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Nästa tidning kommer ut
i dec 2013.
Tema: Hantverkare gesäller & mästare
Sista dag att lämna manus
är den 15 okt.

NYTT FORMAT FÖR ÅRETS SLÄKTFORSKARDAG
Under 1900-talet var vi hänvisade
!ll a" använda mikrokort, med scannade bilder av kyrkböckerna, för a"
hämta informa!on för vår forskning.
Föreningen hade (och har for$arande)
en komplett uppsättning av korten
för Åsbo härader. De som behövde
informa!on från andra härader ﬁck
beställa mikrokort från Riksarkivet
och e#er några dagar kom leveransen
hem i brevlådan. Alterna!vt kunde
man åka !ll Kyrkhult där det fanns e"
stort arkiv med mikrokort som man
kunde botanisera i. Man kunde också
åka runt !ll olika pastorsexpedi!oner
för a" läsa direkt i en del av böckerna
eller också ﬁck man åka ner !ll Landsarkivet i Lund.

net och man kan på några minuter
hämta informa!on såväl från Sverige
som interna!onellt.
Utbudet av information är enormt
så nu måste man veta VAR och HUR
man skall söka för a" hi"a vad man
är ute e#er.
Det stora utbudet är en blandning av
seriös forskning och oseriös kopiering av tvivelak!ga uppgi#er. Det är
därför vik!gare än någonsin a" vara
mycket kri!sk och a" i möjligaste mån
kontrollera uppgi#erna i ursprungliga
originalhandlingar innan man lägger in
dem i den egna forskningen.

Vi tror a" många har svårt a" hi"a rä"
i djungeln och a" det behövs råd och
hjälp om hur man söker e#er uppgi#er
Under denna !d var vår årliga Anby- på Internet. Vi tror även a" många vill
tardag något man inte ville missa. Där lära mer om digital bildbehandling och
kunde man utbyta värdefull informa- digitala släk"räd.
!on med andra forskare och spara
Därför kommer vi på årets Släk$orsmycket !d och arbete.
Mycket har hänt sedan dess. Nu ﬁnns kardag a" upprä"a e" antal “sta!odet mängder av informa!on på Inter- ner” där man kan få hjälp med olika

saker, t.ex. Hur man söker och hi"ar
i Bouppteckningar / Avancerade sök
i Blomgrensbilder / Sök i Danska och
Amerikanska källor / Hur man reparerar och förbättrar gamla bilder /
Hur man söker uppgi#er i Bygdeband
mm.
Tag gärna med din dator samt bilder
som behöver ﬁxas !ll eller annat material du vill ha hjälp med.
Huvudsy#et med dagen är for$arande
a" vi träﬀas så många som möjligt
för a" Du skall kunna knyta kontakter
och utbyta informa!on med andra
forskare.
Välkomna lördagen den 5 oktober
på Studiegården 47:an (Storgatan 47)
i Klippan.
Start kl. 9.00 då vi samlas !ll morgonﬁka. Ak!viteterna pågår !ll kl. 1600.
Se bifogade Anmälningsblanke".
Styrelsen

Höstens tema
”Hantverkare - gesäller och mästare”
Vi i redakonen har länge funderat på hur man gör för a hia
informaon om våra släkngar som var hantverkare.
Det tänkte vi ta reda på och skriva om i höstens nummer.
Har ni några ps på hur man söker/vad som man kan hia m.m
så hör av er ll oss.
Du kanske har någon hantverkare i släkten som du vill beräa
om - kanske någon med e ovanligt hantverk eller något hantverk som har gå i släkten under ﬂera generaoner.
Lena, Eivor & Lena
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Perstorpsfotografen Per Stjernberg
ning för kamera och framkallning
var dock en mycket stor investering
och det var e! fåtal som både hade
drivkra$ och möjlighet a! skaﬀa sig
utrustningen som krävdes. De som
vågade satsa mö!es å andra sidan
med respekt för si! yrkeskunnande
när de etablerade sig på de olika orterna.
År 1898 är Per Stjernberg en etablerad
fotograf och får uppdraget a! ta två
foton på Perstorps kyrka före renoveringen. Han erhåller e! arvode på
3:50, vilket på den #den var en stor
summa. Det kom med #den a! bli
många ﬂer foton av kyrkan än de två
han startade med.
1902 och 1903 avlider Pers föräldrar
och han säljer föräldragården och kan
nu helhjärtat ägna sig åt fotograferingen. E$er a! ha #llbringat några år
i Sölvesborg etablerar han sig i Perstorp och köper e! hus, beläget på
ICA:s nuvarande parkering. Perstorp
är vid den här #den e! samhälle som
Per Stjernberg omkring 1935
växer och utvecklas och hantverkare
och olika näringsidkare ﬂy!ar gärna
ställa
pappersposi#
v
från
glasplåtar
Per Stjernberg föddes år 1856 på
en liten gård i Bökesåkra, ca 3,5 km utvecklades på 1870-talet. Utrust- dit.
sv Perstorp. Här växte han upp med
sina föräldrar, Ola Persson och Sissela Persson samt sina två systrar
Olivia och Carolina. Som ende sonen
förväntades han säkert ta över gården
och bruka den, men hans intresse låg
mer åt det tekniska och konstnärliga
hållet. Men under sin uppväxt arbetade han ändå på gården.
Bland hans barndomsvänner fanns
bl.a. Nils Forsberg från Riseberga som
sedermera kom a! bli en stor, erkänd
konstnär som bland annat representerades på världsutställningen i Paris
år 1900. Kanske Per Stjernberg inspirerades av vännens konstnärskap
men valde fotografering som si! uttrycksmedel istället.
Namnet Stjernberg tog Per under sin
rekry"d någon gång omkring 1875.
Tekniken för a! fotografera och fram-

Perstorps kyrka före renoveringen
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På grund av en del olyckliga ekonomiska åtaganden får Per S dvis arbeta som svarvare på Roos Svarveri
för a få ekonomin a gå ihop.
Eersom fotografer inte var så vanligt
vid den här den ﬁck de oa budas
a komma ll olika lldragelser. 1905
kunde man för första gången ringa
från Perstorp. Smeden Per Lundholm
ﬁck bli ansvarig för nymodigheten
och telefonväxel och väntrum med
talhy installerades i aﬀären och
hans hustru Charloa sköe om det
hela. Barnen Lundholm har senare
beräat hur de oa ﬁck springa med
bud eer fotograf Stjernberg.
Porträ"otografering av s.k. ”ﬁnare
folk” vad den huvudsakliga inkomstkällan för Per S. Det var olika familjehögder som skulle dokumenteras
och oa ﬁck även deras husdjur
vara med på bilderna. Stjernberg fotograferade även människor som inte
hade råd a betala några kort. Oa
porträerade han dem i deras arbete
och vi har kvar dsdokument/foton
som vinar om e hårt och strävsamt
liv. Han var också mycket intresserad
av a dokumentera nya tekniska saker som t.ex. ånglokomobilen.
Trots a Per S. inte hade någon
formell utbildning var han en bildad
och belevad man med en förmåga a
formulera sig väl. Hans konstnärliga
ådra kom ll uryck i hans välkom-

En familj uppställd för fotografen Stjernberg
ponerade bilder, speciellt i vackra
naturmov men även i porträ"otograferingen. Det äldsta bevarade
fotot som han tagit är från slutet av
1880-talet vid e besök hos Johanna
Persson i Brännestaden. Med på fotot är Johannas son Nils som är född
1876, och med den kunskapen har
man kunnat belägga när kortet är
taget. Stjernberg tog ganska många
bilder på sig sjäv och den kanske sista
bilden av honom är den när han står
framför ortens anslagstavla framför
andra – den gamla eken vid Handelsbolaget. Den ek som Stjernberg
själv så oa ha som mov. Den här
bilden tros dock vara tagen av en god

vän ll honom.
År 1940 avlider Per Stjernberg och
begravs på Östra Kyrkogården i Perstorp den 13 augus och Perstorp är
en konstnärssjäl och briljant fotograf
fa#gare. Men hans ”fotoska ” ﬁnns
ll viss del bevarad. Hans systrar skänkte, eer hans död, ca 700 glasplåtar
ll Kulturen i Lund där hans bilder
är kvar än idag och är högt skaade.
Dessutom ﬁnns det e stort antal
papperskopior runt om i Perstorpsbygden.
Tidens tand gör möjligen så a
många i Perstorp har glömt sin
första fotograf, men en entusiassk
grupp människor har jobbat för a
få ll stånd e minnesmärke över
Stjernberg och nu har Perstorps Kulturnämnd beslutat avsäa medel ll
en minnessten på den plats där han
bodde under si yrkesverksamma liv
i Perstorp
Om den ovanstående historien har
två utomordentligt kunniga män,
Per-Erik ,Pelle, Lundholm och Bo
Persson beräat om för utsålda hus
på Plastens Hus i Perstorp och tack
vare stort llmötesgående av dem
har jag kunnat återberäa dea med
hjälp av deras material.
Stort TACK för hjälpen.

Stjernberg framför ortens anslagstavla
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Eivor Johansson

Gammalsvenskbyn i Ukraina

I samband med en resa ll Ukraina
juli 2012 fick jag äntligen komma
till ett ställe som länge fascinerat
mig – Gammalsvenskbyn i Ukraina.
Koraad bakgrundshistoria kunde
man läsa på e minnesmärke i byn:
Den 1 maj 1782 anlände ll denna
plats ca 500 av ursprungligen ca
1.000 svenska bönder från Dagö
utanför Estlands kust. I åa månader
ﬁck de gå ll fots den 2.000 kilometer
långa vägen, mestadels i regn och
snö. Bönderna hade, mot sin vilja, av
ryska Kejsarinnan Katarina II genom
Furst Potemkin förﬂyats hit för a
som de första kolonisera nyerövrad
turkisk mark. Eer e år återstod ca
150 personer. Eer a yerligare ha
minska ll endast ca 130 personer år
1795 började svenskbönderna rota sig
och grundade denna by, som kom a
kallas Gammalsvenskby och älingarna svenskbybor. De bevarade sin
svenskhet och religion.
Träkyrkan från 1787 ersaes 1885
med stenkyrkan. Denna återställdes
1991 från ruin ll nuvarande skick.
I nära 150 år bodde och verkade
dessa svenskbybor i byn, lls de på
egen begäran förflyttades hem till
Sverige, dit ca 900 bybor anlände
den 1 augus 1929. Ca 250 av dem
kom att 1930-1931 av olika an-

ledningar återvända hit till byn. I
dag ﬁnns i byn med omnejd ca 200
personer som har svenskt påbrå.
FÖRENINGEN SVENSKBYBORNA i Sverige har sa upp dea minnesmärke
1998, 216 år eer de första bybornas
ankomst hit.
Vi besökte byns ålderdomshem där
vi bl a träffade Melita född 1926 i
Ukraina men som 1929 följde med
föräldrarna till Sverige, dock återvände familjen till Ukraina igen.
Melita pratade bra svenska (gammalsvenska) och hade i si enkla rum
ﬂera bilder av svenska kungafamiljen.
De boende var tandlösa men man
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hade det rent och snyggt, dock var
det kallt på vintern här och då ﬁck
man ha yerkläderna på även inne.
I samband med svenska kungaparets
besök 2008 byggdes e barnhem och
i deras trädgård bjöds vi på lunch. Vi
underhölls med sång på svenska, man
sjöng i stämmor om fäderneslandet
i norr och det var många ögon som
tårades när vi gemensamt sjöng ”Du
gamla du fria”. Två i den lilla kören
var födda i Sverige. I byn bedrivs
forarande viss svenskundervisning.
Den ursprungliga svenska kyrkan var
nu en ortodox kyrka med all sin prålighet. Här hade vår kung 2008 e#er
si oﬃciella besök i kyrkan samlat
svenskälingar och pratat länge med
dem utan att pressen fick närvara.
Vi besökte även svenskbyns kyrkogård som var pråligt dekorerad med
allehanda plastblommor samt stora
bilder på de avlidna. Det är sällan
begravningen hålls i kyrkan men oftast ﬁnns en präst med vid gravsäningen. Alla (utan särskild klädsel)
kastar några skovlar mull i graven.
Det ﬁnns ﬂera böcker skrivna om dea
”fenomen” för den som är intresserad.
Byn är beroende av stöttning från
Sverige och det ﬁnns en förening med
säte på Gotland, ”Föreningen Svenskbyborna” (www.svenskbyborna.se)
som håller i det hela.

Hjördis Nilsson

OTTOS DAGBOK
Otto Amandus Andersson var född
1896 i Stävie. Fadern Anders Persson
var född 1857 i Oarp och dog 1947 i
Benarp nr 2 i Mörarp. Modern Karna
var född 1859 i Stävie och dog 1941 i
Benarp nr 2 i Mörarp.
Oo hade 4 äldre syskon, Karl född
1884, Ellen född 1886, Frida född
1889 och Herman född 1892. 1911
ﬂyade familjen ll Skörpinge nr 10 i
Höja socken.
Oo gie sig 1920 i Landskrona med
Rut Siri Eleonora Sandberg född 1897 i
Härslöv. Hon var doer ll skomakare
Nils Sandberg och Olivia Svensson.
Vid den för vigseln var Rut buksbiträde.
Otto och Rut kom 1923 till Vedby
från Mölndal där Otto var förman
på Broslä i några år. Paret köpte en
liten gård, Vedby nr 2:6, där de sedan
bodde livet ut. Oo var konstnärligt
lagd vilket inte minst framgår av hans

träﬀsäkra illustraoner ll dagboken.
Oo Andersson dog 1978 och hustrun
Rut 1979.
Enda barnet dottern Karin föddes
1924 och dog 1990.
Otto började skriva dagbok nyårsdagen 1924 och sista anteckningen
gjordes nyårsaon 1974. Dagboken
är sparad, nu också fotograferad och
upplagd på Föreningen Hyllstofta
Ryggåsstugas hemsida, www.hembygd.se/hyllstoa.
I dagboken beräar Oo med glimten
i ögat om livet på gården och familjen
genom åren. Till texterna har han gjort
passande illustraoner, som i de ﬂesta
fall är färglagda. Här kan man följa inte
bara händelserna i trakten, utan även
övrigt i omvärlden med krigsden, solförmörkelser, resorna ll månen etc.
I slutet på 1960-talet inköptes en skrivmaskin, dessförinnan skrevs dagboken
förhand. Under mobiliseringen 1940
var det hustrun Rut som ﬁck skriva, lik-
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Självporträ 1955
som de gånger Oo låg på sjukhus.
A välja ut e enda uppslag av alla de
drygt 1200 bilderna är inte lä – det
får bli oktober 1924 då doern Karin
döptes i Vedby kyrka.
Hjördis Nilsson

Fattigvård i äldre tider, berättat av Idof Granstedt
Senare revs dea ruckel ner, och e
Vi hittade denna arti- ny s.k. faghus byggdes strax öster
kel i vår släktforskar- om nuvarande Joel Jöns. Dea hus
bestod av fyra rum och tvenne kök.
lokal. Det står att det
Här bodde omkring 1875, och kanske
är av Algot Hannrups något före, följande gummor, som jag
efterlämnade papper, nämner vid deras dagliga och brukliga
benämning, såsom halta Sissela som
så Idof har troligen
vävde band, blinda Gunnel som
berättat detta för
sckade, Karna Lindberg som sålde
honom.
karameller, mor Sven Pers, som blev
innebränd i torkladan vid Norbjer, Assarina, dagligen kallad Gnussan, pigan
Boel, Krornman och Krisans Ingrid.
Vi äldre har säkerligen från vår barn- Dessa fyra sistnämnda brukade vid
dom något i minnet, hur det var ställt olika llfällen hjälpa bönderna med
med hjälp och vård för gamla och varjehanda göromål.
arbetslösa på den den. Det var mest
svält och armod och jag har också från Som framgår av dea, så måste ju
ännu äldre och säkra källor inhämtat två och ibland tre ganska trätgiriga
något, som kan belysa, hur det var gummor dela samma rum, därför var
ställt för de gamla i Gråmanstorps det också både si och så med sämjan
socken vid den omkring 1870-talet särskilt om lyset.
och något längre fram.
Den enda hjälp de hade från kommuStrax ll vänster, när man vrider in i nen var 1,50 kr i månaden per person.
den gamla s.k. prästgårdsallén, låg på Dessa pengar ﬁngo de hushålla med
den den (ll år 1870) e gammalt själva, föda och kläda sig bäst de
hus, benämnt faghuset. Dea hade kunde. E"ersom det ej stod i mänsklig
blo e enda rum med jordgolv och makt a få nämnda styvrar a räcka,
för övrigt många andra brisälligheter. tvangs de som någorlunda kunde stå
Härinne framsläpade de inneboende på benen ut ll något slags arbete,
si dystra liv. Här bodde vid nämnda om nu något sådant kunde erhållas,
d bl. a. fyra äldre gubbar, som var på den den var det go om folk på
och en hade sin egen hörna i rummet. alla ställen, eller också ﬁck de ut ll
Först var det Sven Träbening, som ggeri.
bodde ll vänster om ingångsdörren,
som öppnades och stängdes med en När kvällen kom styrdes stegen åter
större s.k. järnklinka, å andra sidan en ll det hatade faghuset, vars dagliga
gammal skräddare Ljunggren, i tredje källa ll kiv var lyse- och bränslefråghörnan en gammal husar Roslund och an. Visserligen lämnade kommunen
i ärde hörnet Jöns Hus som brukade gratis något slags risbränsle, men
hämta posten i Åby en gång i veckan. som stugans folk nästan uteslutande
Dessa gubbar kunde aldrig komma bestod av orkeslösa gummor, idioter
överens om sina ägandes hörnor i och krymplingar var det ej så lä a
få småhugget veden. Kom den så
stugan.
äntligen in, blev det o"a kiv om eldningen och även om matlagningen,
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ty alla ville vara vid den öppna spisen
samdigt.
Det omtalas, a en gång en av gummorna uryckte sig så här “I dag på
hela dan har vi inte kivats eller träs
och det var då den tråkigaste dan jag
kan minnas”. Så av deta framgår
a kiv och trätor var deras enda och
kanske oskyldiga nöje. Det är som
ordspråket säger: “ När krubban är
tom bits hästarna.”
På den den fanns det många s.k.
backstugusiare som bodde i ensliga
ruckel. För dem var llvaron ej stort
bäre utom a de åtminstone hade
sin stuga för sig själva. Dessa backstugusiare var i regel ej sämre än a de
kunde gå omkring och arbeta något
litet, men kom så sjukdom blev nöden
stor även i e sådant hem.
I äldre tider och ända fram till
1890-talet, ev något senare, bakades
vid Bjersgård ll varje jul e stort bak
rågbröd som faga inom ﬁdeikommisset ﬁck var sin stor kaka av jämte
25 öre ll julljus. Dea var en gåva
från Krapperup, som också upprähöll det s.k. Änkehuset som låg
framför Bonde Perssons. Dea hus
var avse som bostad för gamla änkor
inom ﬁdeikommisset. Här fanns tre
ganska snygga stugor (= rum). Dea
hus brann ner för en del år sedan
(troligen 1933).
Landsbygden gästades så go som
dagligen av ggare av alla slag, ll
och med kom de så långt ifrån som
från Smålandsgränsen. Här en gammal dikt från 1860-talet: “ För dagligt
bröd vår ängslan är för varje dag som
gryr, då köld och nöd och fagdom i
stuga ll oss ﬂyr”.
***

Vem var Idof Granstedt?
Idof Granstedt föddes i Gråmanstorp
den 27 februari 1881. Hans far he!e
Carl Granstedt och hans mor he!e
Petronella Olsdo!er Lundqvist.
Carl var statdräng på Bjersgård när
Idof föddes, men 1909 började han
bruka Johannetorp i Gråmanstorp.
Huset låg sidan om det som nu är
Bygdegården.
Idof tog över Johannetorp år 1915. Då
hade han gi" sig med Elfrida Paulina
Trulsdo!er, född 8 oktober 1880 i Väsby. De ﬁck en son just det året. Knut
föddes den 8 december och han blev
så småningom utrikesambassadör och
bosa!e sig senare i Frankrike.
Idof var även $ärdingsman i byn och
han bodde kvar på Johannetorp fram
%ll sin död den 9 februari 1954. Elfrida
ﬂy!ade in %ll Klippan och bodde där
%lls hon dog den 1 maj 1959.
Lena N
Källor:
Arkiv Digital
Klippanboken av Algot Hannrup
Dödboken 1947-2003

Idof och Fridas hus i Gråmanstorp. Bilderna från Blomgrens bilder.
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Oväntat besök på Bonarps Hed
Vad har släk%orskning
med tyska ﬂygplan a
göra?
Jo, man kan använda
släk%orskningen ll a
få kontakt med levande
släkngar ll tyskar som
ﬂydde och landade på Bonarpsfältet. Läs den spännande beräelsen!
Upprinnelsen ll den här arkeln började med e mail som kom ll Ljungbyheds Militärhistoriska Museum i
Ljungbyhed den 1 november 2010.
Det var en förfrågan från en tysk
dokumentärﬁlmare, Markus Thöss,
som hade för avsikt a göra en dokumentärﬁlm om en historisk händelse
då en tysk familj ﬂydde ll Sverige i
e militärﬂygplan i samband med
krigsslutet under andra världskriget.
Thöss ville få hjälp med a ta reda
på vad som hade hänt de ombordvarande och även vad som blivit av
planet. Hans förfrågan väckte stort
intresse bland de ansvariga på museet och de har lagt ner stor möda
på a kartlägga händelseförloppet
genom forskning i många olika arkiv
runt om i Sverige. Sammanfaningsvis är historien de forskat fram i korthet följande.
Den 2 maj 1945 digt på morgonen
landade e tyskt ﬂygplan, en Junker
Ju 52/3m, på Bonarpshedsfältet, som
är beläget några kilometer väster
om Ljungbyhed. Anledningen ll a
fältet i Bonarp valdes tros ha varit
a fältet vid F5 i Ljungbyhed låg i tät
dimma. E#er landningen dröjde det
inte länge förrän Hemvärnsmän från
trakten kom ll platsen och omhändertog passagerarna på planet. Hemvärnsmännen kontaktade Krigsﬂygskolan, F5, som skickade dit personal
för a överta ansvaret och som över-

förde både plan och ﬂykngar ll F5 i ändrades när llkännagivandet om
Hitlers död kom. Då ansåg bröderna
Ljungbyhed.
sig lösta från sin trohetsed ll honom
Vid de förhör som hölls med ﬂyk- och ändrade därför sina planer och
ngarna framkom följande. De två beslöt sig för a ﬂy ll Sverige istälpiloterna ombord var två bröder, let.
Hans och Carl Schneider, båda Lu#waﬀemajorer, Hans Schneiders hus- Den 2 maj på e#ernaen startade
tru Gustawa och deras två dörar de så från en bas i Schleswig i TyskIrmelin och Monica samt brödernas land och genomförde sin ﬂygning på
mor, Gertrud Schneider. Dessutom sådant sä a de undvek både radar
fanns två civila besäningsmän som och svenskt lu#värn och kunde lantjänstgjorde som telegraﬁst och färd- da på Bonarps Hed i Skåne. Det kan
mekaniker, Ernst Gunter och Ernst tyckas märkligt a de verkade ha så
Linz. Sammanlagt fanns alltså 8 per- god kännedom om ﬂygfälten men
det skulle visa sig a de kände ll
soner ombord.
trakten och en av dem hade dessutPlanet som sällskapet ﬂydde i var om besökt Ljungbyhed digare. Den
e militärt transpor%lygplan, Junker Tyska krigsmakten hade förmodligen
52, som byggts om och tjänstgjorde också god kännedom om hur det
som e s.k. ”sanitetsﬂygplan”, en typ svenska lu#försvaret var organiserat
av ambulansﬂygplan. Det llhörde och som piloter kände de säkert ll
Fliegerstaﬀel des Fuhrers och tros ha det. Det visade sig också a bröderna
disponerats av Hitlers andreläkare Schneiders koppling ll Sverige var
Dr Brand. Planet hade den innan mer omfaande än vad man kunde
ﬂykten genomfördes använts för tro från början. Båda bröderna hade
evakueringsﬂygningar från Berlin och
bröderna hade då tjänstgjort som piloter. I det civila före kriget hade de
varit anställda i tyska Lu#hansa.
För Tysklands del hade ju vid den här
dpunkten krigslyckan vänt och Sovjetunionen var på stark frammarsch
och för a undgå a bli llfångatagna
av ryssarna hade bröderna gjort upp
en plan a llsammans med sin familj
ﬂyga ll en av de Ös%riesiska öarna
där bröderna hade en fasghet. Därför var planet de ﬂydde med även
lastat med en hel del av deras personliga bohag och llhörigheter. Planen
a ﬂyga ll de Ös%riesiska öarna
Åsbo släktblad 2013:1 sid 10

arbetat i Sverige under 30-talet och av sina smycken som hon sålde. Pentalade ganska bra svenska.
garna hon ﬁck för dem blev grundplåten ll deras resa ll Amerika. Det
Eer förhören i Ljungbyhed, där det var nämligen deras målsäning a ta
framkom a ﬂykten startat från e sig dit och bygga upp e ny liv där.
område i Tyskland som senare aldrig Eer så nästan två år i Sverige, och
ockuperades av Sovjetunionen, be- då mestadels i Gnosjö, hade de tjäntraktades samtliga ombord som ”civi- at ihop nog med pengar och kunde i
la ﬂykngar”. Det blev därför aldrig januari 1947 gå ombord på e fartyg
aktuellt med någon utlämning av i Göteborg för resan ll Kalifornien,
de båda piloterna. De blev dock in- USA.
ternerade under en d i e s.k. ”desertörsläger” i Vägershult i Småland. Flygplanet de ﬂydde med, Junker 52,
De kvinnliga medlemmarna i familjen kom av olika skäl aldrig a lämna F5
tros ha llbringat den, under bröder- i Ljungbyhed utan skrotades år 1950.
nas internering, på e läger i Dalar- Därmed kunde den här speciella hisna. De två civila besäningsmännen, torien med de tyska ﬂygarna som
som ej hörde ll familjen, lläts åter- ﬂydde med sin familj ll Sverige, som
vända ll Tyskland.
så många andra historier från kriget,
for"arande legat begravd och bortBrodern Carl hade under sin d i glömd i svenska arkiv. Men tack vare
Sverige studerat i Katrineholm ll in- förfrågan från en tysk dokumentärﬁlgenjör och blivit god vän med en Bror mare väcktes historien ll liv och
Hyltén från Gnosjö. Carl kontaktade entusiaster, i Ljungbyheds Militärhisdenne Bror Hyltén som llsammans toriska Museum, har genom mycket
med sin bror drev en småindustri i forskning och hårt arbete tagit fram
Gnosjö. De båda Gnosjöbröderna lo- och dokumenterat det som legat vivade a hjälpa ﬂykngfamiljen med lande i mer än sexo år.
arbete och bostad och Schneiders
frågeställningar
restes
kom ll Gnosjö i september 1945 Många
och bröderna började där arbeta i naturligtvis under arbetets gång och
Gnosjöföretaget. De var vid den här en av dem var givetvis frågan om det
den 39 och 41 år gamla.
fanns några i familjen kvar i livet och
skulle det kunna gå a hia dessa?
Om man bortser från det lilla bohag Jag förmedlade en kontakt med ”vår”
de få med sig på planet var familjen Lena Ringbrant Ekelund som arbetat/
i det närmaste utbload när man forskat mycket på emigranter i USA
kom ll Sverige. Dock hade modern, och givetvis ﬁck hon ”napp” och hitGertrud Schneider, få med sig en del tade en doer ll Hans Schneider,
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Monica, som är bosa i Laguna
Beach, Kalifornien. Kontakt togs från
muséets sida och de ﬁck nästan
omgående svar från e barnbarn ll
Hans Schneider, Sco Hamilton. Han
beräade a både hans mor, Monica
och hennes syster Irmelin är bosaa
i Laguna Beach och a hans mormor, Gustawa, dog för fyra år sedan.
Scos morfar, Hans, dog redan 1984.
Sco Hamilton lovade också fortsa
kontakt för a kunna ge dem den informaon han har så a de kan slutföra si forskningsarbete om ﬂykten
för de tyska ﬂygarna.
Upprinnelsen ll allt det här, förfrågan från den tyska dokumentärﬁlmaren, ﬁck e litet märkligt slut.
Det skickades e posivt svar ll
honom a de skulle göra eerforskningar eer ﬂygarna, men den tyska
ﬁlmaren hörde aldrig av sig igen. Jag
tycker a han gick miste om en rikgt
bra ﬁlmidé.
Varmt tack ll Ljungbyheds Flyghistoriska Museum som låt mig ta del
av er forskning och e speciellt tack
ll Kurt Johansson som tog sig d
a beräa och förklara innehållet för
mig.

Eivor Johansson
Källor:
Forskningsunderlag Ljungbyhed Militärhistoriska Museum
Nils Bondesson, Vingar över Ljungheden,
E kapitel i svensk ﬂyghistoria

Leta i gamla tidningar

Bild från Universitetsbibliotekets informaonshäe.

Tidningsarkivet på Universitetsbiblioteket i Lund
E arkiv som många släkorskare kanske inte känner ll är dningsarkivet
på Universitetsbiblioteket i Lund. Jag
har varit där en gång och blev imponerad av allt där ﬁnns – inte minst de
supersnabba mikroﬁlmsläsarna.

Vilka dningar ﬁnns på UB?
Universitetsbiblioteket erhåller svenska dagstidningar som pliktleverans
från tryckerierna och o!ast ﬁnns de
här från resp. dnings startår. Tidningarna ﬁnns i originallägg och vissa är
även mikroﬁlmade. Från 1979 mikroﬁlmas alla svenska dningar.
Det ﬁnns en förteckning där man kan
se vilka dningar som ﬁnns mikroﬁlmade på UB (och andra bibliotek). Om
det står Lund e!er, så ﬁnns ﬁlmen på
UB. Det ﬁnns en länk på UB:s hemsida
www.ub.lu.se.

Jag har at igenom förteckningen Här följer några intressanta doch hittat några intressanta tid- ningar som ﬁnns mikroﬁlmade
ningar.
bl.a. på UB med åren de var

verksamma i parantesen e"er.
Hur gör jag för a! läsa dningarna?
Amerikaposten (1924-1925)
Tidningssamlingen ﬁnns i souterrängvåningen bredvid Specialläsesalen och
UB-Media. Entré via UB:s stora ingång
– sedan en trappa ner. De mikroﬁlmade dningarna tar man själv fram
och ar på. Om dningarna inte är
mikroﬁlmade, så måste man beställa
dem i förväg. Det kan man göra via e
webbformulär.
Man kan a i de mikroﬁlmade dningarna när biblioteket är öppet och
det är även på lördagar och söndagar.
Vill man ha hjälp så är det bara när
UB-Media är öppet.
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Engelholms dning (1867-1946)
Fortsäes av: Nordvästra Skånes dningar Engelholmsdningen (1946)
Engelholmsposten (1897-1901)
Fortsäes av: Norra Skåne (1881)
Helsingborgs dagblad (1884 -)
Föregås av: Helsingborgs dning
(1867)
Helsingborgsposten Skåne-Halland
(1890-1930) Föregås av: Skåne-Halland (1888) Fortsäes av: Kvällsny
(1951)
Höganäs dning (1888-1924) 1924
-1946 ﬁlmad som edion ll Engelholms dning
Höganäsposten (1899-1901) forts:

Engelholms dning
Klippans dning se: Engelholms
dning
Krisanstads länsdemokraten
(1932-1957)
Krisanstadsbladet (1856 -)
Landskrona (1879 - 1880)
Landskronaposten (1896 - 1952)
Lund (1884 - 1893)
Lunds dagblad (1897 - 1960)
Lunds weckoblad (1775 - 1815)
Lunds weckoblad (1813 - 1897)
Lundska pos!jender (1717 - 1718)
Mellersta Skåne (1911 - 1988)
Malmö allehanda (1827 - 1893)
Malmöhus läns dning (1897 1898)
Malmödningen (1895 - 1907)
Nordskånska dagbladet (1906 1907)
Nordvästra skånes dningar (1946
-)
Norra Skåne (1881 - 1897)
Norra Skåne (1900 - )
Nya verlden (1873 - 1874)
Skånedningen (1897 - 1898)
Skånska a"onbladet (1880 - 1949)
Skånska a"onbladet (1907 – 1920)
Skånska dagbladet (1888 - )
Skånska socialdemokraten (1907 1937)
Sydsvenska Dagbladet (1870 -)
Fortsäes av: SYDSVENSKAN (2004)
Har införlivat: SNÄLLPOSTEN (1848)
Sydsvenskan (2004 -)
Trelleborgs allehanda (1876 - )
Ystads allehanda (1873 - )
Åby-Åstorpsdningen (1898 - 1901)
Öresundsposten (1847 - 1939)

Digitaliserade svenska tidningar

Det ﬁnns ﬂer sä a studera
gamla dningar på
Kungliga biblioteket håller på a digitalisera dningar. Än så länge är det
bara 24 dningar som är sökbara. Det
är läast a hia dit genom a googla
”Digitaliserade svenska dningar”.

Det ﬁnns bl.a. en dning som heter
Norra Skåne och den täcker inte bara
Hässleholmsområdet utan det verkar
vara hela norra Skåne.
Stackarpsmördaren
Ni kanske kommer ihåg a jag skrev
en arkel om en släkng ll min man
som blev mördad i Stackarp. Hans
mördare var från V Sönnarslöv och
hee Nils Svensson.
Jag provade a söka på mördarens
namn och även på orten Stackarp och
fick upp hela 16 artiklar angående
mordet! Det var verkligen fantasskt
så mycket informaon jag ﬁck på e
smidigt sä!
Tips! Det var lite svårt a zooma in
och klippa ut texten när den inte var
mi på sidan, men man kan enkelt
spara hem hela dningen som pdf och
däre#er kan man kopiera.

Lena RE
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Blomgrens bilder
Många av våra medlemmar har varit
inne på Blomgrensbilder.se och at
på de fantasska bilderna.
Det är otroligt vilket jobb som ligger
bakom denna web-sida. Då tänker jag
inte bara på Tommy Brasks och Bengt
Emgårds jobb med a göra bilderna
sökbara på e smidigt sä utan även
på alla äldre människor som under
många år samlade ihop dessa fakta.
Många av dem hjälper nu ll med
mer fakta och korrigering av uppgifterna. Jag tänker också på det arbetet som Sna och Hjördis la ner när
de förde in informaonen från de
100 pärmarna.
Ni som ännu inte har varit inne och
at på bilder - passa på. Det är verkligen en upplevelse även om man inte
har släkt i Klippanbygden.

Bild nr 36369

Oidenﬁerade bilder
Bengt har nu hiat 2.640 bilder som
saknar namn, plats, datum m.m. Han
ber om hjälp med a idenﬁera dem.
Kanske du vet något om bilderna?
Dessa är inte sökbara på ”normalt”
sä. Du hiar dem under kategori:
Ö/Oidenﬁerade.
Här ﬁnns några exempel på oidenﬁerade bilder. På hemsidan www.
Blomgrensbilder.se kan du fylla i informaon. Är du osäker hur man gör
så kontakta Bengt Emgård.

Lena RE

Ovan bild nr 31057

Bild nr 30292 Vilken skola är dea?
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NAD är en söktjänst hos Riksarkivet där det ﬁnns informaon om det arkivmaterial som
förvaras hos svenska oﬀentliga
och enskilda arkivinstuoner.
Man kan samköra information om arkiv i Sverige och
Riksarkivet SVARs utbud av
digitaliserat arkivmaterial exempelvis kyrkoarkiv, brev och
folkräkningar.
Där ﬁnns också Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över
medeltidsbreven och Svenskt
biograﬁskt lexikon t ex. För a
kunna se de digitala bilderna
krävs abonnemang hos Riksarkivet, SVAR.
Jag gjorde en sökning på ”sjö-

mansregister” och ﬁck då upp
treon olika förslag på arkiv som
handlade om dea. Söktjänsten
NAD kan säkert vara en god hjälp
om man behöver få ps på olika
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slags arkiv och var man kan hia
dessa.
Källa: www.nad.riksarkivet.se/

Lena N

Gravstensinventeringen
Gravstensinventeringen startade i
slutet av 1970-talet och pågår forarande. Sedan starten har ca 100 000
gravar på 1200 kyrkogårdar inventerats. Gränsen för inventering var digare 1940 men eersom senare stenar
numera tas bort i en rasande fart så
omfaas alla stenar nu av inventering.
Hela inventeringen ﬁnns i Ulricehamn
för digitalisering. Styrelsen för Sveriges släkorskarförbund har bestämt
a hela gravstensinventeringen ska
vara gras och llgänglig för alla på
hemsidan Röer. Alla inventeringsblankeer och foton ska digitaliseras
och läggas ut där.
Förutom det gamla säet a inventera
med hjälp av en pappersblanke, kan
man nu också göra dea genom a
använda en digitalkamera eller mobiltelefon med kamerafunkon och
lägga upp dea online.
För alla som är intresserade a göra
en insats i vårt område så ﬁnns bl a
dessa kyrkogårdar kvar a inventera:
Ausås, Björnekulla, Färingtoa, Höja,
Kvidinge, Skånes Fagerhult, Össjö och
Tåssjö.
Mer informaon ﬁnns på nä"dningen
Röer/Gravstensinventeringen.
Lena Nilsson

Ti!a så många spännande föreläsare på Släk"orskardagarna i Köping!
Vi kanske skulle samla ihop några bilar och köra dit.
Kalle Bäck, prof. historia - Byn, gården och människan under 1800-talet
Ted Rosvall - EMIGRANTER, EMIGRANTER - nya källor, gamla knep
Ulf Berggren - Smedforska!
Jojje Lintrup - Släk"orskning för invandrare
Gert Magnusson - Liv och arbete vid en medel#da hy$a:
Kjell Åbrink och Jan Olsson - Valloner när, var, hur?
Dick Harrison - Bergslagen - den svenska industrins historiska hjärtland
Upprorsmän, biskopar, borgbyggare och upptäckare - en
historisk resa genom Västra Mälardalen
Niklas Hertzman - Arkiv Digital
Maths Isacson - Bergslagen – människor och miljöer och #d och rum
Håkan Henriksson - Krigsfångar i Sverige under stora nordiska kriget
Lars Ericson Wolke - Solda"orska, hur jag ﬁnner uppgi&er om mina mili
tära förfäder
Rune Hasslöf - Från karta och terräng - om solda$orpsinventering
Anna Götlind - MIKROHISTORIA – en väg #ll kvinnornas osynliga historia
Ing-Marie Peersson Jensen - Norberg och järnet: Bergsmännen och den
medel#da industrialiseringen
Peter Sjölund - Släk"orska med hjälp av DNA - hi$a släk#ngar världen
över och spåra dina rö$er 100 000 år #llbaka!
Elisabeth Renström och Gunilla Nordlund - Arkivfynd och dolda ska$er 10 år med Släktband i P1
Fredrik Mejster och Patric Sundell - Unga Släk"orskare – workshop
Sveriges Släkorskarförbund - Informerar
Ann-Louise Paulsson - Släk"orska med ancestry.se
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Gamla släktbilder – kvällsträffen den 6 mars
Till min släktforskning vill
jag ha tag på gamla foton
på så många som möjligt av
mina släktingar. Jag kontaktar släktingar och lånar deras
fotoalbum och skannar av
dem. Ibland är bilderna ina
och då behöver man inte
göra så mycket med dem,
men ofta har bilderna skadats på ett eller annat vis. Då
är det bra att kunna reparera
bilderna.
Jag har gått en mycket bra högskolekurs som heter ”Digital bildbehandling”. Den är helt på distans så
du si!er hemma framför datorn och
"!ar på ﬁlmer och gör dina uppgi$er.
Kursen kräver a! du har Adobe Photoshop, men det kan man abonnera
billigare på när man studerar. E$ersom
det är en högskolekurs så är den helt
gra"s och du måste söka före en viss
"dpunkt.
Tips om kursen och många gratis
kurser även för Adobe Elements ﬁnns
på www.moderskeppet.se.

E$ersom många vill lära sig mer om
bildhantering så kommer jag a! ha
lite workshops om de!a i samband
med vår släktdag i höst. Då tänker
jag utgå från gra"sprogrammet PhotoFiltre som är lä! a! installera och
använda. På www.pim.skolverket.se
ﬁnns förutom en länk för a! ladda ner
programmet även instruk"onsﬁlmer
som på e! enkelt sä! lär ut hur man
gör. Själv använder jag Adobe Photoshop och/eller Adobe Elements men
principerna är samma vilket program
du än har. För Mac ﬁnns på samma
sida gra"sprogrammet Seashore med
länk och instruk"onsﬁlmer.

Avfotograferad gåramålning som
behöver rätas upp.

mer skärpa så kan det bli för mycket
och det förstör bilden.
Jag använder upplösningen 300 dpi
e$ersom det är den högsta upplösning du behöver för a! framkalla bilden
som e! foto. Istället för a! höja upplösningen så ändrar jag den färdiga
bildstorleken "ll t.ex. 200 %. Tänk då
på a! de!a gör bilden 4 gånger så
stor – varje sida blir 2 gånger längre.
Ibland kan man välja vilket må! den
färdiga bilden ska ha.

Nu ska jag berä!a om hur jag gör när
jag arbetar med gamla släktbilder.
Jag är ingen expert och tar tacksamt
emot "ps på saker jag kan göra annorlunda.
Skanna/fotografera släktbilder
Först måste bilderna digitaliseras
genom att man skannar eller fotograferar av dem. Har du en skanner så är det a! föredra. När man
fotograferar av bilderna bör man ha
dagsljus, men direkt solljus blänker
bilden. Man kan få en förvrängd bild
som man behöver rä!a "ll. Det händer
o$a när man tar kort på tavlor och
andra större föremål. Hur man gör
med de!a tänker jag inte ta upp nu,
men om önskemål ﬁnns kan jag visa
på släktdagen i höst.
Inställningar för skanning
Redan när du skannar bilderna kan
du göra ﬂera inställningar. Jag brukar
välja a! göra stora bildﬁler när jag
skannar för a! senare förminska dem i
bildbehandlingsprogrammet, men vill
du inte det så tänk på vad du ska ha
bilden "ll. Du kan ju även skanna i olika
storlekar redan från början.
Du kan välja dammbor!agning men
speciellt om du skannar diabilder så
riskerar du a! den tror a! smala ögon
är damm eller repor. Jag använder
aldrig dammbor!agningen i skanningen utan först senare.
Detsamma gäller skärpning av bilden.
Om du tänker göra vid bilden så ska du
spara skärpningen "ll allra sist. De!a
gäller speciellt om du ändrar bildens
storlek. När du förminskar bilden upplevs den som skarpare. Lägger du på
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Skannern färdig för a! skanna
diabilder.
Skanna diabilder
En del skannrar har speciella diamagasin där man kan lägga flera dior
sam"digt. Min skanner har plats för 8
vanliga diabilder. När man ska skanna
diabilder tar man bort e! skydd som
si!er för en lampa i locket som då
lyser genom bilderna. Min skanner
hittar själv de åtta bilderna så det
går enkelt a! bara skanna, byta och
skanna vidare. Jag har inte provat de
små lösa diaskannrarna som ﬁnns bl.a.
på Kjell & Co.
Det är o$are man får göra färgkorrigeringar på diabilder. Jag använder
ganska o$a skannerns förslag "ll inställning men inte dammbor!agningen som jag skrev ovan. Du kan prova
genom a! skanna en bild med och en
bild utan automa"sk färgkorrigering.

Skannad dningsbild
Skanna bilder ur dning eller trycksak
Det kan vara svårt a skanna bilder
ur dningar och trycksaker. Inte bara
för a text m.m. från baksidan kan
synas igen utan för a man får e
moarémönster som beror på ”tryckprickarna”. Prova då a skanna i en
högre upplösning. Se om du har någon
inställning för ”Minska moaré” eller
på engelska ”Descreen”. Det brukar ta
mycket längre d för a skanna i den
inställningen.
Några andra ps som jag inte har
provat än är a ställa ner skärpan vid
inskanningen samt a rotera originalet innan inskanningen, dvs, lägga
det lite sne i skannern. Det gör a
mönstret i originalbilden (t.ex. raster Bildbehandling
eller tygstruktur) krockar med pixlarna Jag brukar börja med a planera vad
i en annan vinkel.
jag ska göra med bilden. Finns där
några repor? Behöver bilden rätas
upp? Hur är det med damm och repor? Behöver bilden mer eller mindre
ljus och kontrast? Hur är färgen?
Det vikgaste innan jag börjar arbeta med bilden är a tänka e!er hur
bilden ska användas. Ska den framkallas som e foto eller bara visas på
datorskärmen? Är det den enda bilden
jag har på personen i fråga eller bara
en bland många?
Bilden av min farmors mor, syskon
med ﬂera (se ovan t h) behöver rätas
upp för stolpen i bakgrunden lutar.
Alternavt är a man tar bort stolpen.
Det värsta är tejpen som har sa gula
märken längs kanterna. Det ﬁnns även
Bild i behov av behandling
en gulbrun ﬂäck på en klänning i mitÅsbo släktblad 2013:1 sid 18

ten. Jag rätar upp bilden och har sådan
tur så a nästan allt gult går a skära
bort. Jag tar bort stolpen i bakgrunden
och väljer a göra bilden i gråskala. Då
försvinner ﬂäcken! (Sen går jag llbaka
ll RGB-färg igen, men bilden fortsätter a vara svart/vit.) Ibland väljer
jag a lägga på lite sepia-färg för a
bilden ska se gammal ut.
Dammbor!agning
Istället för a använda dammboragning på hela ytan så kan man markera
ett område t.ex. himmelen och ta
bort dammet där. Man kan även välja
direkt e!er i vilken grad man vill ta
bort damm (eller något annat). Då
ser man vad man vinner och vad man
förlorar. I Photoshop ﬁnns en händelsepensel som man kan använda för

a bara göra ändringen på vissa delar
av bilden. Man kan även arbeta i olika
lager för a kontrollera var och hur
mycket förändring det ska bli.
Reparera skador
När man ska reparera skador eller
större revor så brukar jag använda
klonstämpeln. Då klickar man där man
vill hämta delar av bilden och ﬂyar
den "ll e ny ställe. Man klonar över
skadan med en annan del av bilden.
Man får försöka hia områden som
är så likt den nya omgivningen som
möjligt. På slutet brukar jag försöka
sudda bort skarvarna.

tar bilder i många megapixlar. Om du
inte har tänkt göra en delförstoring
utan bara ska "a på bilden så blir
den onödigt stor och tynger ner di
arbete (Word, PowerPoint eller släktprogrammet).
Vanliga foton framkallas o#a i 10 X 15
cm eller 11 x 15 cm. Då behöver di
foto vara ca 1000 kB – inte 4,5 mB dvs
4500 kB.
Ska du bara använda bilderna i datorn
så bör de vara mycket mindre och
ska de dessutom bara vara en del av
skärmen t.ex. i PowerPoint eller släkttavla så minska ner ordentligt. Prova
dig fram!

Min mor Brita, mormor Bey och moster Elsie
Skriva in text
Många gamla foton har tyvärr inget
namn på personerna. Man visste ju
vilka de var så namn behövdes inte.
Tänk gärna på a gå igenom gamla
foton och skriv dit namnen om ni vet
vilka som är på bilden. Diabilder har
sällan namn och dea gäller ju även
digitala bilder.
Jag gör o#a en kopia på bilden där jag
skriver in text. (När jag sparar den kopian så lägger jag "ll tx i ﬁlnamnet.)
Texten blir e lager som man kan ﬂya
"lls man låser fast det. Jag använder
e lager för varje namn och ﬂyar den
"ll rä person. Du kan välja olika färg
beroende på bakgrunden.

Skärpa
När du är färdig med di arbete så
prova med a skärpa bilden. Det är
lä a skärpa för mycket och förstöra
bilden. Tia speciellt på ögon och hår
för där syns det läare. Växla mellan
före och e#er och bedöm vilket som
blir bäst. Då kan även välja a skärpa
i mindre grad.

Spara med ny! namn
När du är färdig med din redigering är
det dags a spara. Om du tror a du
någon gång kommer a vilja använda
originalbilden igen är det mycket vik"gt a du sparar bilden i e ny namn
eller i en annan mapp, annars kommer
originalet a skrivas över och det går
Bildstorleken
inte a få "llbaka det.
Vad ska du ha bilden "ll? Det avgör När du sparar kommer det upp en
storleken på bilden. Dea gäller verk- ruta där du ska ställa in vilken kvalitet
ligen nytagna foton med kameror som du vill spara bilden i. Ju högre kvalitet

desto större blir den sparade ﬁlen.
Spara inte för o"a
När man arbetar med bilder så ska
man inte spara så o#a som man gör
t.ex. i Word. Det beror på att när
man arbetar med bilder är det o#a i
ﬁlformatet JPG. Det är e bra format
för fotograﬁer som gör a ﬁlen inte
blir för stor. Varje gång du sparar så
blir det en förstörande komprimering
av bilden. Spara man bara en eller e
par gånger så märks inte försämringen, men sparar du samma bild ﬂera
gånger så blir det en synlig försämring.
Det gäller inte om du bara "ar på
bilden och inte gör något.
Vill du kunna arbeta med bildﬁlerna
och spara bildﬁlen utan komprimering
under pågående arbete kan du t.ex.
spara i formaten PNG eller BMP, men
då får du mycket stora ﬁler.
Bilder i Disgen
Jag har börjat föra in bilderna i släktprogrammet Disgen. Då är det en
fördel om du lägger alla bilderna i
DgPic. Jag har kommit på hur jag ska
döpa dessa bildﬁler. Jag ger dem det
numret som står längst ner "ll vänster
när man har personen som centrum
person. Där står t.ex. 1:2345. Man kan
inte använda kolon när man namnar
filer, så jag använder bindestreck
istället. E#er numret skriver jag deras "lltalsnamn och e#ernamnet ex.
1-2345 Jöns Nilsson.jpg.
När bildﬁlen ligger på rä plats är det
bara a gå in på personen ifråga och
klicka upp rutan där man ändrar personno"ser. Där ﬁnns en ﬂik som heter
Porträ. Klicka på den och däre#er
”Hämta”. Leta rä på ﬁlen och klicka
och vips så är bilden inne.
Avslutningsvis hoppas jag a dea
har få dig intresserad av a börja
eller fortsäa arbeta med gamla släktbilder. Bildbehandling är e mycket
stort område som jag inte behärskar,
men jag dela gärna med mig av mina
kunskaper och erfarenheter.
Om du har synpunkter eller frågor så
maila mig på lena.ringbrant@telia.
com så beräar/diskuterar vi dea på
höstens släktdag.
Lena Ringbrant Ekelund
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Kvällsmöte

Onsdagen den 3 april hade föreningen besök av Nicklas Hertzman, som
skulle hålla ett föredrag om Arkiv
Digital. Ordföranden i föreningen,
Bengt Emgård, hälsades oss alla
välkomna innan Nicklas tog över.
Han började med att prata om varför
han själv började släktforska och hur
han fick sin första kontakt med landsarkivet i Lund.
För många släktforskare är det nog
ingen ny information att det var
mormonerna i USA som kom hit och
fotograferade av de svenska kyrkböckerna. För dem är släktrelationer extra
viktiga och de ville ha en möjlighet
att sitta i USA och släktforska. Riksarkivet fick kopior av dessa mikrofilmer och de blev också tillgängligt
för intresserade släktforskare. Under
1980-talet byttes mikrofilmerna ut
mot mikrokort och det blev enklare
att forska.
I slutet av 90-talet började Genline och
SVAR att digitalisera mikrokorten och
man kunde sitta hemma vid sin dator
och forska. Problemet har dock varit
att alla bilder inte varit helt läsbara.
Nicklas visade bilder som hade både
fuktfläckar och andra otydligheter. De
var helt omöjliga att läsa. Med Arkiv
Digitals teknik att fotografera i färg

kan också dessa otydliga bilder bli klara och kyrkböckerna för 1985-1942
helt läsliga.
är klara förutom de här nere i Skåne,
Blekinge och Halland. Det är RikArkiv Digital har 40 miljoner bilder i sarkivet som bestämmer vilka arkiv
sitt arkiv och det kan låta mycket, men AD får fotografera av.
är endast en liten bråkdel av vad som
finns. Man har börjat med de böcker ”AD sätter färg på släktforskningen”
som är mest intressant för de flesta och är man intresserad av detta så
släktforskare; födelse-, husförhörs- finns det en hemsida som man kan gå
böcker och bouppteckningar t ex. Men in på. Nicklas avslutade kvällen med
det finns också andra handlingar som att visa hur programmet ser ut och
kan vara av intresse såsom exempel- visade några olika funktioner som att
vis lagfartslängder, domböcker eller man t ex kan chatta med andra som är
fängelserullor. Just nu är alla kyrko- inloggade. En trevlig och lärorik kväll
böcker i hela landet + Åland fram till som naturligtvis även innehöll kaffe
1894 klara. Bouppteckningar fram till med Ingers goda kakor.
1900 förutom Kopparbergs, Uppsala,
Södermanland och Västmanland är

Lena Nilsson

Åsbo släktblad 2013:1 sid 20

Årsmötet 2013
Bengt Emgård, vår ordförande, hälsar e 50-tal medlemmar välkomna
ll årsmötet och informerar oss om
vad som lldragit sig i stort under
året som gå. Det stora arbetet har
varit a iordningställa Blomgrens
bilder så a vi idag bekvämt kan leta
i det förnämliga program som ﬁnns
på internet.
Vi har också, glädjande nog, få ﬂer
medlemmar ll föreningen och är för
närvarande 454 stycken.
Bengt överlämnar klubban ll Barbro
Andréll som väljs som årsmötets ordförande och hon lotsar oss igenom
dagordningen med sedvanlig, om än
något förkyld, säkerhet.
Förra året hade valberedningen e
enkelt arbete då det var omval över
hela linjen. Inför 2013 såg det lite annorlunda ut. Bland annat så lämnar
S!na Nilsson sin post som ledamot
och kassör i styrelsen e!er 11 år.
Sna har ju varit en klippa i föreningen och alld ställt upp närhelst det
behövts en hand. Men även om hon
lämnar sin post som kassör så hoppas
vi ju a få ta del av hennes gedigna
kunskaper och hjälpsamhet i många
år framöver.

Sna Nilsson avtackas
i redakonen llsammans med Lena E!er årsmötesförhandlingarna häloch mig i fem år. Barbro, din kunskap sar Bengt Lasakungen:s Mats P och
och erfarenhet på många olika om- Swingin Ingrid välkomna. De bjuder
råden inom släk#orskningen kommer på gemytlig och svängig underhållvi a sakna (du får bli vår konsult) ning med sång, gitarr och munspel.
likaväl som di goda humör och vårt Sen följer sedvanlig blomsterhyllﬁna samarbete. Men vi vet a du har ning ll förtjäns#ulla moagare och
mycket a göra i Hembygdsförenin- dagen avslutas som vanligt med god
gen och önskar dig lycka ll med det. ”ﬁka”.
Samdigt passar jag på a hälsa vår
Ännu en som ställer sin post ll för- nya redakonsmedlem, Lena NilsEivor Johansson
fogande är Barbro Andréll som su"t son, välkommen.

Mats Pe!ersson och Ingrid Jönsson
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Ps. Det kanske är ﬂer än jag som undrar vad ”Lasakungen” är för något.
Jag får förklaringen av min bordsgranne, Rolf Ekelund. Han beräar a
en förman som arbetade på Klippans
Pappersbruk i början av förra seklet
var på den avdelningen som tog hand
om gamla kläder och tyger, sk. lump,
vilket användes ll framställning av
pappersmassa. Lasa/lase betyder,
åtminstone i Skåne, detsamma som
tyg eller trasa, därav ﬁck förmannen
det något udda smek/ök-namnet
”Lasakungen”. Idag förknippas namnet ”Lasakungen” nog mest med e
rockband från Klippan-Örkelljunga.
Ds.

tre söner. Jag har också nyligen
blivit farmor #ll en liten ﬂicka.
Släk"orskning har varit e! stort
intresse i drygt 15 år även om det
har legat nere emellanåt. Jag har
en mor som alltsedan jag var barn
o$a har berä!at historian om vår
släkt, så lågan #ll a! forska själv
tändes redan då.
Mina andra stora fritidsintressen är bakning, film, musik och
historia. Jag läser mycket böcker
och allra helst biografier eller
historiska romaner. Just nu består
den mesta läsningen av studentlitteratur då jag läser pedagogik på
Ny i redaktionen
Ny i styrelsen
högskolenivå. Jag var hemmafru
i 18 år och utbildade mig sedan
Vid årets årsmöte valdes jag in i Lena Nilsson heter jag och jag är #ll elevassistent. Däre$er har jag
föreningens styrelse och blev se- 46 år. Jag har varit Klippan trogen fyllt på med högskolestudier och
dan vald #ll kassör, en, i mi! tycke, så go! som hela mi! liv och bor har därmed visat a! det aldrig är
numera i Pappersbruket.
s#mulerande uppgi$.
försent a! byta bana i livet.
Mitt intresse för släktforskning
väcktes i mitten av 1990-talet.
Mycket tack vare en arbetskamrat,
som släk"orskade mycket.

Till vardags jobbar jag som elevassistent på en skola i Åstorp. Jag
älskar mi! jobb och det tar också
upp en stor del av mina tankar även
när jag är ledig.

Jag har varit med i #dningsredak#onen en gång förut och e$ersom
jag tycker mycket om a! skriva,
så ska det bli väldigt roligt a! vara
med igen.

Under åren 1998 till och med
2002 #llhörde jag Åsbo Släktblads Min familj består av min man Ste- Lena N
fan, hans tre söner och mina egna
redak#on.
Jag är född och uppvuxen i Malmö
men smålänning i grund och botten, allt enligt de gamla kyrkböckerna.
Agneta Rosengren

Nytt i arkivet
Böcker:
Olycksbarn i Björnamossa en släktkrönika och deras ä!lingar
av Ann-Marie Gidå.
Släk"orskarnas Årsbok 2012 Redaktör Håkan skogsjö
Storby by genom #derna av Storby Historiska cirklar 2011
Skånska släk"orsknings Jubileumsskri$ 1987-2012
Dokument
Husar Jöns Bengtsson Kamp och hans ä!lingar
av Marie-Helene Kampf
Cd-rom
Sveriges befolkning 1990 utkom
Svenska Ortnamn nyutgåva
Begravda i Sverige 2
Perstorpsutställning 1950
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Vårens utfärd till Citadellet i Landskrona
I härligt väder gick vårens uärd ll
Landskrona Slo och Citadell som är
en av Nordens bäst bevarade 1500tals fästningar med en spännande
historia.
Under guidningen ﬁck vi både höra
fakta om sloet och beräelserna
om personer och händelser som sa
sin prägel under århundraden i slottets spännande historia.
År 1591 skriver astronomen Tycho
Brahe på Ven ll lantgreven i Kassel
och beräar, a han ha en älg på
sloet i Landskrona. I samband med
en större middag hade älgen les in
i matsalen och trakterats med massvis av mjöd. Det hade blivit lite för

rar i ﬂera av dessa rykten. Hon skulle dömts för bro. Det handlar främst
helt enkelt inte ha stå ut med det om livsdsfångar och de placeras i en
öronbedövande bombardemanget särskild avdelning.
utan tvingat sin man a ge upp.
År 1918 blir Landskrona den enda
anstalten i landet för kvinnliga ”lösdrivare”. Förr eller senare hamnar
många av de prostuerade i landet
på Citadellet. År 1940 lämnar de sista
”glädjeﬂickorna” anstalten i Landskrona och militären tar över anläggningen.
År 1945 uppräas e ﬂykngläger på
Citadellet. År 1953 ﬂyar de sista av
totalt över 22000 ﬂykngar, som under åren vistats på det gamla sloet.
Eer guidningen passade det bra
med en god ﬁka.

mycket av det goda för djuret. Älgen
hade ha svårt a hålla reda på sina
långa ben, fallit i trappan och brut
e ben. Trots en mycket ömsint vård
gick inte älgens liv a rädda. Tycho
Brahes tama älg slutade alltså sina
dagar med en kraig baksmälla och
brutet ben på sloet i Landskrone.
År 1677 ställs Hieronymus Lindeberg
inför krigsrä av Karl XI. Åtalspunkten är högförräderi. Översten döms
ll döden och avräas i december.
Ryktesﬂoran har under den blivit
alltmer vildvuxen, när det gäller anledningen ll a kommendanten ge
upp Nordens modernaste fästning så
lä i stället för a ”hålla ut ll siste
man”. Lindebergs fru Ingrid ﬁgure-

I en annan version hade överste Lindeberg anhållit hos danskarna vid den
första vapenvilan a få sända i väg sin
sjuka hustru. Dea hade nekats och
då hade hustrun av skräck fö tvillingar, men själv avlidit under förlossningen. Denna familjetragedi hade
få kommendanten a helt tappa
modet. Ingrid Lindeberg överlevde
emellerd sin man, trots de envisa
ryktena om hennes död i barnsäng på
sloet i Landskrona. Hon lldelades
även änkepension ur kungens kassa,
vilket kan uppfaas som en krafull
demen på hennes delakghet i den
nesliga kapitulaonen.
År 1909 får Citadellet även under en Foto: Fredric Nilsson
period ta emot e antal kvinnor som Källa: www.citadellet.com
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Norra & Södra
Åsbo härad

Program hösten 2013
Ons. 11/9

kl.19.00

KVÄLLSTRÄFF. ”Hembygds- och Släktforskning på samma plats, nu
en verklighet”. Barbro Andréll presenterar ”Bygdeband” och tar oss
med på en intressant resa i databasen.

Lör. 5/10

kl.9.00

SLÄKTFORSKARDAG. Heldag med släktforskning. Vi kommer
att ha ett antal ”stationer” där olika tema kommer att behandlas. t.ex.
Bouppteckningar, Danska källor, Amerikanska källor, Avancerat sök
i Blomgrens, Bildbehandling, Bygdeband, mm.
(se mer information i artikel inne i tidningen)

Ons. 30/10

kl.19.00

KVÄLLSTRÄFF. Guno Haskå berättar om intressanta fynd han gjort i
gamla handlingar under sin forskning om Perstorp.
Domstolshandlingar är en av de värdefulla källorna.

Öppet Hus (ingång via rampen på gaveln)
måndagar
fredagar
söndagar

kl.13-16
kl.13-16
kl. 9-12

9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11 och 18/11
13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11
29/9, 27/10 och 24/11

Alla aktiviteter är på Studiegården 47:an, Storg 47, Klippan
Se även vår hemsida (www.aasbo-gen.com) och HD / NST
Avs: ÅSBO SLÄKT- och FOLKLIVSFORSKARE,
c/o Studieförbundet Vuxenskolan, Box 20, 264 21 Klippan
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