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Glöm inte att ni kan vinna en Trisslott 
om du skickar ett bidrag stort eller 
litet till vår tidning Disketten. Se på 
annat ställe här i tidningen vilka som 
hittills fått en lott hem skickad med 
posten.

Vi önskar er alla en härlig sommar 
med sol och bad, men även regn 
behövs ju men inte hela tiden.

Hälsningar från er ordförande Ylva 

DIS-Väst
DISKETTEN, Medlemstidning för
DIS-Väst en regionförening till DIS,
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    
Org nr: 857208-8691
www.dis-vast.o.se
Adress:
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda 
Tel. 031-29 01 86
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Hälsningar redaktören

Ordförande har ordet
När ni läser detta har många av oss 
fått vaccin mot Covid flera av oss har 
nog även fått spruta nummer 2. Ett 
par veckor efter den hoppas man ju 
på att livet ska återgå till det vanliga, 
med det åter står att se vad som 
händer.

Styrelsen är nu i full fart med att 
planera höstens program, vi tar inte 
ut något i förskott utan tänker oss att 
fortsätta köra temakvällar som Zoom 
träffar, det är ju inget negativt med 
det, då vi har ett stort område så kan 
ju många fler vara med än om vi bara 
har det i lokalen.  Vi ska också ha två 
medlemsmöten var av det ena ska ta 
ett andra beslut om stadgeändringen 
som var uppe på årsmötet.

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. 
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Vips så var det juni igen! Snart 
midsommar som kanske inte blir 
lika traditionell som vanligt i år 
heller, men vi får hoppas på ett bra 
väder och att det finns tillräckligt 
med potatis och jordgubbar!  En 
dekorerad pinne tycks finnas i många 
olika länder och firas på olika sätt har 
jag upptäckt efter att ha letat runt 
på nätet.  Till exempel den engelska 

maypole, en pinne med en hoper 
band högst upp som barn snurrar 
fast i olika konstnärliga former firas 
den första maj, syns ibland i Morden 
i Midsomer som går i ständig 
repris i våra tv-kanaler. Det var en 
spännande läsning med mycket ny 
information om traditioner som 
firats under århundranden runt om i 
världen.  I delar av Tyskland ser det 
lite annorlunda ut. Tänk er en stång 
med klädda ringar, diverse andra 
dekorationer i plåt och något skyltar 
med stadsvapen längst ner . 
Undrar om det skulle fungera att 
dansa runt en sådan i 
Trädgårdsföreningen? 

Göteborg fyller som bekant 400 år 
i år, det stora firandet är skjutet på 
framtiden, men lite firande blir det 
i alla fall i år, mer om det längre 
fram i tidningen. För övrigt blir det 

mest jobb och en del släktforskning, 
jakten på okända fäder i släktträdet 
är lång och snårig, det blir att försöka 
leta åt alla möjliga håll i släktträdet 
för att hitta möjliga personer att 
testa, samt att försöka komma åt 
saköreslängder i domböckerna. Det 
är väldigt bra att kunna använda 
flaggor i Disgen för att markera 
olika grenar som är testade. Den 
nya funktionen Ahnentafel i Disgen 
är också användbar. Mer om den 
finns på handledningen till Disgen, 
som finns på https://handledning-
disgen2021.dis.se/ 

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

Hårginst är Hallands landskapsblomma.

Gå med i  
Facebookgruppen 

Halländska 
SläktFrågor

HSF

Hallands
Släktforskarförening

för dig med släkt i Halland.
Föreningen med den

unika Medlemsportalen, 
som ingår i medlems avgiften. 
Endast 200 kr för resterande 

2020 och hela 2021!*
Teckna dig  

för vårt nyhets brev 
via hem sidan eller 

vårt kansli!

* Gäller endast nya medlemmar fr o m 22/8 2020.

Vi håller tummarna för Charlotte
Börjesson (i nr 1 av Disketten 2021) 
och Lennart Larsson ( i detta nr) som 
fått varsin trisslott för sina inskickade
artiklar .

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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Amerikaarvet

En dag 1985 fick min far ett brev 
märkt Kungl. Utrikesdepartementet.
Brevet visade sig innehålla en 32-si-
dig något svårläst släktutredning 
som rörde kvarlåtenskapen efter en 
för min far okänd släkting i USA. 
Hans namn var Carl Larson och han 
hade avlidit 1979 i en ålder av 75 år i 
Tacoma, Pierce i staten Washington. 
Han var vid sin bortgång ogift och 
saknade barn. Carl var född i USA i 
mars 1904 av svenska föräldrar som 
utvandrat från Boråstrakten. Fadern 
från Borgstena församling 1886 och 
modern från Bredareds församling 
1892.

UD.s utredning, syftade till att ta 
reda på hur kvarlåtenskapen ef-
ter Carl Larsson skulle fördelas och 
vilka som skulle kunna vara Carls 
arvtagare i Sverige. UD hade lyckats 
hitta trettiotre arvsberättigade per-
soner i Sverige, varav min farmor 
var en. Detta gjorde att min far och 
hans syskon blev arvtagare, eftersom 
hans mor, min farmor alltså, var död 
sedan länge. Carls föräldrar var döda 
och det framgick inte hur många 
arvsberättigade släktingar det fanns 
i USA. 

För att få hjälp med att reda ut hela 
den här historien hade Sveriges Ge-
neralkonsulat i New York tagit hjälp 
av flera advokatfirmor i USA. Deras 
uppgifter var att, dels hjälpa till med 
att avveckla dödsboet, dels att ta 
reda på vilka som skulle kunna vara 
berättigade att få del av kvarlåten-
skapen. Detta visade sig emellertid 

vara en ganska komplicerad historia 
med mycket matematik. Detta bland 
annat beroende på, att enligt arvs-
ordningen i USA, så räknas tydligen 
även kusiner, kusinbarn och kusin-
barnbarn som arvsberättigade.

Några av arvtagarna i USA hade tyd-
ligen inte lyckats komma överens 
om hur arvet skulle fördelas utan det 
blev överklaganden och hela rätts-
processen tog ca sex år. Då hade den 
vandrat genom flera rättsinstanser 
och den avgjordes slutligen 1980 av 
Suprime Court i staten Washington. 
Det vill säga delstatens högsta dom-
stol. Orsaken till att det tog så lång 
tid berodde även på att Generalkon-
sulatet hade överklagat de höga ad-
vokatkostnaderna.

Svenskättlingen Carl Larsson hade 
lyckats väl i USA och han efterläm-
nade en förmögenhet på 490 000 
dollar. När dödsboets alla kostnader 
för boutredning, skatter, advokat-, 
och begravningskostnader mm var 
klara, återstod 235 000 dollar att 
fördela bland arvtagarna.
23.000 dollar tillföll de 33 svenska 
förmånstagarna. Allt enligt en myck-
et komplicerad matematik (General-
konsulatets egna kostnader för för-
rättningen uppgick till ca 5.000 kr.)

Min far och hans fem syskons del av 
arvet blev till slut att de fick 1.434 kr 
var. 

Carl Larssons föräldrar. 
Fadern Carl Levin Larsson föddes i 
Elgarås i Borgstena församling (P) 
den 19/9 1866 (AD AI:7 (1874-1892) 
b 338, s 325) Han utvandrade till 
Amerika, New York, 20 år gammal 
den 2/4 1886. (Carl Levin hade även 
tre syskon som utvandrade till Ame-
rika under 1880-talet.)

Modern Clara Rebecka Larsdotter 
föddes i Segerstorp i Bredareds för-
samling (P) den 12/1 1869 (AD AI:14 
(1878-1894) b 203, s 193. Hon ut-
vandrade till Amerika, Seattle 23 år 
gammal den 10/11 1892.

Paret träffades sedan tydligen nå-
gonstans i Amerika och gifte sig där 
1896 vilket resulterade i att sonen 
Carl föddes 1907. Han som sedan 
blev huvudpersonen i den här berät-
telsen. Det kan naturligtvis även ha 
varit så att paret lärt känna varandra 
från sina hemtrakter eftersom det 
inte var så långt mellan deras födel-
seplatser.

2021-03-03
Lennart Larsson

(Släktdata)

PS.
Hjälp med att spåra Carl Larsson i 
USA fick j ag g enom d en a lltid gla-
da och vänliga Amerikakännaren 
Charlotte Börjesson från DIS.
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Spännande guidning i Västra 
Frölundas historia
På årsmötet för DIS-Väst den 27 
mars hade vi, utöver det sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna, ett inspi-
rerande föredrag av Gunnar Börges-
son, vice ordförande i Västra Frölun-
das Hembygdsförening. För en före 
detta stockholmare med vissa geo-
grafiska kunskaper var det mycket 
nytt som jag fick kunskap om. För 
mig är Västra Frölunda i första hand 
synonymt med ett ishockeylag, som 
i dagsläget heter Frölunda HC. Men 
nu var det ju socken Västra Frölunda 
det skulle handla om….

Att det finns dokument från 1577 kan 
göra vilken släktforskare som helst 
avundsjuk, och det är fantastiskt att 
det har blivit sparat till eftervärlden. 
Sjöbacken, som tidigare var en havs-
vik, men som i samband med bygg-
nationen av Frölunda Torg och riv-
ningen av Annedal fylldes igen med 
bland annat jordmassor och som nu i 
har blivit ett område för promenader 
och picknick. En och annan gammal 
Västra Frölundabo minns kanske 
hur det var att hjälpa till med att pla-

nera skog på de kala stenhällarna. 
Första januari 1945 införlivades Väs-
tra Frölunda som då var en lands-
kommun med Göteborg, sedan dess 

har det hänt mycket, men just tillba-
kablickarna på äldre tider. 

Den optiska telegrafen som fanns 
på Nya varvet från 1800 hade som 
syfte att rapportera om det var fara 
å färde. Det var ett antal luckor som 
kunde fällas ner så att de inte syntes 
utvecklades av Edelcrantz 1754-1821 
och den var i kraft ända fram till 
1881.

KA 4 på Käringberget 1942–2000 är 
numera nerlagd, men det kommer 
att bli mer militär aktivitet i området 
när AMF.4 återuppstår.
Några av bilderna som Gunnar Bör-
gesson visade på mötet visar på ett 
Västra Frölunda som jämfört med 
idag har ändrats otroligt mycket och 
så är väl fallet med många områden i 
storstädernas ytterkanter.

Christina Claeson

Påvelundsstugan. Västra Frölundas äldsta hus uppfört i mitten på 1700 talet. Bostadshus 
till en gård i Påvelunds by. Mellan 1849 till 1867 även använt som en av de första fyra 
skollokalerna i Västra Frölunda. Nu har Västra Frölunda Hembygdsförening olika 
aktiviteter här. Foto Gunnar Börgeson 2014.

1964 går de sista korna från Ruds by och betar medan Stjärnhusen i Frölunda är under 
uppförande. foto Ove Svensson
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Kvigor på Saltholmens brygga i väntan på transport till sommarbete i Södra Skärgården, möjligen till Rivö. Charles 
Erickssons skärgårdsbåtar vid bryggan. Foto Stig Johansson i början av 1960 talet

Stadsgränsen i slutet av 1920 talet. När Västra Frölunda inkorporerades med Göteborg 1945 fick området tillbaka sitt gamla namn 
Kungssten.
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Morgonrusning mot staden på 1920 - 1930 talet vid Västra Frölunda kyrkogård. Särövägen söderut. Bild ursprungligen från Göteborgs 
Handelstidning.

Barn från Åkeredsskolan planterar träd ute på Näset på 1920 talet.
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Kort från årsmötet den 27 mars 
Det blev ett hybridmöte med ett par från styrelsen och föreläsaren Gunnar 
Börgesson som var i lokalen, resterande av styrelseledamöterna och alla åhörare 
höll sig framför datorn och deltog via ZOOM. Årsmötet förlöpte väl och tekniken 
fungerade. Valberedningens förslag till omval klubbades igenom och det föreslagna 
stadgeändringarna godtogs i ett första steg. 

/ Christina Claeson

Vadlaget «Räven» från Önnered 1898. De hade stängt in ett sillstim i viken Utkäften på Klåverön vid Marstrand och fått mycket sill och tjänat 
bra med pengar därför gick de till fotografen efteråt. En av de kändaste bilderna från Västra Frölunda i äldre tider. 
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Göteborg fyller 400 år
Visst, det hade varit trevligt att träffa 
alla släktforskare på Svenska Mäss-
san som ett led i jubileums-firandet 
i höst, men det får bli i en digital ver-
sion i år. Helt utan trevligheter blir vi 
emellertid inte. Den 4 juni är den offi-
ciella födelsedagen och den kommer 
att firas i direktsändning över nätet 
på  https://www.goteborg2021.com/
Ni har kanske läst om de fantastiskt 
fina konstverken som Geert van der 
Vossen skapat till minne av de som 
inte finns med oss längre på grund av 
Covid-19. Konstverket Coronablom-
mor kommer att finns på en pråm i 
Stora Hamnkanalen mellan den 28 
maj och den 15 november i år. Om 
ni har vägarna förbi så missa inte 
denna vackra och samtidigt sorgliga 
utställning. Passa samtidigt på att 
besök Stadshusets utställning ”Vakt, 
prakt och makt” som är öppen mel-
lan 08.00 och 17.00 de dagar som 
stadshuset är öppet. Den 4 juni öpp-
nar stadsmuseet en utställning som 
heter ”Grejen med Göteborg” som 
låter väldigt intressant. 

Borås 400 år, de firar också sin 
födelsedag i juni 2021, närmare be-
stämt den 29:e,  då det var 400 år 
sedan Kung Gustav Adolf fastställde 
grundandet av staden som fick sitt 
namn och sina fullständiga 
stadsprivilegier  först ett år senare, 
dvs 1622.

 l Hursomhelst de firar också 400 år 
i år. Det går bland annat att gå på 
jubileumsvandringar.

Torpa Stenhus För er som inte 
har varit på Torpa Stenhus, som 
ligger vid Åsunden söder om 
Ulricehamn. Den förste ägaren 
hette Arvid Jönsson för ungefär 
600 år sedan och huset har sedan 
gått i arv genom åren till den nuva-
rande ägaren Pehr Zethelius. Väl 
värt ett besök.

Dalsland
På grund av det osäkra läget på 
grund av Covid-19 så är det svårt att 
veta om andra arrangemang runt 
omkring i vår region, men kika gärna 
in på https://www.vastsverige.com/
dalsland/ och se vad de i bästa fall 
har att erbjuda. 

Runt om i regionen

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 9.00-
12.00 och 13.00-15.00
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Ordf.: Ylva Amberntsson, Västra Frölunda 
ordf@dis-vast.o.se

V.ordf.: Karin Nirvander, Askim
vice.ordf@dis-vast.o.se

Kassör: Ann-Helen Lindström, Mölndal 
kassor@dis-vast.o.se

Sekr.: Martin Johnsson, Stråvalla 
sekr@dis-vast.o.se

Ledamöter
Christina Claeson, Göteborg  
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Kristina Andersson, Lidköping 
ledamot6@dis-vast.o.se

Kjell Croné, Göteborg  
ledamot7@dis-vast.o.se

Ing-Britt Olsson, Västra Frölunda 
ledamot8@dis-vast.o.se

Aina Wallström, Billdal 
ledamot9@dis-vast.o.se

Suppleant
Jonny Holm, Göteborg 
ledamot10@dis-vast.o.se

Revisorer:
Margareta Lund, Alingsås 
revisorer@dis-vast.o.se

Lena Sundberg, Västra Frölunda 
revisorer@dis-vast.o.se

Revisorssuppleant
Lennart Larsson, Särö  
revisorer@dis-vast.o.se

Valberedningen
Einar Gustafsson, Västra Frölunda 
valberedning@dis-vast.o.se

Charlotte Börjesson, Västra Frölunda 
valberedning@dis-vast.o.se 

Redaktionsråd
Christina Claeson, Göteborg 
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Webbansvarig:
Christina Claeson, Göteborg  
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Disgenfaddrar
Christina Claeson
Göteborg  
ch_claeson@hotmail.com

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

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

Disgen för Linux
Roy Johansson
Borås
Tel 0709–706170  
roykleva@gotanet.com

 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

  M E D L E M S I N F O R M A T I O N

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

D I S B Y TO M B U D

F A D D R A R

Kjell Croné
Göteborg
crone.kjell@gmail.com

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

MIN SLÄKT FADDER

Vi hjälper till med bland annat 

frågor om konvertering till  

Disgen , installation och 

licenshantering. 

Maila eller ring!



Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

    

 
 

Boka 11 - 12 september 
Biljettbokning öppnar kring midsommar 

Föreläsningar om DNA, släktforskning, språk,  

migration, namnbruk, Göteborg 400 år med mera. 

Få kontakt med föreningar, utställare  

och kanske DNA-kusiner 

Mer information kommer på www.SFD2021.se 

                   Släktforskardagarna 2021 

 

  Släktforskardagarna 2021  
       blir digitala i september 
 




