning, en och annan serie
på Netflix, lite handarbete, förra
årets tumvantar och sockor är väldigt
välbehövliga just nu.
Christina Claesson

De idrottsungdomar som inte får
träna inomhus kanske suckar, men
vad är att föredra, lervälling eller
snö?

Olycksfallsförsäkring
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla
medlemmar vid besök i våra lokaler och på våra andra aktiviteter.
Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst

Teckna dig
för vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!

Hallands
Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland.
Föreningen med den
unika Medlemsportalen,
som ingår i medlemsavgiften.
Endast 200 kr för resterande
2020 och hela 2021!*

Gå med i
Facebookgruppen
Halländska
SläktFrågor
HSF
* Gäller endast nya medlemmar fr o m 22/8 2020.

Digitala
temakvällar
via ZOOM
23/3 19-20.30
Varför koordinater på orter i Disgen? Ylva
Amberntsson
19/4 19-20.30
Om Gedcomfiler med Anderz Hellgren

Hårginst är Hallands landskapsblomma.

Hallands Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland
info@hallandsslaktforskare.se
035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Med reservation för eventuella ändringar.
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Forskning om en trälåda
Charlotte Börjesson, medlem 8350
När jag var i USA med SwedGen i
september 2019 besökte vi Carver
County Historical Society i Waconia,
Minnesota för att fotografera deras
kyrkböcker. Förutom deras släktforskaravdelning har de ett museum
med utställningsföremål om och från
emigranterna i deras området. Waconia ligger sydväst om Minneapolis
och många svenska emigranter bosatte sig runt om i Carver County.
Jag passade på att fotografera delar
av utställningen, bland annat före-
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mål och porträtt med svensk anknytning. Det fanns kortfattad information om några svenska familjer som
jag tänkte forska på vid tillfälle. Det
tillfället blev nu under jul o nyårshelgen, som vi nyss har haft.
Jag fastnade för att ta reda på mer
om kvinnan som har sitt namn inristat i en trälåda – Anna Christina
Björling. Det borde väl inte vara så
tidskrävande och svårt att få fram,
men tji fick jag.

Två beskrivningar om Anna Christina Björling fanns uppsatta intill
trälådan. Även dessa fotograferade
jag, för att ha till hjälp att forska utifrån. Men jag fick inte ihop namnen
och relationerna när jag läste i våra
svenska kyrkböcker, de svensk-amerikanska kyrkböckerna och i de uppgifter som finns i emigrantregisterna.
Med beaktande av att namn kan vara
annorlunda stavade eller ändrats när
man forskar i USA, så hjälpte det
inte. Jag stötte på stavningar som
Bjorling, Bjurling resp. Burling.
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Tillbaka i de svenska kyrkböckerna,
forskade jag bakåt i tiden på Lars Johan Andersson Björling och Johannes (Johan, John) Nilsson Björling.
Lars Johans far är Anders Nilsson
Björling, född 19 september 1809 i
Segerstad. Det visar sig att Anders
och Johannes är bröder och deras far
är Nils Björling. Nu har jag fått fram
släktskapen mellan familjerna.
Lars Johan gifter om sig 1883 med
Christina Johansdotter, båda heter
Björling och de är alltså kusiner.
Efter att ha rett ut alla Björlings,
vilka var rätt många i San Fransisco,
är jag nu säker på att trälådan tillhörde Anna Christina, dotter till Lars
Johan. Den tror jag hon hade med
sig från Sverige när hon emigrerade
1883 som den äldste av syskonen
som var med på resan.
Först tittade jag i Disbyt för att se om
någon medlem forskade på personerna men hittade tyvärr inga ledtrådar
där. I husförhöret år 1862 för Tån i
Hällestad (R) finns Johan Nilsson
och hustru Katrina Larsdotter samt
barnen Anna Britta, Kristina och
August. Efternamnet Björling anges
inte utan det används för familjen
först i USA. Modern Katarina är född
8 oktober 1812 i Björke (R). Ingen
notering finns om det är Norra eller
Södra Björke så jag har inte hittat
henne i någon födelsebok. Dottern
Christina (Kristina) Johansdotter är
född 16 mars 1847, Udden i Grolanda
(R) men inget Anna finns angivet för
henne. Därav var jag mycket tveksam till att det är dottern Christina
som hade med sig trälådan till USA.
Fadern Johan är född Johannes 16
juli 1847 i Segerstad (R) och hans far
heter Nils Björling.
Uppgifterna på informationsskyltarna stämmer att familjen bosätter
sig i samhället San Fransisco i Carver County år 1862. De blev ganska
omgående medlemmar i East Union
Evangeliska Lutheran Church.
Jag fortsätter och följer Christina
Björling framåt i tiden och hon gifter
sig 1883 med Lars Johan Andersson.
De får fem barn, varav ett tvillingpar,
mellan åren 1884–1887 som också
föds i San Fransisco.

Så vem är Anna Christina Björling
som gifter sig år 1885 med Charles
Hogstadt. I kyrkboken flr East Union
finner jag en Anna Christina född
Björling den 8 juni 1866 i Hornborga
(R) gift med Carl Johan Högstedt
född 3 oktober i Stenberga (F).
Då letar jag upp Anna Christina i
födelseboken för Hornborga fs och
där anges fadern som soldat Lars
Björling i Skattegården. I husförhöret framgår det att Anna Christina
är ett av sju barn födda mellan åren
1864–1876 till Lars Johan Andersson Björling och hans hustru Sofia
som avlider 1881.
Nu har jag så många Björling att det
är svårt att hålla reda på dem. Jag
börjar registrera några av dem i Disgen så jag kan se om det finns något
samband dem emellan.
Lars Johan Andersson Björling är
född 3 oktober 1842 i Sätuna (R)
och han emigrerar som änkeman år
1882, också till San Fransisco och
blev medlem i samma kyrka som den
andra familjen Björling. Året efter,
1883 följer fyra av hans barn efter
honom till USA. En av dem är dottern Anna Christina Björling som
gifter sig med Charles Hogstadt (Carl
Johan Högstedt) och de får fem barn
födda mellan åren 1885–1902, alla i
San Fransisco.

Informationen om att namnet Björling kom av Katrina Larsdotter, som
var född i Björke är inte rätt. Det är
Christina Johansdotter Björling som
är hennes dotter, inte Anna Christina
Björling. Charles Hogstedt behöll sitt
efternamn för sig och sin familj.
Det är möjligt att jag kommit fram
till rätt person på ett enklare sätt om
jag inte hade förlitat mig på och blivit
förvillad av dokumentationen som
fanns om Anna Christina Björling.
Vill du se fler bilder från Carver
County Historical Society så välj någon av länkarna till deras hemsida Carver County Historical Society |
Choosing Carver County
https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/choosing_carver_
county.php
I Ancestry hittade jag en tomtkarta
över San Fransisco för år 1898. Markerat i gult för tomter i kvarteren
10 o 11 tillhör Charles Hogstedt.
Tomten i kvarteret 16 ägs av August
Burling som han tog över efter fadern Johannes (John) Björling.
Bilder Charlotte Börjesson
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På Old maps online finns det ännu mer
spännande kartor över San Fransisco

Plat of San Fransisco ( Källa ancestry.com)

Mer kartor över
San Fransico

Old maps of San Francisco (oldmapsonline.org). Riktigt kul att navigera
omkring och se vilka kartor som
finns. Det går bland annat att köpa
ett tryck om man skulle vilja.
Eller så kan man gå in på Google
maps och gå på street wiev och gå
omkring….
Som avslut på information om San
Fransisco, en sommarbild från 2016
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Nutida bild från San Fransisco

Text och bild Christina Claeson
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Från www.rotter.se

Nu har Riksarkivet precis släppt de
första resultaten från ett helt nytt
projekt där kunniga deltagare från
allmänheten har skapat datamodeller som sedan kan tolka äldre handskrivna texter. I de delvis maskinellt
transkriberade handlingarna får vi
följa 1800-talets deckare i Göteborg.
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.
På https://www.gu.se/nyheter/aioch-medborgarforskning-skaparnya-forutsattningar-attstudera-goteborgs-historia.
En
närmare
blick på materialet som
håller på att transkriberas visar på
en
guldgruva
för alla med
släktingar i äldre tiders Göteborg.
På en demosida kan man läsa hur det
går till: https://transkribus.eu/r/
archives-sweden/#/ Läs mer om
projektet på sidan 9

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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Släktforskardagarna 14-15 augusti 2021 på
Svenska Mässan i Göteborg
Huvudsponsor

ARRANGÖR
GöteborgsRegionens Släktforskare

Webb genealogigbg.se
Mail sfd2021@genealogigbg.se
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Samarbetspartner
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Arkivdetektiver i Göteborg - Från
handskrift till maskinläsbara data
På Göteborgs landsarkiv (GLA, Riksarkivet) pågår sedan 2020 ett projekt med att tolka äldre handskriven
text med automatiserad transkribering. Metoden som GLA använder
är ”Handwritten Text Recognition”,
HTR. Det är en form av artificiell
intelligens som innebär att ett dataprogram tränas upp för att kunna
tolka handskriven text och översätta
till ett textdokument. Programmet
har lärt sig att tolka rätt genom att
utföra manuell transkribering i projektets första etapp, som var klart
i maj 2020. Med hjälp av kunniga
deltagare från allmänheten har datorprogrammet tränats upp för att
klara att transkribera med 97 procents korrekthet. Nu pågår nästa
fas med rättning av den automatiskt
transkriberade datamängden. Det
innebär att ett antal volontärer nu
(av vilka en hel del är släktforskare),
hemma vid sin egen dator, rättar det
dataprogrammet har transkriberat.
Jag är med i projektet och rättar när
jag hinner. Det finns inga krav på hur
mycket man ska klara av, det får ske
i den takt man har möjlighet till. Det

är riktigt roligt att samtidigt få insikt
i hur livet levdes i Göteborg under
slutet av 1800-talet med den intensiva utveckling av samhället som då
pågick.
I projektet samarbetar Riksarkivet
alltså med deltagare från allmänheten och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet, samt med stöd av
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Det första arkivmaterialet som
Riksarkivet bearbetar med automatisk transkribering är polisrapporter från Göteborgs poliskammares
detektiva avdelning 1868–1902 som
omfattar cirka 22 500 sidor.
Avdelningen inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar som ouniformerade
poliser. Från och med 1868 fick den
en fast personalgrupp och började
då föra så kallade »Rapportböcker«
som innehåller exemplar av alla rapporter. Transkriberade arkiv skapar
nya sätt att söka och använda information.

Innehållet i rapportböckerna har stor
potential för såväl lokal- och personhistorisk forskning som akademisk
forskning. Se för övrigt https://www.
gu.se/nyheter/ai-och-medborgarforskning-skapar-nya-forutsattningar-att-studera-goteborgs-historia
Resultatet av projektet kommer att
tillgängliggöras fritt för alla att ta del
av via Riksarkivets digitala forskarsal, och de första volymerna ligger
redan på Riksarkivets hemsida för
att fritt kunna söka i. Se https://sok.
riksarkivet.se/htr
Vill även du hjälpa till? Arbetet sker
via internet och kräver ingen annan
förkunskap än normal datorvana och
viss erfarenhet att läsa text från sekelskiftet 1900. Hör i så fall av dig till
bokning.gla@riksarkivet.se

Mer om kartor
https://kartbild.com/#11/59.2127/15.6308/0x10
De har bland annat häradsekonomiska kartan över de områden som gjordes, perfekt om man vill kika på ett litet
område men inte har just den kartan inlagd i kartförrådet i Disgen. Det går också att ha två kartbilder bredvid
varandra så som det är på eniro.se men här finns då möjligheten att ha en häradsekonomisk karta om den gjordes
dvs. och nyare karta.
Mer info om hur man kan använda materialet finns här https://kartbild.com/instruktion.htm
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Göteborg 400 år 2021
Vi är många som håller tummarna
för att det skall bli släktforskardagar
i höst i Göteborg. Trots att det officiella firandet av Göteborg är uppskjutet fram tills 2023 så finns det
ett och annat att glädja sig åt under
året. Flera av er kanske har lyssnat
på klockringningen från Kristine
kyrka som sker klockan 16.21 under
hela 2021.
Själva födelsedagen är den 4 juni
och då kommer det att finnas en
hel del intressant kring området vid

Kronhuset. Göteborgs Stadsmuseum
kommer att ha en 1900-tals utställning som invigs i samband med födelsedagen och det kommer även att
finnas mycket intressant utomhus.
Under perioden den 24 januari till
den 25 mars visar Tyska Kyrkan en
utställning om tysk- och baltutlämningen.
https://www.svenskakyrkan.se/tyska/ett-rop-pa-hjalp--75-ar-sedantysk--och-baltutlamningen

På Göteborgs Stadsmuseum visas
utställningen Inzoomat, med en stor
mängd kända och okända bilder från
Göteborg från 1850 och framåt.
För den som tycker om litteratur
kommer en 400 sidor tjock bok, Göteborg 400 med fantastiska bilder
och text av Kristian Wendel.

Borås 400 år 2021
Grattis Borås, som också firar jämnt
med olika arrangemang, bland annat så håller De sju häradernas kulturhistoriska förening i olika evenemang
https://2021.boras.com/
sv/296894/400-arsfirande-medDe-Sju-Haradernas-Kulturhistoriska-Forening/
Om detta och mycket mer på https://2021.boras.com/sv/kalendarium/

Skicka in ett bidrag till Disketten
vinn en trisslott.
I varje nr kommer vi att dela ut en trisslott till tre
personer som skickat in ett bidrag till
vår medlemstidning Disketten.
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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 033–7709522, 0709–706170
roykleva@gotanet.com

D I S B Y TO M B U D

MIN SLÄKT FADDER

Charlotte Börjesson
Västra Frölunda
Tel 031-47 80 93
charlotte.borjesson@telia.com

Kjell Croné
Göteborg
Tel 031-15 95 38 (kvällstid)
crone.kjell@gmail.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
Jan-Åke Thorsell, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ulla-Britt Wallgren, KINNA
Kjell Weber, TORSLANDA
Charlotte Börjesson, VÄSTRA FRÖLUNDA
Kent Lundvall, UDDEVALLA
Eivor Strandefjord, KUNGSBACKA

MEDLEMSINFORMATION
Ordf.: Ylva Amberntsson
ordf@dis-vast.o.se
V.Ordf.: Karin Nirvander
vice.ordf@dis-vast.o.se
Kassör: Ann Helen Lindström
kassor@dis-vast.o.se
Sekr.: Martin Johnsson		
sekr@dis-vast.o.se
Ledamöter
Kjell Croné			
ledamot7@dis-vast.o.se
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se
Ing-Britt Olsson 			
ledamot8@dis-vast.o.se
Aina Wallström			
ledamot9@dis-vast.o.se

Suppleant
Jonny Holm 			
ledamot10@dis-vast.o.se
Revisorer:
Margareta Lund Tel 0702-05-49-28
Lena Sundberg Tel 0703-29 48 18
Revisorssuppleant
Lennart Larsson Tel 0705-10 97 55
Valberedningen
Einar Gustafsson Tel 0703-30 25 33
valberedning@dis-vast.o.se
Charlotte Börjesson Tel 031-47 80 93
valberedning@dis-vast.o.se
Redaktionsråd
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se
Webbansvarig:
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Kristina Andersson 		
ledamot6@dis-vast.o.se
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Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

Aktuellt
Föreningen DIS-Väst kallar till
årsmöte 2021
Årsmötet äger rum lördagen den 27 mars 2021.
Var?
På grund av rådande covid-19 pandemi och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd, har styrelsen
beslutat i december 2020 att årsmötet genomförs på distans med programmet Zoom, och att ingen fysisk
närvaro är möjlig.
När?
10.30 Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet.
11.00 Årsmötet börjar.
Efter årsmötets avslutande kommer Gunnar Börgeson Vice Ordförande i Västra Frölunda
Hembygdsförening att berätta om deras verksamhet, samlingar och arkiv.
Tid för detta föredrag c: a 1 timma.
För många av oss släktforskare har hembygdsföreningar mycket material att komplettera vår forskning
med.
Hur?
För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men inget mer.
För att vi också ska kunna se att alla närvarande är medlemmar i föreningen ber vi dig att anmäla dig
i förväg via det här anmälningsformuläret, senast onsdagen den 24 mars.
En medlems- och avgiftskontroll kommer att genomföras i Zooms “väntrum” innan du blir insläppt till
årsmötet.
Därför uppmanar vi dig som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2021 och vill medverka på årsmötet
att betala snarast. Via ”Mina sidor” på kan du kan kolla din betalstatus, om du är osäker. Mer
information och handlingar finns på hemsidan under årsmöte 2021
Observera att vi skickar möteslänken till den e-postadress som är använd vid anmälan till mötet.
Plats
Digitalt distansmöte via Zoom
Startdatum
27 mar 2021 – 11:00
Välkomna!

