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Åter ett årsmöte...
å har vi haft årsmöte igen, denna

Täby. Runt 110 medlemmar
invaderade hotellet (som nog inte
hade haft ett sådant arrangemang förr) och
började med att lyssna på årsmötesföredraget om Bygdeband. Därefter stannade man
faktiskt kvar på själva årsmötet - normalt sett
brukar det vara betydligt färre på årsmötet än
på föredraget - och även under den efterföljande visningen av utvecklingsversionen av
Disgen i dess nuvarande skick. Det gäller att
sprida attraktionerna! Ett stort tack till Marie
och Helena på kansliet som ordnat mötet, och
till alla deltagare!
Det känns nästan lite frustrerande att stå
på årsmötet och redogöra för vad vi gjort under föregående år och konstatera att det utåt
sett i stort sett är samma som under 2012. Under 2014 ska det äntligen hända något märkbart i och med att vi tror oss kunna släppa
lös en ny version av Disgen, som kommer att
heta Disgen 2014. Exakt vad som kommer
med och vad som inte kommer med får vi se
längre fram i sommar. Det stora otacksamma
arbetet, byta databas och utvecklingsmiljö, är
i alla fall så gott som gjort och därmed kan vi
börja roa oss med sådan utveckling som även
användarna av programmet kan se som förbättring.
Vi har också varit lite dåliga på att ”bränna pengar”. Det känns kanske bakvänt men
ibland vill vi gå med ett rejält underskott i
resultaträkningen. Det är ju så att de pengar
gång i

som betalas in i medlemsavgift eller kommer
in via försäljning ska arbeta till medlemmarnas bästa, men att gå med ett kontrollerat underskott kräver att vi har arbetsledningsresurser på plats och där önskar jag mer av det
kommande året. Ett okontrollerat underskott
önskar förstås ingen.
Det kom önskemål om att årsmöte och
Disgen-presentation borde sändas ut via internet. Rätt så. Det där hann vi inte alls med
i år (någon måste ju göra jobbet, även om det
inte är stort) men helt klart måste vi ordna
detta någon gång i den nära framtiden, så att
de som inte vill eller kan resa kan ta del av vad
som presenteras. Vad gäller Disgen kommer
det naturligtvis mer information längre fram.
Även Disbyt-utvecklingen har börjat ta
ett par steg framåt. Dagens Disbyt är enkelt
– men nog lite för enkelt när det gäller sökning och utseende. Det vill vi ändra. Disbytombud och -utvecklare hade därför ett
rekordlångt möte i samband med årsmöteshelgen. Oavsett utvecklingsstatus är vi
nu uppe i 30 miljoner poster i databasen
och uppskattningsvis räknar vi med att
2/3 av Sveriges befolkning 1750–1900
finns med. Disbyts upphovsman
framför andra, Olof Cronberg,
firade dock sin 50-årsdag strax
före årsmötet på annan ort.
Ett fyrfaldigt leve!

Tyck till i Dis Forum eller via e-post till ordf@dis.se.

Diskulogen med Släktforskarnytt är medlemstidningen för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
föreningen

& forskarstuga
Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet måndag–fredag kl 9–16.
Kansliet har lunchstängt kl 12–13.
Telefontid måndag–torsdag kl 9–15.
Fredag kl 9–12.
Ring gärna innan besök!
expedition

Föreningen Dis,
Gamla Linköping
582 46 Linköping
Telefon: 013-149 043
dis@dis.se, www.dis.se
kanslister
Medlemsavgift: 150 kr per år.
Marie Andersson
Familjemedlem: 75 kr per år.
Helena Carlsson
Bli medlem via webben, www.dis.se > Medlem > Bli medlem, eller kontakta Dis kansli.
Ledaren

Daniel Berglund
Ordförande

redaktör

upplaga

Anna Linder, diskulogen@dis.se
Burliden 7, 937 92 Burträsk
070-2294804

26 200 exemplar

annonsering

tryck

Kontakta redaktör Anna Linder

Sandvikens Tryckeri

ansvarig utgivare

issn

Daniel Berglund

1101-3826

utgivning

4 gånger per år

lösnummerpris

25 kr
Adressändring anmäls på webben eller till Dis kansli
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KORT & GOTT

Kungliga kärleksbrev
Find A Grave mobilapp
Ancestry släpper en gratis Find A Graveapp för iPhone och iPad. Med den kan
man få direkt tillgång till all information
om gravplatser som finns i databasen på
hemsidan www.findagrave.com. Du kan
söka efter gravplatser som finns nära
den plats du befinner dig, samt lägga in
uppgifter om, och bilder på, nya gravar
du besöker.
http://blog.eogn.com

Amerikansk namnstatistik
Den amerikanska myndigheten Social
Security Administration tillhandahåller
namnstatistik från alla delstaterna. Man
kan t.ex. se vilka de populäraste förnamnen på nyfödda i USA var från 1880 och
fram till 2012.
www.ssa.gov/cgi-bin/popularnames.cgi

Ca 50 kärleksbrev mellan greve Axel
von Fersen och Frankrikes sista drottning Marie Antoinette finns tillgängliga
på Frankrikes nationalarkivs hemsida,
www.archivesnationales.culture.gouv.fr. Breven var krypterade och dechiffrerades
nyligen.
www.svt.se

World Wide Web 25 år
Den unge programmeraren Tim Berners-Lees presenterade sin idé om hur
man kunde länka samman datorer via
ett gratis system som fungerade med
alla operativsystem, i mars 1989. Till en
början trodde ingen på hans idé: World
Wide Web. 1993 släpptes systemet fritt
för allmänheten. 2004 dubbades han till
riddare av drottning Elizabeth II, Sir Timothy Berners-Lee.
www.nyteknik.se

Ny videotjänst utmanar Youtube
Videotjänsten Wonder, från Rickpack,
kommer att erbjuda videoklipp utan irriterande annonser. Innehållsleverantörer, som professionella filmskapare och
kreatörer, måste betala en årsavgift för
att kunna lägga upp filmer. Att titta är
däremot gratis.
http://pcforalla.idg.se

Styr allt med ett tangentbord
Logitech har nyligen släppt ett nytt
universaltangentbord, Harmony Smart
Keyboard, som kan styra över 200000
olika enheter, som tv-apparater, datorer,
mediaspelare och spelkonsoler.
www.sweclockers.com

Ny skiva för långtidslagring
Nästa år planerar Sony och Panasonic
att introducera Archival Disc – optiska
skivor för långtidslagring. De nya skivorna för långtidslagring kommer att
rymma upp till en terabyte (1 TB).
www.sweclockers.com

Smarta telefoner och plattor
Marknaden för smarta telefoner och
surfplattor har haft en snabb tillväxt de
senaste åren, men nu spår man en nedgång – marknaden är mättad. Tillväxten
på 140 procent under 2013 spås minska
till ca 20 procent under 2014 för att sjunka till under 20 procent 2015.
www.sweclockers.com

4

DISKULOGEN 104

Ingen support för Windows XP

Emigrantinstitutet kan räddas

Microsoft lägger ner supporten för Windows XP den 8 april, vilket bl.a. innebär
att det inte kommer att komma nya säkerhetsuppdateringar.
Övergången till ett nytt operativsystem görs enkelt med migrationsverktyget ”Pcmover Express for Windows
XP” som kopierar filer och inställningar
från Windows XP.
www.sweclockers.com

Svenska Migrationscentret i Karlstad
tar över verksamheten, med all personal,
i Karlskrona efter Svenska Emigrant
institutet i Växjö. Materialet innehåller
främst information om migration mellan
Sverige och Tyskland 1866–1914. Arbetet med att digitalisera materialet kommer att fortsätta.
http://hd.se

Kort & Gott

Foto: Charlotte Börjesson

SwedGen Tour

Även 2013 åkte en grupp svenska släktforskare till USA för att sprida kunskap om hur man forskar i sin svenska släkt.

I

sammanAnneli Andersson,
Anna-Lena Hultman, Olof Cronberg och jag själv, Charlotte Börjesson,
i Kansas City, Missouri. Vi tillbringade
en vecka i Lindsborg, Kansas med att
ge föreläsningar, delta i aktiviteter samt
vara med om en ”Svensk Hyllningsfest”.
Sedan bar det iväg med bil mot Kalifornien. Vi passerade Colorado med stopp i
Denver och besök i Salt Lake City, Utah
tills det var dags att ge föreläsningar i
Oakland, Kingsburg och i San Diego/ La
Jolla i Kalifornien.
slutet

av

september

strålade vi,

Kansas City
I Kansas City blev vi guidade av Annelis bekanta, Lars Hagelin och James
Tharp. De hade ordnat en informations-

träff och en guidad tur på The National
Archives. Därefter tog de oss upp till
National World War I Museum som
denna soliga och varma dag gav oss en
magnifik utsikt över staden. Missouri
River delar staden i två delar, en ligger i
Missouri och en i Kansas.

Swedish Genealogy Workshop
Kathy Meade, från ArkivDigital, som
bor i Chicago, Illinois, kom nästan samtidigt som oss till Lindsborg. Vi blev alla
väl mottagna av Lorna Nelson och Lenora Lyman, båda från Old Mill Museum. De var arrangörer för en tvådagars
Swedish Genealogy Workshop i Lindsborg och de skulle själva också vara med
och föreläsa. För oss var upplägget annorlunda än från tidigare år vilket var
SwedGen Tour

Charlotte Börjesson
charlotte.borjesson@telia.com

spännande. Det var en utmaning att få
pröva på något nytt där föreläsningar
fanns för nybörjare och vana släktforskare. Det kom ca 180 deltagare från
18 olika stater och några från Kanada,
vilket var mer än Lorna och Lenora ens
hade kunnat drömma om. Föreläsningsdagen hade fått byta lokal till Smokey
Valley Middle School där det fanns en
stor aula så alla kunde få plats.

Vision Tek Center
Andra dagen tillbringades i Lindsborgs
Vision Tek Center. Där fick deltagarna
sitta vid datorer och forska på sin svenska släkt. De hade tillgång till ArkivDigital, Disbyt, folkräkningarna i SVAR,
EmiWeb och Lantmäteriets kartor med
mera. Även här var deltagarna uppdeDISKULOGEN 104
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Lorna Nelson och Lenora Lynman fick kommunens uppskattning för det fantastiska och
välplanerade arrangemanget med SwedGen. Över 180 deltagare från 18 stater och Kanada, lockades att komma till Lindsborg. 		 Foto: Charlotte Börjesson

Charlotte med Diane Eaton från Arizona. Dianes förfäder är från Rud i Västra Frölunda
och hon fick kontakt med en Dis-medlem, Annika Blomgren i Torslanda, genom Disbyt.
Foto: Olof Cronberg

Vi hämtade ut kyrkböckerna från bankvalvet i Union State Bank i Olsburg och bar dem tvärs över gatan till Olsburg Lutheran Church för avfotografering.

Deltagare forskade på sina svenska släktingar i ett av rummen på Vision Tek Center i Lindsborg.
6
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SwedGen Tour

Foto: Charlotte Börjesson

Foto: Charlotte Börjesson

lade i nybörjare och vana släktforskare
och till sin hjälp hade de oss och frivilliga
som sprang runt och hjälpte till. Jo då, vi
sprang från det ena rummet till det andra
men vi hade kul samtidigt.

Arkiv och kyrkor
De resterande dagarna besökte vi arkivet i Bethany College i Lindsborg samt
svenska kyrkor och kyrkogårdar och ett
museum, alla norr om Lindsborg. Då fotograferade vi kyrkböckerna, konfirmationskort, gravstenar och andra dokument som berör församlingens svenska
medlemmar och deras ättlingar. I Covenant Church i Clay Center satt systrarna
Aileen Hanson, som talar svenska, och
Dorothy E Johnson och väntade på oss.
De ville prata svenska och visa upp sina
fotoalbum och släktutredningar. När vi
skulle besöka Olsburg Lutheran Church
visade det sig att kyrkböckerna fanns
förvarade på banken tvärs över gatan, i
ett bankfack. Att vi fick gå dit och hämta
ut dem och ta med dem till kyrkan för att
fotografera av dem är för oss fortfarande
ett mysterium. Inga legitimationer eller
underskrifter behövdes. SwedGen var
välkänt och med dess följe var vi trovärdiga med andra ord.

Svensk Hyllningsfest
Första helgen i oktober var det Svensk
Hyllningsfest i Lindsborg. Då kom besökare långväga ifrån och alla hade någon anknytning till Sverige. Lindsborg
förvandlades till mer svenskt än vad

Sverige är. Under veckan vi var där
kunde vi se och höra ungdomar träna på
sina svenska folkdanser och sånger och
lyssna till spelande musikorkestrar som
marscherade genom staden. Hela staden genomsyrades av stor glädje och det
syntes på ungdomarna att de själva hade
roligt och gillade det de höll på med.

500 mil med bil
När det var som roligast, ja då var det
dags att lämna Lindsborg. Olof och Kathy åkte hem men vi tre tjejer fortsatte
vår resa med SwedGen för nästa mål,
Oakland. På vägen dit stannade vi till
i Denver och lunchade med några bekanta som vi träffat genom SwedGen. Vi
stannade också i Salt Lake City och fick
en dag och några timmar till forskning
vid Family History Library.

Kalifornien
Våra tre föreläsningar i Kalifornien gick
också bra, fast vi hade hoppats på fler
deltagare. Kathy anslöt sig till oss igen
för att vara med i Oakland där vi höll
till i FamilySearch Library. Kingsburg
besökte vi för andra gången och i år fick
vi hålla till i handelskammarens möteslokal, Kingsburg District Chamber of
Commerce. Svenska konsulatet i San
Diego arrangerade våra föreläsningar i
La Jolla på The Public Library.

One on One

att få en halvtimma med någon av oss då
vi kan ägna oss åt besökarens personliga
forskning. Besökaren har i förväg fått
skicka in frågor till oss kring det som
de behöver hjälp med. Det kan gälla att
hitta nu levande svenska släktingar som
inte emigrerade från Sverige, få reda på
varifrån i Sverige deras förfäder kom,
fråga om sina svenska efternamn m.m.
Vi hjälper dem komma vidare, berättar
hur de ska forska vidare och var de kan
hitta mer information.

Nya medlemmar i USA
Vi i SwedGen vill tacka Dis, ArkivDigital, EmiWeb och Lantmäteriet för bidragen vi fick till resan. Under våra föreläsningar uppskattade deltagarna era
produkter väldigt mycket. Föreningen
Dis fick över 50 st. nya medlemmar i
USA och flera av dem har redan skickat
in sin släktforskning till Disbyt.

www.swedgen.se
På SwedGen Tours hemsida kan du bl.a. läsa vår
reseblogg och titta på bilder.

Vi har haft One on One på alla platser
utom i Kingsburg och det är eftertraktat
SwedGen Tour
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Släktforskning på Internet

Nu ännu fler sökbara födelseuppgifter hos Ancestry.se!
Nu har vi gjort ännu en uppdatering av databasen med namnindexerade födelseuppgifter och
indexerat födslar för ytterligare tio år. Uppdateringen innehåller 1,7 miljoner uppgifter om födslar
mellan 1870 och 1879. Det går nu att söka i totalt 10,6 miljoner födslar mellan åren 1870 och 1941.
De uppgifter som har indexerats är barnets förnamn, födelsedatum och födelseförsamling samt
föräldrarnas namn och födelsedatum. Samtliga dessa uppgifter är sökbara vilket innebär att du till
exempel kan söka på ett barns namn för att hitta dess föräldrar eller söka på föräldrarnas namn för
att hitta ett barn.
Att söka bland födelseuppgifterna och att titta på sökresultatet är gratis, du behöver bara
registrera dig med namn och e-postadress om du inte redan gjort det. Om du även vill titta på
bilden för att se ytterligare information, som till exempel var familjen bodde när barnet föddes,
behöver du ha ett abonnemang hos Ancestry.se.
Läs mer på www.ancestry.se

Bengt Kjöllerström
bengt@kj2.se

Lös datorproblem med
TeamViewer

B

Dis är
är helt
hemtama med datorn. De har
en vän, ett barn eller barnbarn som datorguru, men denna person finns alltför
sällan på plats. Dis medlemmar har en
enastående förmån. När man kör fast
med Disgen kan man kontakta en fadder för support. Oavsett vem man tar
hjälp av kan de hjälpa mycket enkelt
med programmet TeamViewer.
TeamViewer är ett program för fjärrstyrning av datorn, som kan förenkla:
• kontakten med faddern
• hjälpen från gurun
• mejlhantering och andra uppgifter
när du är på resa.
Som lärare på Dis distanskurser använder jag TeamViewer ideligen för att se
elevernas datorskärmar som om jag satt
bredvid dem, och ge tips och råd eller
t.o.m. ändra deras data. Samtidigt kan
jag på min dator demonstrera något så
att eleverna ser det på sina skärmar.
TeamViewer är oberoende av operativsystem, tränger igenom alla brandväggar, går förbi alla virusskydd och är
ändå mycket säkert att använda. Det
finns på svenska och är mycket enkelt
att komma igång med.
Innan du låter någon annan titta på din
dator bör du ta en backup. Lägg backupen på ett USB-minne så du är säker om
en katastrof trots allt skulle inträffa!
land medlemmarna i

det många som inte

Enklare support med TeamViewer
1. Öppna Disgen, gör en backup på ett
USB-minne och lägg undan det.
2. Ladda ner TeamViewer från www.
teamviewer.se och kör det.

3. Ring din fadder och be honom eller
henne köra TeamViewer med dig.
4. Ge faddern det ID och lösenord ditt
TeamViewer anger för att faddern
ska kunna logga in på din dator så
att ni båda ser samma skärm.
5. Beskriv problemet på din dator, faddern ser din skärm.
6. Låt faddern visa dig hur du ska lösa
problemet.
7. Försök själv lösa problemet på din
dator medan faddern tittar.
8. När ni är klara avslutas TeamViewer
och lösenordet gäller inte längre.

Få hjälp av din dataguru
Har din guru inte tid att komma när du
behöver hjälp? Med TeamViewer kan
det bli mycket lättare. Du kan använda
samma lösning som jag beskrivit ovan
eller göra det mycket enklare genom att
tillåta din guru att fixa din dator när det
passar, utan att du är med.
1. Ladda ner fullversionen av TeamViewer från www.teamviewer.se och
kör den.
2. Ställ in oövervakad anslutning.
3. Ring eller eposta din guru, ge honom
eller henne ditt ID och personliga
lösenord och berätta vad du vill ha
hjälp med.
4. Nu har gurun möjlighet att logga in på
din dator vid lämpligt tillfälle, fixa till
problemen och göra det du bett om.
5. ID och lösenord gäller tills du återkallar det.

Läs mejl hemma när du är på resa

kafé och via TeamViewer logga in på din
dator där hemma för att använda den
precis som om du satt vid den och t.ex.
läsa e-post eller hämta en fil.
1. Ställ in hemdatorn för oövervakad
åtkomst med TeamViewer och notera ID och lösenord. Nu får du vara
din egen guru och följa anvisningarna ovan.
2. På en bärbar dator kan du ha TeamViewer installerat.
3. På ett internetkafé kan du öppna en
webbläsare, surfa till www.teamviewer.se
och logga in via webben. När du
stänger webbläsaren finns inga spår
kvar av det du gjort.

Dis olika kurser finner du på
http://kurs.dis.se. Där finns även mer detaljerade
instruktioner och filmer om TeamViewer.

På resa kan du, var du än är i världen,
låna en dator eller gå in på ett internet
Lös datorproblem med TeamViewer
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ÅRSMÖTET 2014

Christina Claeson
disketten@hotmail.com

DIS ÅRSMÖTE 2014
D

Täby den 8 mars.
På förmiddagen var det flera mindre grupper som
hade möten, bland annat om utbildningen i regionföreningarna och i Dis som helhet. Efter lite lunch var det så
dags för en inledande föreläsning av Jan Eurenius, tidigare
medarbetare på Genline och numera nybliven pensionär, som
berättade om Bygdeband.
is trettiofjärde årsmöte hölls i

Bygdeband
Släktforskarföreningarna och hembygdsföreningarna torde
kunna komplettera varandra väldigt bra. Släktforskarna är
duktiga på just släktforskning och de som är aktiva inom hembygdsföreningarna kan ofta sin hembygd utan och innan. Med
tanke på att det finns omkring 2000 hembygdsföreningar runt
om i landet är det en resurs som vi kanske missar ibland. Genom möjligheten att digitalisera materialet som finns bevarat hos
hembygdsföreningarna kommer fler att få tillgång till den skatt
av information som finns. På www.bygdeband.se går det att söka på
många olika sätt. De aktuella siffrorna visar att det finns information om 224 346 personer i databasen, närmare en halv miljon
platser är registrerade för att bara nämna några siffror. Det finns
ibland även inlagda släktträd från tiden då Familjeband fanns.
Det går t.ex. att söka efter person, plats, förening eller göra en
fritextsökning.
Det är viktigt att veta att det är respektive hembygdsförening som äger rätten till det material som är publicerat på
Bygdeband. Däremot går det att ta kontakt med dem för att
få en kopia av materialet. Men kostar det här någonting för
hembygdsföreningarna? Nej, inte om de är med i Hembygdsförbundet. De hembygdsföreningar som vill kan få hjälp med
att digitalisera sitt material så att det går att lägga upp på Bygdeband. Under de år som databasen har funnits har antalet
föreningar som lagt upp material ökat till 447, ökningen har
stagnerat under de senaste åren men förhoppningen är att fler
10
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föreningar skall ansluta sig till Bygdeband eftersom det nu
ägs av Hembygdsförbundet och inte av ett företag. Orterna
i databasen är bland annat kopplade till något som heter belägenhetsadress. Det är en adress som är kopplad till en viss
plats. Får du en träff på en viss plats i Bygdeband så finns det
möjlighet att visa platsen antingen som en träff på en karta eller
som satellitbild. Frågan kom upp om varför inte fler föreningar
har anslutit sig, och det kan delvis bero på att det krävs en
viss insats från föreningens sida för att materialet skall kunna
läggas in på Bygdeband. Finns då inte datorvana är det inte
så konstigt att det är ett visst motstånd mot att lägga upp informationen på ”det där Internet”. En annan fråga var om det
fanns risk för att det blir en minskad försäljning av till exempel
sockenböcker om bilderna läggs upp på Bygdeband. Möjligen,
men återigen är det viktigt att tänka på upphovsrätten till bilderna som finns där, ofta kan det vara så att det kanske endast
är en specifik by eller gård som någon är intresserad av och
att då köpa en hel bok är kanske inte så lockande. En mindre
summa för en enskild bild är kanske inget problem och då kan
föreningarna få in pengar på andra sätt än genom ren bokförsäljning. Jag skulle själv lätt kunna ge en summa pengar för ett
foto på en av mina anfäders gårdar.

Årsmötesförhandlingar
Efter en intressant föreläsning och tillhörande kaffepaus var det
dags för årsmötesförhandlingarna. 110 personer hade skrivit in
sig i besöksboken som användes som röstlängd, utmärkt med tanke på konkurrensen med det strålande vårvädret. Till ordförande
för årsmötet valdes Gunnar Wenngren och till vice ordförande
Carl Olof Sahlin. Elisabeth Leek valdes till protokollförare. Efter
en snabb presentation av den nuvarande styrelsen inleddes mötet
med en smärre korrigering under § 13 där slutet av meningen
ströks. Föreningens ordförande Daniel Berglund presenterade
verksamhetsberättelsen för 2013 genom att använda sig av en
Årsmötet 2014
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Mötesordförande Gunnar Wenngren.

Foto: Hans Bjernevik

Powerpoint, tydligt för alla åhörare. En nedgång i medlemsantalet för föregående år gör att föreningen måste satsa på produktutveckling och det i samarbete med regionföreningarna.
Alla nya medlemmar får för närvarande ett år fritt medlemskap i den regionförening deras bostadsort tillhör. Det är ännu
för tidigt att utvärdera projektet men förhoppningen är att fler
medlemmar skall inse fördelarna med att vara med i en regionförening. Föreningen Dis har 65 faddrar som har haft ungefär
1500 till 2000 supportärenden under det gångna året. Funktionärsträffen som hölls i oktober förra året var ovanligt välbesökt. Andra intressanta uppgifter som presenterades rörde
antalet inskickade Disbyt-utdrag och antalet sålda program.
Det rör sig om mellan 700 och 800 utdrag och sålda program.
Disbyt används flitigt av medlemmarna. För att förnya databasen finns ett förslag på att förbättra gränssnittet. Även andra
ändringar kan komma att ske för att locka fler användare. Dispos är en resurs som inte används av så många, det är en resurs
som många glömmer att använda. Genom kopplingen till något
av de program som finns för att hitta kyrkoboksmaterialet kommer den som söker snabbt till rätt bok eller till och med rätt sida.
Sedan berättade Daniel om det kursmaterial som tagits
fram av Dis-Bergslagen och även om den rikstäckande genealogiska databasen, RGD, som en projektgrupp arbetar med
att ta fram en prototyp för. På ett årsmöte blir det mycket prat
om siffror och liknande. När det kom till de ekonomiska redovisningarna presenterade Marianne Strömberg resultat- och
balansräkning snabbt och enkelt. Frågan kom upp om Övriga
kostnader under året, som var svåröverskådlig genom att den
innefattade såväl hyror som abonnemang, internetkostnad och
el. Förslaget att förtydliga denna post mottogs positivt.
Disgen och Disbyt är som programvaror svåra att värdesätta, varför de inte tas upp som någon tillgång rent ekonomiskt. Vid frågan om hur Dis skall arbeta med sociala medier,
som blir ett allt snabbare kommunikationsmedel, framkom en
Årsmötet 2014

önskan om att föreningen ska bli mer aktiv när det gäller att
använda till exempel Facebook.
Fler siffror: I budgeten för 2013 fanns bland annat en stor
post för att utveckla det nya medlemsregistret. Frågan kom upp
om Dis hade tagit den kommande portohöjningen i beaktande
när det gäller budgeten för 2014 och även här fanns det önskemål om att specificera de övriga kostnaderna så att det tydligare går att se vilka poster som ingår där. Styrelsens förslag om
en ändring i stadgarna gällande betalning av medlemsavgiften
handlar bland annat om att endast medlemmar som betalt avgiften till föreningen är röstberättigade på årsmötet.
En annan fråga rörde vad som händer om en hedersmedlem
går ur tiden och den andre familjemedlemmen är just familjemedlem i Föreningen Dis. Familjemedlemmen kvarstår i föreningen som ordinarie medlem. Årsmötet tog även beslut om
att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad.
I styrelsen för 2014 omvaldes Daniel Berglund och Eva
Dahlberg som ordförande respektive vice ordförande. Bo Kleve, Staffan Knös och Marianne Strömberg omvaldes för två år.
Björn Ljunggren har valt att avsluta sitt åtagande i styrelsen
och Charlotte Börjesson ställde inte upp till omval. De sju ledamöterna kompletterades med Gunilla Kärrdahl som valdes
på en period av två år. Såväl revisorer och revisorsuppleanter
omvaldes, sålunda är Dag Köllerström och Jan Lilliesköld
föreningens revisorer och Bo Wistrand och Olle Landin revisorsuppleanter. Valberedningen för 2014 kom efter årsmötet att bestå av Bernth Lindfors (sammankallande) Gunnar
Bergstedt och Caj Nilsson ledamöter samt Kjell Croné och Jan
Wallin som suppleanter.
Slutligen avtackades såväl årsmötets ordförande och vice
ordförande med en vacker bukett påskris. Ett knippe påskris
fick även Sture Bjelkåker som avgår ur valberedningen och
Charlotte Börjesson som inte kvarstår i styrelsen. Tack Sture
och Charlotte för allt arbete ni har gjort under åren!
DISKULOGEN 104
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Nu kan du förbeställa
Släktforskarnas årsbok
Släktforskarnas årsbok 2014
Förbeställer du årsboken innan den 30 april får du den för
oslagbara 250 kr! (ordinarie pris 350 kr).
Sedan 1989 har den varit en institution bland släktforskare och
det självklara forumet för längre och mer djuplodande artiklar om
släktforskning. Alltid i en trevlig och inspirerande mix!
Varje volym omfattar omkring 250 - 350 sidor. Boken
levereras per post under juni månad.

Förbeställ den via prenumerationstjänsten:
webb: www.prentjanst.se/slaktforsk
tel: 0771-15 20 30 (lokalsamtal) mån-fre 09:00-14:00 e-post:
slaktforsk@prentjanst.se

Släktforskarnas årsbok ges ut av
Sveriges Släktforskarförbund

Fotografer i Östergötland –
från daguerreotypi till digitalt
Utgiven: november 2013
Redaktör: Gunnel Mörkfors
Format: 210 x 275 mm
Antal sidor: 247
Förlag: Östergötlands museum
ISBN: 9789185908950
”På 1840-talet kom de första daguerreotypisterna
resande till Östergötland och dessa tidiga fotografer
besökte ort efter ort. Så småningom etablerades fasta
ateljéer i de större städerna och under andra hälften av
1800-talet tillkom fotofilialer även på de mindre orterna. Det blev möjligt för de allra flesta att bli avbildade.
I denna bok berättas om Östergötlands tidiga fotografer, fotoateljéernas affärsverksamhet, de kvinnliga pionjärerna, fotografiet som redskap för konstnärer, pressfotografernas genombrott och några nutida fotografer.
När du tittar på fotografierna i denna bok – fundera
på vad du ser. Porträttbilder berättar om mode, frisyrer,
högtid och sorg. Interiör- och arbetsbilder, liksom pressfotografers bilder, bär information om tid. Fotografier är en
form av frusen historia, ögonblick som bevarats på bild.”
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Bokrecension

Boken bjuder på många bilder på varje uppslag. Även
om man inte har någon koppling till Östergötland kan det
vara intressant att titta på de gamla bilderna och läsa
om hur fotograferna arbetade på den tiden. Om man har
släkt i Östergötland blir givetvis boken mer intressant,
särskilt om någon av fotograferna hör till släkten.
För en släktforskare utan koppling till Östergötland
kanske det inte är lika intressant att även några nutida
fotografer är med i boken, men i slutet av boken finns
en bra sammanfattning om hur man ser skillnad på visitkort från olika årtionden, 1860–1910. Dessa sidor är
något som alla släktforskare kan ha stor nytta av.
I slutet av boken finns även en sammanställning
över fotografer som var verksamma i Östergötland
1840–1945.

ÅRSMÖTET 2014

FÖRENINGEN DIS
verksamhetsberättelse 2013
(föreningens 34:e verksamhetsår)

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Daniel Berglund, Västra Frölunda
Vice ordförande
Eva Dahlberg, Jönköping
Sekreterare
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Övriga ledamöter
Bo Kleve, Linköping
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand
Charlotte Börjesson, Västra Frölunda
Josefine Nilson, Huskvarna
Marianne Strömberg, Handen
Staffan Knös, Ronneby
Erik Thorsell, Sollefteå, från 9 mars
Björn Ljunggren, Sturefors, från 9 mars
Ulf Frykman, Linköping, till 9 mars
Kjell Croné, Göteborg, till 9 mars
Revisorer
Dag Köllerström, Forserum
Jan Lilliesköld, Sundsbruk
Under året har Marianne Strömberg
varit ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande ekonomisk administration har
utförts av kansliets personal.
Styrelsen har haft sju protokollförda
sammanträden under året, varav ett via
email, samt ett antal informella möten via
Skype. Regionföreningarnas ordföranden har varit adjungerade till styrelsen.
Föreningens årsmöte hölls den 9 mars
på Scandic Hotel, Mölndal, med Gunnar Wenngren som mötesordförande.
Årsmötesföredraget hölls av Mathias
Nilsson från Sverige Amerika Centret
i Karlstad, och hade titeln ”Pågående
digitaliseringsprojekt vid Sverige Amerika Centret”.

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 25 684
(föregående år 26 389), vilket innebär
en total minskning med 705 medlemmar. Något mer än hälften av medlemmarna är anslutna till någon av regionföreningarna, vilka under året erhållit
ekonomiskt stöd från Dis för regional
verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet framgår av egna årsberättelser.
Från och med 1 oktober erhåller samtliga nytillkomna medlemmar ett års fritt
medlemskap i den regionförening som
är närmast deras bostadsort. Detta är en
försöksåtgärd som kommer att utvärderas om 2 år.
Styrelsen är mycket medveten om
att medlemsantalet minskar. Vi tror att
detta främst beror på bristande utveckling av våra ”produkter” i vid mening,
kombinerat med konkurrens från andra
aktörer på marknaden. Det pågår ett
omfattande utvecklingsarbete på Disgen (se nedan), vilket vi bedömer som
strategiskt viktigast, men också andra
”produkter” som Disbyt, Diskulogen
med mera är väsentliga att vidareutveckla.
Vid respektive avsnitt nedan ges referens till motsvarande punkt i verksamhetsplanen för 2013.
(4D) Föreningens supportansvarige
Håkan René, Vällingby, har ansvarat för fadderorganisationen fram till
oktober. Därefter har Torgny Larsson,
Malmö, fungerat som fadderkoordinator. 65 Dis-faddrar – med inriktning
på Disgen, MinSläkt och andra släktforskarprogram, PC, Mac och Linux –
Årsmötet 2014

har varit verksamma. Deras och övriga
funktionärers insatser är en avgörande
del av medlemsservicen. Många av våra
medlemmar har liten datorvana. Support i datafrågor och användningen av
olika program är därför en nyckelfråga.
Dis support är synnerligen uppskattad
och ett starkt argument för både Dis
och Disgen. Inga frågor får bli obesvarade under längre tid. Under året har
vi inom supportorganisationen arbetat
med kompetensutveckling och svarstider. Uppskattningsvis hanterade vi under 2013 mellan 1500 och 2000 support
ärenden.
(5B) Cirka 95 Dis-funktionärer från
hela landet deltog i en funktionärsträff 12-13 oktober på Scandic Frimurarehotellet i Linköping.
(Övrigt) Forskarstugan i Gamla
Linköping drivs i samarbete med DisFilbyter och Östgöta Genealogiska Förening. Stugan är öppen förmiddagar och
eftermiddagar hela året om. Eftermiddagar och helger året om bemannar DisFilbyter med stugvärdar.
(Övrigt) I

december infördes ett

nytt medlemsregister i föreningen,

vilket vi hoppas ska ge ökad rationell
hantering av betalningar och olika slags
rapporter, samt underlätta vid ett kommande införande av kortbetalning av
medlemskap och produkter.
(4A) Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Köping den 23/8 representerades föreningen av fyra ombud.
DISKULOGEN 104
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Dessutom deltog regionföreningarna
med egna ombud. Föreningens ordförande Daniel Berglund har representerat Dis i Släktforskarförbundets framtidsgrupp.
(1D) Dis

deltog i augusti med en

mottot ”Presentera din
släktforskning” vid årets Släktforskardagar i Köping. Inför denna lanserades
ett antal nya utskriftsmallar för Disgen.
Dessa finns givetvis fritt tillgängliga på
2000
2010
webben. Även det nya kartmaterialet visades; se nedan.

monter med

990

(1D) I september deltog Dis – med asDis-Väst – som utställare på
Bokmässan i Göteborg. I övrigt har Dis
verksamhet presenterats vid ett flertal
möten och kurser runt om i landet, i de
flesta fall genom regionföreningarnas
försorg.
sistans av

(1D) ”SwedGen Tour” blev även i år
sponsrad av Dis och föreläsningar med
workshop hölls i Lindsborg i Kansas,
samt i Oakland, Kingsburg och San Diego/ La Jolla i Kalifornien. Under resan
fick Föreningen Dis 51 nya medlemmar.
(2A) Under

Dis fortsatt
och i samarbete med Supportstugan i Linköping
och Norrköping tagit fram bearbetade
versioner av Häradsekonomiska karåret har

arbetet med kartmaterial

14

DISKULOGEN 104

1990
1990

1995
1995

2000
2000

tan. Kartorna är ”georefererade” för att
passa med modernt kartmaterial och
nerklippta i mindre delar som är praktiska att arbeta med. Kartorna kan direkt användas i Disgen. Två dvd-skivor
presenterades under Släktforskardagarna: Västmanlands och Östergötlands
län. Arbetet med denna kartbearbetning
fortsätter med fler län. En projektgrupp
för ledning av det fortsatta arbetet har
bildats. I gruppen ingår Björn Johansson (sammankallande), Karl-Ingvar
Ångström, och Tor-Leif Björklund. Ett
antal Dis-medlemmar har också deltagit
i arbetet under året.
(2A) Omkring 19 000 av Dis nuvaranskaffat Disgen, inräknat ca 800 program som distribuerats
till nya användare under året. Dessutom
har ca 600 medlemmar under året uppdaterat till senaste versionen. Under året
har allt arbete koncentrerats på nästa
version av Disgen. Arbetet görs till stor
del av vår anställde utvecklare Patrik
Hansson. En prototyp med nya databasen visades under funktionärsträffen
i oktober. Arbetet med att byta databas
och utvecklingsmiljö är nu i stort sett
slutfört och fortsätter med implementering av ny och renovering av gammal
funktionalitet. Produktrådet har under
framför allt höst och vinter arbetat hårt
med att förvandla förbättringsförslag till
genomtänkta specifikationer. Urvalet

de medlemmar har
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2005
2005

2010
2010

har främst skett från faddrars och funktionärers prioriteringar och synpunkter
vid de funktionärsträffar vi haft.
(4B) I

Disbyt för anbyte
med dator deltar ca 7000 medlemmar med utdrag ur sina släktdatabaser,
tillsammans ca 29,7 miljoner poster vid
årets slut. Ca 68 % av alla personer födda
i Sverige 1750–1900 är representerade
i Disbyt-databasen. Under året gjordes
ca 8 miljoner sökningar. Ansvarig för
Disbyt-databasen har varit Carl-Olof
Sahlin. Tolv Disbyt-ombud har utfört
ett stort arbete med att ta emot medlemmarnas bidrag, som har omfattat 2400
filer. Under året har man också inlett ett
systematiskt arbete för att uppmuntra
medlemmar, som redan skickat in bidrag, att på nytt skicka in bidrag och
rättelser.
databasen

(2A) En

Disbyt
slutet av året,
med bland annat ett inledande utvecklarmöte i Linköping i december. Christer
Gustavsson är projektledare och planerar för en utveckling och modernisering
i flera steg.
vidareutveckling av

har äntligen inletts i

(2C) Med

Dispos för att
har runt 100 000 sökningar gjorts under året. Dis har i samarbete med Ancestry/ Genline drivit vidare registreringsprojektet GIDx bl a i
systemet

hitta i källorna
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syfte att utveckla Dispos för sökning i
husförhörslängder på gårdsnivå. Ca 360
medlemmar har hittills deltagit i registreringen, och drygt 2200 församlingar
har blivit klara.
(4E) Dis Arkiv,

för framtida beva-

har
under året fått in ca 19 uppdateringar,
och innehöll vid årets slut uppgifter från
268 medlemmar. Av dessa har referenser
till totalt 14 inlämnares material lagts i
Disbyt, på begäran eller på grund av
dödsfall.

(1F) Medlemstidningen Diskulogen
Släktforskarnytt har under
året utkommit med fyra nummer, under redaktörskap av Anna Linder. PDFtidningen för engelskspråkiga medlemmar, Rooted in Sweden, har utkommit
med två nummer under 2013.
med

rande av medlemmars släktdata,

(1E) Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital och Ancestry/ Genline.
Dis äger vid årsskiftet 2013/2014 oförändrat 20 000 aktier i ArkivDigital AB.
(2A, 2C) Arbetsgruppen

som stude-

”rikstäckgenealogisk databas” har arbetat
vidare och visat en prototyp vid årets
funktionärsträff. Christer Gustavsson
är projektledare. Projektet drivs vidare
under 2014. Styrelsen tror också att ett
antal spinoff-produkter kan komma ut
av detta arbete, t ex en förbättrad och
kontrollerad församlingsdatabas och ett
program för rimlighetskontroll av släktforskningsdatabaser. Produkter som
kan bli till glädje för både våra medlemmar och Disgen, Disbyt och Dispos.

rar möjligheterna till en

(2A) Som

rapporterades förra året

har styrelsen skissat på en handlingsplan med utkast till ett antal olika appar
för släktforskning. Någon konkret utveckling har ännu inte ägt rum eftersom
Disgens databasbyte har prioritet och vi
bedömer att den är strategiskt viktigare.

(4C) Dis

hemsida har under året

förändrats väsentligt. Möjligheterna att köpa Disprodukter och utvalda produkter från
Sveriges Släktforskarförbund via Dis
hemsida har förbättrats och gjorts synligare, vilket har resulterat i en märkbart
ökad försäljning. Försäljningen sker enbart till medlemmar (med vissa undantag, t ex på Bokmässan) och priserna har
därför hållits låga.
underhållits men inte

ande

(2B, 5A) Dis

har fortsatt att till-

handahålla utbildningsmaterial till

Disgen-kurser som drivs i vår egen regi.
Vi arbetar för att hitta nya kursledare
genom att sponsra deltagande i Släktforskarförbundets grundkurser. För att
få ett bättre underlag har Dis beslutat
Årsmötet 2014

att inventera grovt var det finns behov
av ytterligare Disgen-utbildning. Vi har
sett att det som ett komplement finns behov av distanskurser i Disgen och andra
Dis-verksamheter. Bengt Kjöllerström
har under året drivit försöksverksamhet
med distansutbildning, och Claes Embäck har givit distanskurser i samarbete
med Medborgarskolan. Försöken ser lovande ut så vi avser att fortsätta utveckla
distanskurserna.
(1D) Den plan och policy för annonsering som togs fram 2012 har följts. Vi
har inriktat oss på marknadsföring av
kartor och Disgen. För Dis generellt är
marknadsföringen riktad mot tidningar
för studieförbund och pensionärsorganisationer.
Vid Dis kansli är Marie Andersson
heltidsanställd och Helena Carlsson
halvtidsanställd. Patrik Hansson är heltidsanställd för olika utvecklingsuppdrag såsom Disgen, Disbyt, med mera.
Christer Gustavsson är timanställd (omfattning runt kvartstid) sedan 1 juni för
olika projektledningsuppdrag för Disbyt, och den genealogiska databasen.
Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse. Till alla som aktivt bidragit
till det gångna årets framgångsrika verksamhet vill vi framföra ett varmt tack.
Styrelsen
DISKULOGEN 104
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MACSPALTEN

Helge Olsson
helge@dis-syd.se
www.kulturenanderslov.se/helge

Sven Lövfors
sven@lovfors.se

Dela med dig av din släktforskning

D

en informationstekniska utvecklingen gör att vi släkt-

forskare får allt större
möjligheter att dela med oss av våra
forskningsresultat. Som medlemmar i
Dis kan vi exempelvis använda oss av
Disbyt, vi kan pröva dela-funktioner
i våra släktforskningsprogram, vi kan
snabbt ge ut print-on-demand-publikationer – bara för att ta några exempel
i högen. Egentligen bör det inte vara
särskilt svårt att välja medium och anpassa det till dem vi vänder oss till, vår
målgrupp. Men en grundläggande förutsättning är naturligtvis att vi överhuvudtaget är villiga att dela med oss. Det
tror jag nog ändå att de flesta av oss är.
Då tror jag också det är lyckat om vi
från början reder ut vilken målgrupp vi
tänker vända oss till, något som kan få
avgörande betydelse både för innehållet
och för formen i vår presentation.
I en tidigare artikel i Macspalten har
jag diskuterat några tänkbara strategier
vi använder i mötet med läsare. En sådan
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strategi kan ju vara att vi behåller allt
för oss själva. Men många av oss vill nog
sprida forskningsresultaten åtminstone
till den egna släkten. Några av oss kanske siktar till släktforskarkolleger, andra
åter till en bredare allmänhet. Klart är
att vi vänder oss till olikartade målgrupper. Behöver vi då inte möta dem med
olika mål och verktyg?
Ju mer sammanhållen och homogen
målgrupp vi har, desto lättare bör det
rimligtvis vara att pricka in rätt nivå
för att väcka och bibehålla intresset för
våra resultat. Motsatsen bör också gälla:
ju större och mer mångfasetterad målgrupp, desto svårare att göra vår forskning intressant och läsbar för alla. Min
slutsats blir att jag åtminstone till en början borde göra det lättare för mig genom
att snäva in min målgrupp. Då bör jag ha
större chans att få grepp om vad den kan
tänkas vara intresserad av.
En målgrupp av det mer homogena
slaget kunde till exempel vara en grupp
ur den egna släkten, en annan kunde
Macspalten

vara en grupp historieintresserade bekanta. Med sådana sammanhållna målgrupper borde det vara lättare att välja
form och innehåll för presentationen.

Sammanhållet innehåll
På tal om sammanhållet. Det begreppet skulle kunna appliceras på själva
innehållet i det jag ska presentera. Sammanhållet är ett grundläggande element
i olika dramaturgiska grepp, till exempel
att följa en röd tråd.
Låt oss anta att jag vill följa ett visst
släktdrag genom flera generationer
bland mina anor. En speciell yrkesgrupp
på mödernesidan under 1800-talet faller
då i ögonen, nämligen skräddarna. En
rätt given utgångspunkt är en familj i
Småland mot slutet av århundradet. Fadern Anders är skräddare. Mor Maria
och Anders får tolv barn, fyra flickor
och åtta pojkar. Alla pojkarna följer i
faderns fotspår och blir skräddare. Jag
ser framför mig i andanom alla fjorton
familjemedlemmarna samlade på ett

MACSPALTEN
Skräddare Anders med familj.

gammalt fotografi. Det skulle nog fungera som intresseväckande inledning på
min presentation. Tråden kunde sedan
följas upp med brodern till Anders: Carl,
skräddare med båda sönerna i samma
yrke. Går jag bakåt i tiden upptäcker
jag Anders och Carls far och farfar som
båda uppvisar den inte helt ovanliga
kombinationen soldat och sockenskräddare.
Till formen skulle jag mycket väl
kunna presentera skräddardraget som
en självgående föreställning, till exempel som ett bildspel. Men här tänker jag
mer på att själv framträda live med hjälp
av ett dedikerat presentationsprogram.
För Mac betyder det Keynote. Ganska
typiskt för ett sådant program är att jag
kan bygga upp ett resonemang eller ett
händelseförlopp successivt och i egen
takt. I det kan jag också integrera digitaliserade bild-, ljud- och filmsekvenser i
kombination med mina egna direktkommentarer (och deltagarnas).

Har jag en hel grupp av deltagare
skulle jag kunna framföra min presentation i stort format. Jag kunde koppla
min MacBook med Keynote-presentationen till en projektor (projektorer
för hemmabruk eller för mindre lokaler
behöver inte kosta en förmögenhet numer). Har jag inte en vitmenad vägg får
jag plocka fram min gamla projektionsduk ur skrymslena.
Med min skräddarpresentation på
Keynote för iPad (eller MacBook) kan
jag via mitt lokala nätverk föra över det
hela trådlöst till projektor och Airplayhögtalare. Att visa presentationen på
min teve för en mindre grupp eller för
enskilda personer med exempelvis mediaspelaren Apple TV som förmedlande
länk är ytterligare en möjlighet.

Mac. I annat fall får man ge 149 kronor
för Mac-versionen, för iPad-versionen
halva det priset. För att underlätta i början finns ett rätt stort antal mallar att gå
efter.
Det finns flera olika möjligheter i
programmet att dela med sig av sin
Keynote-presentation. Man kan bland
annat exportera den till motsvarande
Windows-program, PowerPoint, den
går att konvertera till en pdf-fil eller till
Apples QuickTime-format. Vidare kan
man skapa en HTML-fil som kan öppnas i olika webbläsare.
Sven Lövfors

Keynote för Mac
Presentationsprogrammet Keynote finns
nu i version 6 och går att ladda ner gratis
från AppStore om man nyligen köpt en
Macspalten
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Foto: Emiko Schönberg

Ett blindstyre
berättar
Gunnar Schönberg skriver om hur det är att släktforska med
nedsatt syn. Både arbetssätt och använda källor skiljer sig en
del eftersom det ibland är omöjligt för en synskadad släktforskare att tyda en text.
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Ett blindstyre berättar

Gunnar Schönberg
gunnar@emiko.se
0704-38 52 97

F

ör

30

år sedan upptäcktes att

rätt ovanlig ögonsjukdom, som successivt förstör
syncellerna. Vid den senaste undersökningen fick jag diagnosen Retinitis Pigmentosa. Jag har googlat på diagnosen,
som förefaller vara korrekt. Efter 18 års
utförsbacke med sjukdomen och nära
40 år i yrket blev jag tvungen att som
60-åring sluta mitt arbete som bankman
och förtidspensionera mig. Det var inte
särskilt kul. Vad skulle en aktiv man som
jag nu syssla med? Jag hade mitt mångåriga engagemang i Lions förstås, men
det upptog ändå bara en del av min tid.
Jag bidrog också med aktivt arbete i min
hustrus företag, men efterhand som ögonen blev sämre, så blev det arbetet inte
så fruktsamt.
I slutet av 90-talet kom jag till en
duktig ögonläkare för regelbundna undersökningar. Det första han frågade
mig efter att ha gjort sin undersökning,
var dels hur jag tog mig från punkt A
till punkt B, dels hur jag klarade mig i
vardagen och på jobbet. Jag kunde tala
om att jag hade svårt att orientera mig,
eftersom jag inte längre kunde läsa gatunamnsskyltarna och namnen på busshållplatserna. Dessutom hade jag fått
problem med att texten på datorn blivit
så himla liten. Det resulterade i att jag
remitterades till Landstingets Syncentral och att jag fick färdtjänst. När jag
fick de här förmånerna vid millennieskiftet, så betydde det att mitt liv kom
att förändras.
jag har en

Hjälpmedel
När jag berättade om mina problem för
Syncentralen, så fick jag förskrivet ett
datorprogram som förstorar bilden på
datorn och dessutom en videokamera

som förstorar dokument som kommer på
papper, så att jag lättare kan läsa dem.
Datorns förstoringsprogram innehåller
också en talsyntes, som dessutom utöver standardspråken har försetts med
svenska. Det förstoringsprogram som
jag har fått heter Zoomtext och förstorar
bilden på datorn upp till 36 gånger. De
vanligaste fältkikarna förstorar 6 eller 8
gånger. Jag har dessutom ställt in talsyntesen så att den omedelbart läser det
ord jag just har skrivit. Det betyder att
jag hör direkt om jag har skrivit fel. Min
hustru, som är utbildad sekreterare, har
tidigt lärt mig att skriva med alla fingrar
på rätt tangent, så det går riktigt bra att
skriva.

Släktforskning
Som förtidspensionär hade jag ändå problemet med en meningsfull sysselsättning. Efter några år, dök så helt oväntat
en möjlighet upp. Jag fick en grafisk
framställning av min farmors föräldrars
anor av min faster. Den triggade ett helt
nytt intresse, som passade en pedant
med överskottsenergi – släktforskning.
Jag insåg nästan omedelbart att jag behövde systematisera informationen, så
nästa steg blev att leta efter ett lämpligt
dataprogram. Det är inte så lätt att minnas varför jag till sist ringde till Dis i Linköping, men jag blev medlem och köpte
Disgen. Jag fann snart att informationen på den grafiska antavlan var mycket
ofullständig, så nu kom problemet med
att fylla i luckorna, vilket framför allt var
orter. Namn, födelse-, vigsel- och dödsdatum stod där men inga uppgifter om var.
Det visade sig mycket snart att jag
hade ett problem. Mina ruttna ögon klarade inte att läsa handskrivna dokument.
När jag började med släktforskningen
Ett blindstyre berättar

försökte jag med SVAR och Genline utan
resultat. När så ArkivDigital dök upp på
marknaden, så försökte jag också med
den leverantören, men inte heller deras
färgskannade dokument klarade mina
ögon av. Att förstora bilden med leverantörernas interna program eller med
Zoomtext har inte heller hjälpt. För mig
hade sjukdomen gått för långt. Säkert är
det också så att jag aldrig har sett hur en
sida i kyrkoarkivet ser ut i verkligheten,
vilket bidrar till problem med orientering på sidan. Märkligt nog kan jag oftast krångla mig igenom en handskriven
bouppteckning, men det tar en oändlig
tid och då med hjälp av videokameran,
som förstorar det utskrivna dokumentet
på bildskärmen.

Andra hjälpmedel
Efterhand som ögonen blivit allt sämre
har jag köpt större bildskärm. Helt nyligen köpte jag en 27-tummare, som ersätter min gamla 24-tummare, som får
flytta till landet. När jag är tillfälligt på
resa och inte kan ta med mig min stora
bildskärm, så får min laptop duga, men
det är inte lätt att arbeta på den lilla
17-tummaren när jag måste förstora bilden 14–16 gånger. Talsyntesen är alltid
viktig för mig, men med bara min laptop
blir den ovärderlig. Så frågar sig säkert
vän av ordning varför jag behöver en
stor bildskärm när jag kan skriva med
förbundna ögon och låta talsyntesen läsa
mina mottagna dokument. Svaret är att
rätt många dokument kommer i t.ex. pdfformat, vilket talsyntesen inte klarar av.
Då finns det bara två lösningar på problemet. Antingen att skanna in pappret i
optiskt läsbar text (doc, odt, txt, rtf etc.),
så att talsyntesen kan läsa texten, eller att
läsa dokumentet direkt på skärmen.
DISKULOGEN 104
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En grafisk framställning av farmors
anor triggade Gunnars intresse för
släktforskning.

Problemen för en synskadad begränsar sig till ögonen. Lösningen på problemen blir således att antingen stötta den
egna synen eller anlita hjälp. I mitt fall
har det blivit en kombination av de två.
Man ska nog veta att en synskadad inte
automatiskt bedöms ha rätt till hjälpmedel. Det är handläggaren på Syncentralen som gör bedömningen mot bakgrund
av behoven och Syncentralens budget.
Om du bara är intresserad av hjälpmedel för att det kan vara trevligt att se lite
bättre på datorn, så tror jag inte att du får
gehör för dina krav. Om det däremot kan
göras sannolikt att din livskvalitet kan
höjas, så ökar möjligheterna dramatiskt.
Om du dessutom talar med synpedagogen på Syncentralen när det finns utrymme i budgeten, så ökar möjligheterna
ytterligare. Förstoringsprogrammet med
svensk och engelsk talsyntes kostar runt
15 000 kronor och videokameran med
dokumentbord ligger runt 20 000 kronor,
så man ska vara tacksam för den hjälp
man kan få. Bildskärm kan man inte påräkna att få, trots att en bra skärm på 2427 tum inte kostar över 2500 kronor.
Redan när synen börjar bli så dålig
att man får problem, så ska man försöka få både programvaran till datorn
och videokameran. Det tar ju lite tid att
vänja sig och det blir inte lättare om man
väntar för länge. När jag först fick mina
hjälpmedel ökade både arbetslust och
arbetsförmåga rejält. Man måste ändå
räkna med att allt tar längre tid när man
är synskadad och att det tar längre tid ju
20
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sämre synen blir. Jag uppskattar att mitt
arbete som släktforskare tar fem–sex
gånger längre tid än för en fullseende.
Då ska man veta att min syn i fokus är
nedsatt med ca 97 %.
När jag först fick mina hjälpmedel
räckte det med att förstora bildskärmen
2 gånger. Nu är min näthinna nästan helt
borta och jag förstorar 12–14 gånger på
min gamla 24-tummare och 8–10 gånger
på min nya 27-tummare.

Användbara källor
Skillnaden mellan en synskadad och en
fullseende släktforskare är naturligt nog
inte metoden att förse släktforskarprogrammet med uppgifter, utan tillgången
på källor. Alla handskrivna källor är
stängda för mig.
Källor som jag som synskadad kan använda direkt är
• Uppdragsforskare
• Cd-skivor
• Disbyt
• Släktböcker
• Bouppteckningar
• Ellis Island Immigration Records
• US Census
• US Social Security Death Index
• Alla andra handlingar som talsyntesen kan läsa
• Telefon

Uppdragsforskning
Forskningsmetoderna blir extra viktiga
för en synskadad. Det gäller att hitta källor som jag kan lita på. Det är så viktigt
Ett blindstyre berättar

med kvaliteten i forskningen, så det blir
extra viktigt att hitta uppdragsforskare
som levererar det jag vill ha och med god
kvalitet. Jag ser rätt snart på levererat
material hur god kvaliteten är.
Jag hade tur i begynnelsen. Genom
en slump fick jag kontakt med en avlägsen släkting i Värnamo, Weino Sandh.
Under de snart 10 år som förflutit sedan
dess har vår vänskap fördjupats och jag
har fått massor av hjälp av denne duktige släktforskare. Han gav mig den hjälp
som fick mig över den första tröskeln,
och gav mig tid till funderingar kring
hur jag skulle gå vidare. Weino har varit
en god mentor. Han har dessutom hjälpt
mig med forskningen när jag kört fast på
grund av mitt handikapp.
Jag har också under nästan lika lång
tid anlitat Agneta Olofsson i Härnösand.
Hennes rapporter är som att läsa utskrifter direkt från arkiven. Ofta får man sitta och grunna en stund på hur texten ska
tolkas, men när sammanhangen klarnat
blir det utmärkt. Jag antar att det är så
en fullseende släktforskare får fundera
över texten i arkivet. Det blir spännande
läsning.
En annan avlägsen släkting i Degerfors, Lennart Ullberg med hustru Ingrid, har varit en mycket trevlig kontakt
som levererat högkvalitativa rapporter.
Hur han i en Disgen-rapport kunde få
med källhänvisningarna på ett så elegant
sätt har jag ännu inte kommit underfund
med. Här finns ingen kompromiss vad
gäller kvalitet.

Gunnar har just startat datorn och Zoomtext. Skärmen förstoras 10 ggr, så bara två ikoner Videokameran, till höger om datorn, förstorar de dokument som läggs på bordet under.
syns. För att man snabbt ska kunna orientera sig måste ikonerna alltid vara på samma ställe. Dokumentet är en ovanligt bra kopia av en bouppteckning från 1923. Bilden av bouppteckFoto: Emiko Schönberg ningen visas på bildskärmen i inverterat skick, d.v.s. vit text på svart bakgrund, eftersom det
är vilsammare för ögonen. 			
Foto: Emiko Schönberg

Det som förenar dessa tre namngivna
släktforskare är att de lämnar ifrån sig
högkvalitativa arbeten. Jag har också
använt andra uppdragsforskare, men
dessa tre har varit de viktigaste för mig.
Viktigt har också varit att få uppdragsforskningen översänd i mail i sådant format som min talsyntes kan läsa.

Disbyt
Utöver uppdragsforskarna, så har det visat sig att jag numera har nått en kritisk
massa i forskningen, för att Disbyt ska
fungera rätt bra. Det är alltid lika roligt
och trevligt att tala eller maila med andra
forskare efter kontakt genom Disbyt.

CD-skivor och bouppteckningar
Andra källor, som blir viktiga, är cd-skivorna och beställda bouppteckningar.
Sammantaget kan också sådan information, hanterad med kritiska ögon, ge värdefulla bidrag till forskningen. När jag
hittat uppgifter om en och samma person
på flera cd-skivor och uppgifterna överensstämmer med varandra, så litar jag
på uppgifterna som om de vore första
handskällor, trots att de var för sig är

andrahandskällor. Dessutom fungerar
talsyntesen utan problem på skivorna.
Bouppteckningar löser sällan alla
problem. Jag har fått bouppteckningar
där bröstarvingar har saknats, trots att
de var vid liv och full hälsa vid förälderns
bortgång. Dessutom finns naturligtvis
ingen information om barn som avlidit
tidigare utan att ha efterlämnat några
barn. Ofta leder ändå bouppteckningarna till information som ger möjlighet att
tala med barn eller barnbarn på telefon,
vilket kan ge ytterligare information som
gör att jag kan komma vidare. Riksarkivet och Skatteverket levererar alltid utdragen ur bouppteckningarna i jpg eller
pdf-format, vilket betyder att jag måste
skriva ut dokumentet och läsa det med
hjälp av förstoringsapparaten.

Telefonsamtal
Telefonen är också guld värd. Tänk vad
fint det är att tala med någon som kan
ge direktinformation om sådant som inte
står att finna i några arkiv. Jag drar mig
aldrig för att ta upp telefonen och ringa
till någon som dykt upp i forskningen för
att få direktinformation ur hästens mun.
Ett blindstyre berättar

Också här gäller det att vara extra försiktig. Man kan ju till och med förarga
den man talar med om man ifrågasätter
uppgiften om församling, även om man
förstår att motparten har fel. Det gäller
att vara hänsynsfull vid sådana telefonkontakter.

Släktböcker
Släktböcker är ett speciellt problem. Min
mors släkt stammar från Järvsö socken
i Hälsingland. Bland hälsingeförsamlingarna finns en uppsjö av släktregister
utgivna på 50-talet av K. I. Nilsson. Han
använde sig av ferielediga studenter för
att skriva av arkiven, vilket från tid till
annan tydligt framkommer i texterna.
Här gäller det att vara extra försiktig och
dubbelkolla om man är osäker. Drygt 95
% håller dock god kvalitet. Det blir lite
extra krångligt att lägga boken under
förstoringsapparaten, men det brukar
gå bra efter ett och annat kraftuttryck.

Internet och html
Talsyntesen fungerar som regel utmärkt
på alla html-sidor, vilket ju är en lisa för
själen när man letar på Internet. MärkDISKULOGEN 104
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Bilden till höger visar hur någon med Retinitis pigmentosa kan uppleva omvärlden. Källa: Synskadades Riksförbund

ligt nog så finns det en viktig domän,
där talsyntesen fungerar dåligt, Arkiv
Digital. De har valt ett format som åtminstone min talsyntes inte kan läsa. Då
talar jag naturligtvis inte om bilderna av
arkiven, utan om klartext och namn på
knappar och flikar. Det här gör sidorna
oöverskådliga för en synskadad.
Det går utmärkt på nästan alla webbsidor att markera text, kopiera den och
sedan klistra in den kopierade texten i
valfritt dokument. Det är behändigt när
man vill hämta text ur Ellis Islands dokumentsamlingar etc.

Hur går man vidare
Om du har en bekant eller släkting som
är synskadad och gärna skulle vilja
ägna sig åt släktforskning, så ska du
rekommendera personen att tala med
sin ögonläkare, för att få en remiss till
Landstingets Syncentral för konsultation. Synpedagogerna är där för vår
skull och är jätteglada att kunna hjälpa
till. Det är dock viktigt att tänka igenom
vilka problem man har som synskadad,
vad man skulle vilja göra om synen vore
bättre. Då är man bra förberedd inför ett
samtal med synpedagogen.
Ha gärna i minnet att olika landsting
prefererar olika leverantörer av data22
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program för förstoring och talsyntes.
Syncentral Nord, på Stockholms läns
landsting förskriver Zoomtext, men det
har inte alltid varit så. Under de första
åren hade jag en annan leverantör, som
jag inte ens minns namnet på. Det blir
därför inte så fruktsamt om jag beskriver
Zoomtext i detalj, om ett annat program
kommer att levereras. Det program som
jag använder har nyligen kommit ut i
en version som fungerar på Windows
8, så nu äntligen kan jag uppdatera min
laptop. Det är inte ovanligt att den här
typen av hjälpmedel släpar efter rejält i
utvecklingen. Var noga med att kontrollera om det program du ska få klarar ett
samarbete med det operativsystem du
har på din dator. Programmen fungerar
också likadant på Mac.

Faddrar
Faddrarna har, naturligt nog, ingen kunskap om att arbeta med de hjälpmedel
som en synskadad behöver. Därför har
en av Dis-faddrarna tillfrågat mig om
jag kan tänka mig att vara assisterande
fadder vad avser frågor för synskadade.
Det har jag accepterat och sedan något
halvår tillbaka fungerar jag i den rollen. Jag har till dags dato bara fått en
begäran om assistans, men det kanske
Ett blindstyre berättar

kommer fler efter den här artikeln. Om
vi kan få fler synskadade att bli intresserade av släktforskning, så är ju något
vunnet.

Ytterligare information
Här följer några webbsidor där du kan
hitta mer att läsa om hjälpmedel för synskadade. Tänk på att produkterna är rätt
dyra och det blir gratis att få dem förskrivna av landstingets syncentral.
• Synskadades Riksförbund: www.srf.nu
• Zoomtext: www.aisquared.com
• När man känner att man börjar närma
sig problematiken, men ändå inte riktigt
är färdig för Syncentralen:
www.funkaportalen.se > Snack > Fråga experten > Förstoringsprogram för lätt synskadad
• Insyn Sverige AB Blogg:
http://insynsverigeab.wordpress.com/category/forstoringsprogram
• Insyn Sverige AB: www.insyn.se.

Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se

FTDNA har under februari–mars i år haft
problem med att Gedcom-uppladdningarna från
samtliga program inte tagit med orterna (bara årtal
för född och död har kommit med). Det är nu löst så
du kan ladda upp en ny fil med både årtal och ort.
Kika på ditt konto hur personerna i din antavla presenteras, och gör en ny uppladdning om det behövs.

Ladda upp en
Gedcom-fil
till FamilyTreeDNA

A

llt fler släktforskare provar
lyckan genom att skicka in

prov för DNA-testning. Vi
har fått in rapporter om att medlemmar
som använder Disgen och som skickat
in sitt DNA till FamilyTreeDNA (FTDNA) har haft problem att ladda upp
sin Gedcom-fil.

Problemet
Felet yttrar sig i att personer som har
låga id-nummer i Disgen inte accepteras av FTDNA. Disgens Gedcom-fil
är korrekt. Problemet uppstår p.g.a. en
brist i FTDNA:s programvara. Eftersom många har börjat med att skriva in
sig själva eller någon nära släkting i Disgen, så har dessa ofta låga id-nummer.
Eftersom dessa personer inte accepteras
av FTDNA, så kan man inte välja dem
som proband för släktträdet som man
laddat upp.

Lösningen
Lösningen som man föreslår från FTDNA är att man får gå in och justera vissa
nr i Gedcom-filen, innan man laddar upp
filen till dem. För Disgen gäller följande:
1. Välj menyval Verktyg > Exportera personer > Exportera till GEDCOM…
2. Välj namn på Gedcom-filen som ska
skapas.

3. Ange Gedcom 5.5 och ANSI (Windows, ej standard) som teckenuppsättning.
4. Ange vad som ska exporteras.
Född/ döpt och död/ begravd räcker
för FTDNA, d.v.s. ange CDFV.
5. Ange namn och adress. Skriv gärna
ditt nr hos FTDNA i kommentarfältet.
6. När du trycker på Exportera får du
möjlighet att välja vilka flockar eller
söklistor du vill exportera ifrån.
7. Därefter skapas den Gedcom-fil som
du önskar ladda upp till FTDNA i
Disgen. Normalt hamnar den i mappen Dg8data/DgGed.
8. Öppna filen i en ordbehandlare, t.ex.
Word eller Notepad. (Om du inte ser
filen direkt i dialogrutan för att öppna
filer, finns en val-knapp nertill i rutan
som man får ändra från Alla Wordfiler eller Alla txt-filer till Alla filer.)
9. Välj Redigera > Sök > Ersätt.
10. Välj där att ändra alla förekomster av:
@1@  @01@
@2@  @02@
@3@  @03@
@4@  @04@
@5@  @05@
@6@  @06@
@7@  @07@
@8@  @08@
@9@  @09@

Ladda upp en Gedcom-fil till FamilyTreeDNA

11. OBS! Individ nr 1–9 kan stå på fler
ställen än bara i början av filen. Alla
förekomster ska ändras!
12. Spara filen under nytt namn.
13. Ladda upp den nya filen till FTDNA.
14. Du kan eventuellt få en fråga vid
uppladdningen om att ange vem i
Gedcom-filen som är utgångspersonen för DNA-testet (centrumperson).
Klicka då bara på namnet i listan på
den person som är testad i detta kit.

Enbart skicka upp strikt antavla
FTDNA visar i dagsläget enbart den
strikta antavlan till probanden. Förvalt
är att personer födda de senaste 100 åren
är dolda. Det gör därför inget i sig om du
skickar upp alla dina registrerade data.
Samtidigt tycker jag att man inte ska
skicka iväg mer info än vad man behöver. Därför kan det vara bra att begränsa
sina uppgifter och t.ex. bara skicka direkta anor enligt nedan:
1. Välj proband.
2. Tryck på antavleknappen för att
skapa en antavla av önskat omfång.
3. Högerklicka på antavlan och välj
Skapa söklista med personerna i tavlan.
4. När du sedan följer punkterna ovan
så får du när du trycker på Exportera
möjlighet att välja Personer i söklista 1.
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Anna Linder
diskulogen@dis.se

Produktrådet
Produktrådet består av fem ordinarie medlemmar som lägger ner många timmars
ideellt arbete för att komma fram till vilka funktioner som ska utvecklas, för att därefter skriva långa kravspecifikationer som utvecklaren kan arbeta utifrån.

P

rogramutvecklingsgruppen

(PUG)

1997 och
hade till uppgift att samla
upp och föreslå de förbättringar som
borde införas i kommande versioner av
Disgen. År 2005 döptes gruppen om till
Produktrådet.
– Jag föreslog nog namnbytet eftersom vi inte är så fokuserade på programutvecklingsarbetet utan pratar mer om
nya och förbättrade funktioner. Produkt
rådet har jobbat med tidigare versioner
av Disgen, men jag har en känsla av
att arbetet med Disgen 2014 har varit
mycket mer intensivt, berättar Christer
Gustavsson.
– Ja, denna gång har vi arbetat betydligt mer intensivt. Flera personer har
tidigt samlats kring samma problem vilket har lett till utvecklande diskussioner.
Tidigare har man suttit och jobbat på sin
bit för att sedan ta upp det för diskussion, säger Josefine Nilson.
Under första kvartalet 2013 hade
Produktrådet de första specifikationsdiskussionerna. Man började med ett
möte i månaden för att efter sommaren
utöka till att ha möten varannan vecka.
Det är många och långa möten som hållits under arbetets gång. Men alla var rörande överens om att ha täta möten för
att hålla farten uppe.
bildades

Nya funktioner
Utgångspunkten för Produktrådets
arbete har varit medlemmarnas och
faddrarnas förbättringsförslag. Christer grupperade och sorterade databasen
med förbättringsförslag och hade sedan
en prioriteringsövning med faddrar och
24
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utbildare i samband med en funktionärsträff för några år sedan. Produktrådet
har sedan fortsatt prioriteringsarbetet
för att komma fram till vad som är realistiskt att hinna med i Disgen 2014. Det är
Produktrådet som i slutändan bestämmer vilka funktioner som kommer med i
en ny version av Disgen.
– Utvecklingen av Disgen 2014 har
varit lite speciell eftersom vi byter till en
ny databas. Då gäller det att vara smart
och välja förändringar som är lätta att
göra när man ändå är inne och fixar, säger Josefine.
Möjligheten att registrera flera föräldrarelationer, d.v.s. både biologiska,
adoptiv- och fosterföräldrar, har länge
efterfrågats och kan nu realiseras tack
vare den nya databasen. Många liknande
önskemål har drivit teknikutvecklingen
framåt. Under arbetets gång har även
medlemmarna i Produktrådet själva
kommit på förbättringar och nya funktioner som förenklar för användaren.

Arbetsbördan
Mer komplexa funktioner beskrivs först
i text i form av ett utkast till en kravspecifikation. Produktrådet diskuterar
sedan olika problem och lösningar de
upptäcker. Skribenten uppdaterar och
kompletterar dokumentet hemma på sin
kammare, Produktrådet diskuterar vidare och så småningom är man i ett skede där man är överens och kan godkänna
kravspecifikationen. Man försöker skriva kravspecifikationer som är max 10
sidor långa. Produktrådets medlemmar
skriver aldrig någon programkod, utan
enbart kravspecifikationer.
Produktrådet

– Ett Skype-möte brukar leda till att
jag jobbar 2–3 timmar efter mötet på
kvällen och sedan ytterligare 2–3 kvällar, eller så väntar jag till helgen och
jobbar 4–8 timmar även då. Den sista
tiden har varit mycket intensiv så det är
många timmar under helgerna och veckorna som gått åt. Vi har även mejlkontakt däremellan för att försäkra oss om
att arbetet går framåt och inget glöms
bort, berättar Josefine.
– Vi lämnar mycket till utvecklaren
att lösa. Så på den detaljnivån är det
inte, men rent funktionellt är kravspecifikationerna väldigt detaljerade, säger
Christer.
Utvecklaren Patrik är adjungerad
till Produktrådets möten vilket gör att
han har bra inblick i hur Produktrådet
tänker och de kan snabbt få svar på om
något är möjligt eller svårt att implementera.
– Vi har även haft några fysiska möten där vi kan rita och berätta och tänka
på övergripande saker. Att produktråd
och utvecklare träffas och diskuterar är
viktigt eftersom man förstår komplexiteten bakom. Jag tror att vi den här
gången har tagit betydligt större hänsyn
till vad som är rimligt att göra, för vi vill
göra så mycket, och då är det bättre att
försöka göra det som är enkelt än det
som är omöjligt, säger Christer.

Produktrådets medlemmar
Alla ordinarie medlemmar: Christer
Gustavsson, Josefine Nilson, Eva Dahlberg, Lars Wallgren och Bengt Kjöllerström, jobbar helt ideellt i Produktrådet. Patrik, Dis utvecklare, är anställd

1

2

3
Exempel på arbetsdokument:
1. Kravspecifikation från Produktrådet.
2. Skiss över användargränssnittet.
3. Det färdiga förslaget från utvecklaren.

» Ett Skype-möte brukar leda till att jag jobbar 2–3 timmar

efter mötet på kvällen och sedan ytterligare 2–3 kvällar eller
så väntar jag till helgen och jobbar 4–8 timmar även då. «

men är bara adjungerad i Produktrådet.
Även om Christer är anställd av Dis för
andra saker så är det här arbetet ett helt
ideellt åtagande.
Christer har jobbat med programutveckling tidigare vilket även Josefine
har viss erfarenhet av. Lars är lärare med
it-intresse, Eva har bra koll på marknaden och vilka finesser andra program
erbjuder, Bengt har erfarenhet som utbildare och av vad nybörjare tycker är
svårt i Disgen. Bengt och Lars har fokus
på användbarhet.

Målet är Släktforskardagarna
Målsättningen är att kunna visa Disgen
2014 på Släktforskardagarna i augusti i
år. Om det då även är färdigt att släppas
till medlemmarna återstår att se. De sista
kravspecifikationerna borde vara klara
i april.
– Vi i Produktrådet kommer snart att
bli färdiga med kravspecifikationerna,

men huruvida det ger tillräcklig tid för
utvecklarna att implementera det hela
vill jag inte uttala mig om, säger Christer.
– Ett viktigt arbete som ligger framför oss är att genomföra ambitiösa och
heltäckande tester som kan säkerställa
att vi håller tillräcklig god kvalitet. Och
vi måste även ta fram bra, uppdaterade
handledningar. Det är också ett jätteviktigt arbete som tar tid, men som inte kan
starta förrän utvecklingen har kommit
en bit på väg, berättar Josefine.
Medlemmarna i Produktrådet testar
den funktion de har skrivit kravspecifikation för, för att se om allt fungerar
som tänkt eller om modifikationer måste
göras. När man närmar sig sommaren
måste antagligen nya prioriteringar göras av det arbete som återstår. Strecket
måste dras någonstans för att Disgen
2014 ska kunna bli klart i tid.

Produktrådet

Utvecklarna
Olle Fåk
Olle har varit med sedan Disgen 8.0 och tog över
ansvaret för utvecklingen efter Lars Blomberg 2004.
Olle har på senare tid sysslat mycket med Disgens
nya databas, och utskriftsfunktionerna.
Patrik Hansson
Patrik är Disgen-utvecklare sedan 2007 och heltidsanställd från 2012. Han har bland annat gjort
grovjobbet med att flytta koden till den nya utvecklingsmiljön och databasen.
Björn Johansson
Björn har utvecklat Disgens kartfunktion sedan 2006
och tagit denna till oanade höjder.
Gunnar Öhrn
Gunnar har på senare år gjort mycket arbete med
html-mallarna men har nyligen dragit sig tillbaka.
Daniel Berglund
Daniel sysslade mycket med utvecklingen av Disgen
8.2 men satsade sedan på styrelsearbete istället.
Han har goda förhoppningar om att hitta tid till utvecklingen igen.
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Disgen 2014

H

är kommer en liten status-

från utveckSom många vet
har vi arbetat hårt under en längre tid
med att byta ut databasen så att vi får
modernare teknik med bättre möjligheter att utveckla Disgen vidare mot nya
höjder. Vi har även bytt ut vår utvecklingsmiljö till den senaste Delphi XE5 så
att vi kan utnyttja de förbättringar och
utökningar som gjorts sedan 2006.
Som alltid när man gör stora byten så
får man ta det goda med det dåliga som
nya finesser för framtiden mot en hel del
arbete med att anpassa Disgen till de
förändringar som skett sedan 2006.
Mycket av det arbete som gjorts hittills är ju sådant som kommer att underlätta för framtida utveckling av Disgen
men som inte syns så mycket för användaren. Databasbytet är genomfört och vi
jobbar med att koppla in den nya databasen och kontrollera och justera så att
all gammal funktionalitet i Disgen åter
fungerar som den ska. Som alla vet är ju
programmet stort och har många finesser som ska kopplas in och fungera igen.
Under framför allt hösten har Produktrådet jobbat hårt med att ta fram
och specificera ny funktionalitet för
framtiden där vi utvecklare har varit
med och haft en rådgivande roll om de
tekniska aspekterna av den funktionalitet som specificerats. Här får vi se vad
tiden medger kommer att komma med i
den första versionen av Disgen med ny
databas. Vi återkommer i en senare artikel med närmare beskrivningar av vilka
nyheter, förändringar och förbättringar
som kommer att hinnas med till Disgen
2014. 		
Patrik Hansson
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larteamet.
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Följ släktens förflyttningar i både Disgen och Google Earth.
Historiska kartor

Björn Johansson
bjorngjohan@gmail.com

Historiska kartor
i Disgen och på internet

N

u är dvd:erna med de nya häradsekonomiska

kartorna

för Västmanland och Östergötland klara i sin slutliga version. En
viss ansning har gjorts av delkartorna
för Disgen.

Häradsbeskrivningar ingår nu
Vidare har de båda dvd:ernas innehåll
kompletterats med beskrivningar av alla
socknarnas gårdar i de olika häraderna
i respektive län. I dessa beskrivningar
framgår gårdarnas mantal, skattenatur,
antal byggnader, storleken på åkrar,
ängar och andra markenheter. Dessutom beskrivs speciella anläggningar inom
fastigheterna som t.ex. sågar, kvarnar
och tegelbruk.
Detaljerade anvisningar om innehållen och hur du importerar dem i Disgen
finns i den webbaserade dialogen på
dvd:n, som du startar från start.html. Är
du ändå osäker finns ytterligare information på www.bjorngj.se/Disgen-kartor.

Metadata för andra program
På dvd:erna finns nu också metadata,
d.v.s. uppgifter om delkartornas skala
och position i Rikets nät, i s.k. worldfiler. Detta betyder att kartbladen med

sina exakta lägen också kan importeras
i generella GIS-program (program för
geografiska informationssystem).

Mer kommer…
Under året kommer förhoppningsvis
övriga häradsekonomiska kartor att
färdigställas. Ett flertal av dessa dvd:er
kommer att presenteras under Släktforskardagarna i Karlstad i höst.

Släkten och kartor i Google Earth
Du som upptäckt möjligheten att lägga ut din släkt med den unika KMLexporten i Disgens kartfunktion på
Google Earth, kan nu kombinera denna
med intressanta historiska kartor från
Stockholms Universitet. Eftersom olika
KML/ KMZ-filer kan visas samtidigt i
Google Earth, kan du placera en historisk karta som bakgrund till dina släktspår.
Så här gör du:
1. Välj lämplig person i din Familjeöversikt och skapa t.ex. en antavlestruktur, som visas i eget fönster. Det
går naturligtvis lika bra med en enstaka person från Familjeöversikten.
2. Öppna kartfönstret och hämta antavlans personer. Detta förutsätter
Historiska kartor

förstås att du registrerat dina egna
släktgårdar som Disgen-orter i personernas notiser och placerat dem på
rätt plats på Disgens karta.
3. Gör en KML-export till Google (högerklicka på kartan och välj). Din
släkts levnadsbanor visas på Google
Earth efter några knapptryckningar.
4. Öppna en webbläsare, gå till Kartskåpet på Stockholms Universitet (http://
kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/
kartskapet.htm) och leta fram en passande historisk karta, t.ex. en topografisk karta (Generalstabskarta)
eller en äldre ekonomisk karta (Häradskarta). Här finns inte alla kartor,
men har du tur så hittar du en över
din egen hemtrakt. Klicka på länken
kmz och strax ser du kartbladet i sin
helhet på Google Earth. Hittar du
rätt karta så skall den nu hamna under dina släktspår och det kan vara
dags att göra en resa med den historiska bakgrunden på plats.
Om du inte lyckas få till exporten av dina
egna släktingar, kan du ta kontakt med
någon kartkunnig fadder, se listan här i
Diskulogen.
Mycket nöje!
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ArkivDigital erbjuder

Prova-på-erbjudande!
49 kr för en vecka

Gå till www.arkivdigital.se/kod/DS1401
Ordinarie pris: 85 kronor
Erbjudandet gäller till 31 maj 2014

Alla erfarna släktforskare vet att bouppteckningarna hör
till det källmaterial som är allra viktigast för den som
söker sina rötter. Bara kyrkböckerna är mer oumbärliga.
Med bouppteckningarna kan du inte bara lösa många
kniviga genealogiska problem, eftersom de berättar vart
barn och ibland också barnbarn och syskon tog vägen.
De är också den i särklass bästa källan för att kontrollera
att din forskning i kyrkböckerna verkligen har blivit rätt.
Om du har hittat att din anmoder Maria Andersdotter

var dotter till Anders Persson och Anna Johansdotter, så
ska hon återfinnas i bouppteckningarna efter dem. Om
inte, finns en uppenbar risk att du har forskat fel.
Därför dubbelkollar alla rutinerade släktforskare sina
resultat mot bouppteckningarna (under förutsättning att
de är bevarade).
Numera är det väldigt enkelt. Sveriges alla äldre
bouppteckningar finns tillgängliga direkt i din dator, via
ArkivDigital. Precis som kyrkböckerna.

Läs mer: arkivdigital.se
Om bouppteckningar: arkivdigital.se/volymer/bouppteckningar

ArkivDigital digitaliserar historiskt källmaterial med nyaste teknik och tillhandahåller
bilderna via internet åt historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra intresserade.
Bolaget startade 2005 och har ca 35 anställda och 370 aktieägare.

SKOGSJÖMEDIA ÅLAND

Bouppteckningar
för hela Sverige

Charlotte Börjesson
charlotte.borjesson@telia.com

Emigranten 2001

i Windows 7 och 8

H

ar

du

försökt

installera

Emigranten 2001 i Windows
7 och 8 utan att lyckas? Ge
inte upp, det går att lösa på annat sätt
om du först installerar Emigranten Populär 2006. Sedan behöver du ha Emigranten 2001 installerat och fungerande
på en dator som har Windows XP eller
ett äldre operativsystem och en usb eller en extern hårddisk. Envis som jag är,
så kom jag på den här lösningen av en
slump. För att lösa problemet gör du på
följande sätt.
1. Starta den dator som du har ditt
fungerande Emigranten 2001 installerat på. Gå till mappen Emigranten
2001 och öppna mappen så du ser
alla filerna i mappen. Kopiera filerna
Emibild.dbf, Emibild.dbt, Emigranten.
exe och Ini.dbf till din usb eller externa hårddisk. Om du inte ser filformatet .exe och det bara finns en fil som
heter Emigranten, så är det den filen
du ska ha.
2. Installera Emigranten Populär 2006
på den dator du ska använda Emi-

granten 2001 på, om du inte redan
gjort det, och följ de rekommenderade installationsvalen.
3. Öppna Utforskaren och leta upp och
öppna mappen Program (x86) på din
hårddisk (C:). Där skapar du en ny
mapp som du döper till Emigranten
2001. Högerklicka i mappen Program
(x86) och välj Nytt > Mapp > skriv in
Emigranten 2001 > Enter. Om du får
upp dialogrutan Åtkomst till målmappen nekades och att du måste ha administratörsrättigheter väljer du bara
Fortsätt.
4. Sätt i cd 1 för Emigranten 2001 och
kopiera alla filerna till mappen Emigranten 2001 som du skapade. Byt till
cd 2 och kopiera även alla dessa filer
till mappen Emigranten 2001.
5. Flytta över de fyra kopierade filerna
till mappen Emigranten 2001, starta
programfilen Emigranten och kontrollera att du får träff på sökningar.
Skapa gärna en genväg till Emigranten 2001. Högerklicka på programfilen
Emigranten och välj Fäst på Start eller
Emigranten 2001 i Windows 7 och 8

Fäst i Aktivitetsfältet. Om det inte finns
någon genväg på Skrivbordet går du
till Skrivbordet, högerklickar och väljer
Nytt > Genväg > Bläddra, letar dig fram till
mappen Emigranten 2001 och markerar
programfilen Emigranten > OK > Nästa.
I fältet för Ange namnet på den här genvägen skriver du Emigranten 2001 och väljer
Slutför.
Anledningen till att den här lösningen
fungerar för Emigranten 2001 tror jag
ligger i de olika versionerna av installationsfilen Emigranten.exe. När Emigranten Populär 2006 installeras skapas nödvändiga systemfiler som inte finns med
i installationsfilen för Emigranten 2001.
Det kan också vara så att tidigare versioner av Windows inte kräver samma
nödvändiga systemfiler som Windows 7
och 8 gör. Kan någon ge en annan förklaring som kanske är den rätta, så tar jag
tacksamt emot detta.
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Charlotte Börjesson
charlotte.borjesson@telia.com

SwedGen
knyter kontakter

B

land det roligaste med mötena vi har med deltagarna

vi träffar i USA, är när vi hittar svenska släktingar och de även får
kontakt med varandra.

Jeri Lindberg
När vi var i La Jolla, San Diego i höstas
träffade jag Jeri Lindberg, gift Altona.
Jeri hade i stort sett gett upp hoppet att
att hitta sin farfars föräldrar och syskon.
Hon har i ett par års tid letat och även
tagit hjälp av släktforskare hon träffat
men ingen har kunnat hjälpa henne att
komma vidare eller ge henne några ledtrådar. Inte heller en bekant från Sverige
hade varit till hjälp att tolka de platser i
Sverige som Jeri hade i ett dokument.
Jeris farfar, John Wolfrod Lindberg,
emigrerade till USA och bosatte sig så
småningom i Kalifornien. I sitt andra
äktenskap fick han Jeris far, Kenneth.
Idag är ingen av dem i livet och ingen
av Jeris släktingar känner till något om
deras svenska bakgrund.

Hade gett upp
Det var knappast med något hopp Jeri
kom till biblioteket i La Jolla för före30
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läsningar med SwedGen men hon hade
ändå tagit med sig två dokument, ett
dödsbevis för farfadern och ett uppehållstillstånd för en resa till Mexico för
sin far.
Jeri kom lite försiktigt fram till mig
och frågade var hon skulle börja leta
efter sina släktingar. Jag frågade om de
vanligaste uppgifterna som hon kanske
kände till, som namn, årtal, var hon hade
sökt efter dem osv. Jag har nästan inget
som är användbart sa hon, eftersom ingen har kunnat hjälpa mig. Farfar hette
John Wolfrod Lindberg född 1888. Jag
sa att John kan vara Johan eller Johannes och Wolfrod kan vara Valfrid
och efternamnet Lindberg är vanligt i
Sverige. Vi började med detta i Folkräkningen 1890 och hittade en som var
född i Harbo församling, men dag och
månad stämde inte enl. födelseboken. Så
läste Jeri från sin fars dokument att det
fanns en uncle Karl och en aunt Olga på
okända orter i Sverige. När jag bad att
få se vad det stod så trodde jag inte mina
ögon. Den text som ingen lyckats tolka
eller gissa sig till var, Carl Lindberg,
Uncle, Hogbyn, Dale Rostach och Olga
Godd, Aunt, Lord-Skyggaen, 16 LaalleSwedGen knyter kontakter

Allen. Om detta var den Karl Lindberg
i Högsbyn, Dals Rostock i Dalsland,
som jag kände och träffade som barn,
så bodde han i Sjöbotten. Kunde detta
vara samma person, då var detta ett helt
otroligt sammanträffande. Jag bad Jeri,
som nästan såg chockad ut, att få göra
några kontroller innan jag var helt säker. Vi hittade Johan Wahlfrid med bl. a
brodern Karl och Olga samt föräldrarna
i Folkräkningen 1900, då boende i Dalskog, norr om Högsbyn. Johans rätta
födelseår visade sig vara 1889. Olgas
efternamn som gift var Gadd och hon
bodde under senare år i Trollhättan. Nu
var jag helt säker på att jag hittat Jeris
svenska bakgrund och jag berättade att
jag hade bilder på Karl och några släktingar till henne att skicka över när jag
kom hem till Sverige. Jeri var mer än
överlycklig och visste inte till sig när jag
sa att jag skulle kontakta några av släktingarna.

Jag kände hennes släktingar
Min familj och släkt hade sommarställen i Högsbyn så jag är bekant med
trakten och med de som bodde där. Karl
Lindbergs dotterson Leif I Andersson

The Public Library i La Jolla under workshop med SwedGen.

har också växt upp i Högsbyn. Leif har
skickat in sin släktforskning till Disbyt
och vi har kontakt med varandra därigenom sedan några år tillbaka. Leif har
sin mor kvar i livet och har fått mycket
information som han dokumenterat om
släkten. Leif har en längre tid letat efter
sin mors farbror Johan, som han visste
hade emigrerat till USA men inte hittat
honom där, inte ens med hjälp av mig.
Avvikande stavning på namnen och födelseåret har varit en bidragande orsak
kan vi nu konstatera i efterhand.
Thure Lindberg, en bror till Johan,
Karl och Olga, har sonsonen Anders
Lindberg och vi var lekkamrater under
vår uppväxt om somrarna i Högsbyn.
Idag bor Anders med sin familj året runt
i Högsbyn.

Jeri fick kontakt
När jag kom hem kontaktade jag Leif
och Anders och sammanförde dem med
Jeri. Leif, Anders och Jeri är sysslingar
och idag har de kontakt med varandra
både via mejl och Facebook. Inte nog
med att de är släkt med varandra, de har
ännu en släkting i Pennsylvania USA,
Andrea Flanagan, som jag träffade un-

Foto: Charlotte Börjesson

der SwedGen Tour 2010. Hennes förfader Johannes Glader i Högsbyn har
de alla släktskap med. I Diskulogen nr
91, 2010 på sidan 18, har jag skrivit en
artikel om Johannes Glader och mötet
med Andrea. Jeri och Andrea kände
inte till varandra men efter resan har jag
sammanfört dem och idag har de också
kontakt med varandra.

Släktträff på gång
Leif har skickat sin forskning till både
Andrea och Jeri om deras gemensamma
släkt vilket har varit mycket uppskattat.
Nu planerar Leif ihop med sin familj och
nära släktingar en släktträff i juli månad
i Dalskog och i Högsbyn för Jeri och
Erick. De ska få trampa mark och besöka torp och skola som Jeris förfäder
och släktingar tagit del av. Jag kommer
att bli inbjuden att vara en del i denna
gemenskap vilket jag gläder mig åt. Leif
och jag kommer att ha nära kontakt fram
till dess och det ska bli kul att få följa hur
planeringen växer fram.
Charlotte och Jeri Lindberg träffades en andra gång i
San Diego. 		
Foto: Lars-Göran Börjesson
SwedGen knyter kontakter
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INSÄNDARE

Insändare

Skicka din insändare till diskulogen@dis.se.
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.

Plattformar, programvaror, källor m.m.
I sista numret av Diskulogen 2013,
fanns en fin artikel om plattformar och
programvaror, applikationer. Den utgjordes av en dialog mellan en fadder
och en av oss användare av Disgen. På
ett fint sätt beskrevs problemen med
byte av plattform och därmed även byte
av program som stöd för sitt forskande.
Jag har länge funderat över att skriva
något i samma genre om än inte med riktigt samma andemening.
Jag är en inbiten användare av Disgen. Sedan i alla fall 15 år har Disgen
varit mitt huvudsakliga forskningsverktyg. Under åren har jag, hoppas jag, lärt
mig mycket om själva forskandet. Jag
har funnit det viktigt att noga notera
mina källor, utnyttja Disgens möjlighet till att systematisera dem, liksom
att hantera orter på liknande sätt. Det
är dessutom riktigt trevligt att sedan
kunna utnyttja kartstödet för att se hur
mina anor rört sig i landet. Numera finns
säkert dessa funktioner i många andra
program som stöder släktforskningen.
Eftersom jag har mitt material presenterat både i Disbyt och som html-filer på
nätet får jag ofta frågor och påpekanden
om det jag gjort. Då är det extra viktigt
att jag hela tiden VET var jag fått mina
uppgifter ifrån, d.v.s. att jag har källhänvisningar som går att använda.
Det finns dock en del orosmoment som
jag allt oftare träffar på och dessutom en
förändring som ser ut att kunna bli ”katastrofal” för mina systematiserade källor.
Samtidigt känner jag även en viss oro inför kommande release av en ny Disgen.
Det första orosmomentet är Ancestry.
När det först presenterades tyckte jag
det lät som en riktigt rolig grej. Skicka
ut ditt forskningsresultat i en jättelik
global databas, och se om andra forskat
på samma personer. En suverän ide!
Jag skickade iväg allt jag hade då (kanske runt 10 000 personer). Strax efteråt

började det ramla ner mail med träffar.
Fler hade forskat på samma personer
som jag. Framför allt i USA! Men när
jag ville se deras forskningsresultat, då
skulle jag betala för det. D.v.s. JAG
lämnar mitt material gratis till Ancestry,
de är ju generösa med att säga att det är
gratis! Men när jag skall läsa ANDRAS
material, andra, som liksom jag bidragit
gratis, då ska jag betala för det. MAO
Ancestry tar betalt för MIN forskning,
men ger inte mig något utbyte alls! Det
luktar nästa bedrägeri. Då ville jag ta
bort min forskning, men se det går inte!
Nu har jag visserligen lyckats sabotera
en del av den forskning jag lämnat till
Ancestry, men långt ifrån allt. Det är en
blåst forskare som skriver detta!
Det andra orosmomentet är ArkivDigital (AD). Jag använde under många
år Genline, men eftersom deras helt egna
sätt att bokföra sidorna i kyrkböckerna
blev allt svårare att hantera, så bytte
jag för några år sedan till AD. En i mitt
tycke mycket bra tjänst, med hög kvalité på både service och bilder. En av
mina stora forskningssocknar är Rämen
(Rämmen, Näsrämen) i Filipstads kommun. Närmare 90 % av min forskning
har skett i denna bergslagssocken.
För någon vecka sedan upptäckte jag
till min förskräckelse att AD har ändrat
på sitt sätt att beskriva, och skapa sökväg, till bestämda sidor. En sida i HFL
AI:18 hade förut AID: v13112.b297.s634.
Plötsligt ser jag att samma sida fått nytt
AID: v13112a.b2890. s634. Måste jag nu
göra om en massa källhänvisningar? I så
fall vilka? Är det bara denna volym bland
AD:s alla volymer där man plötsligt bestämmer sig för att ändra AID? För min
del kan det handla om att behöva ändra
i någonstans mellan 70 och 100 000 källhänvisningar! Det blir lite svettigt…
Det tredje orosmomentet gäller den
utlovade utvecklade ortsdatabasen i
Insändare

Disgen. Enligt dagsaktuell statistik
använder jag 3262 olika orter i mitt
arbete, många av dem, jag uppskattar
det till mer än 60 % är på undernivåer
till församlingar. Således sådana orter
som jag själv skrivit in, klassificerat och
positionerat. Jag har försökt pricka in
gårdar och torp efter den placering de
hade då den utforskade personen bodde
där. D.v.s. att orten kan ha haft olika placering före och efter eventuella skiften
i församlingen. En gård kan således ha
fler än en positionering, d.v.s. samma
gård är i det strukturerade trädet fler än
en gård, men med samma namn.
En del av mina orter ligger inte i Sverige, och är då inte positionerade till annat
än 0000000, 0000000. Förutom ett tiotal
orter i Danmark, Finland eller Norge,
där det fungerat hjälpligt med RT90.
Vid ett tillfälle skulle jag hjälpa en
annan forskare att få lite struktur i sin
forskning. Jag importerade då hans
material till ett eget arkiv, men i min
Disgen-mapp. Jag såg då att han hade
en salig röra på sina orter. Säreget nog
hade han även med Matadi i Kongo. Det
trodde jag att jag var i stort sett ensam
om i svensk forskningsvärld. När jag tittade lite mer såg jag att ALLA hans orter hade ändrats. Det var min egen ortsstruktur som hamnat i hans forskning.
Det jag i detta sammanhang är orolig för, det är om den kommande uppdateringen av ortsdatabas kommer att
krocka med min och i så fall hur? Kommer allt mitt arbete att vara förgäves?
De socknar som fanns 1900 men inte
2000 var placeras de? Exempelvis Ljur
(P). Den socknen finns inte längre, men
de gamla böckerna finns.
En delvis oroad, delvis besviken och
delvis undrande, men i huvudsak nöjd
forskare.
Rolf persson, medlem 16045
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DIS INFORMERAR

Dis kansli har ändrade telefontider!
De nya tiderna är:
Måndag–torsdag kl. 9.00–12.00 samt 13.00–15.00.
Fredag kl. 09.00–12.00.

Avlidna Dis-medlemmar
124
456
589
654
1969
2001
2072
5164
6064
6299
7229
7740
7783
7814
7883
8791
9124
10292
11515
12390
12693
13768
13843
14723
16630
16916
18135
18496
18762
20370
20557
34

Curt Ydstål, Nossebro
Kaj Hector, Västra Frölunda
Leif Jakobsson, Åstorp
Lars Nilsson, Rödeby
Halvard Westbom, Västerås
Karl-Erik Brandt, Hyssna
Ragnie Jersby, Trollhättan
Åke Östling, Piteå
Lennart Ekholm, Borås
Solveig Margareta Johansen, Kävlinge
Curth Sköld, Västra Frölunda
Leif Olsson, Göteborg
Rolf Olausson, Nora
Arne Linnarud, Sunne
Leif Palmgren, Skara
Egon Andersson, Lidköping
Per Näsström, Härnösand
Kurt Ögren, Sävar
Kaj Sörensen, Växjö
Gunnar Nordquist, Västerhaninge
Richard Könsberg, Malmö
Maine Englund, Örnsköldsvik
Sven Ahl, Motala
Gunnar Engström, Helsingborg
Jan-Åke Jonson, Umeå
Göran Wede, Hjältevad
Gunnel Andersson, Tidaholm
Tommy Moll, Pixbo
Lars Rost, Trollhättan
Lars Grönquist, Järfälla
Åke Nilén, Lund
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20949
21231
25004
26169
26977
31383
32771
32859
33303
34896
35325
36180
36208
36910
37133
37723
38591
40163
40456
40986
42034
43494
44857
45583
45886
46984
48081
48272
48487
49242

Lars Palmé, Upplands Väsby
Arne Agardsson, Tranås
Conny Jonsson, Lingbo
Tore Löfblad, Falun
May-Lise Skansare, Nyköping
Britta Ramström, Stråssa
Arne Åkergren, Falun
Åke Bylund, Stockholm
Leif O Berglund, Örebro
Ingrid Olson, Tidaholm
Karl-Olof Andersson, Göteborg
Paul Lindbäck, Linköping
Arne Andreasson, Torslanda
Ingvar Skiöld, Helsingborg
Jach-Olof Stendahl, Sturefors
Bo Westrell, Gnesta
Martin Birging, Uddevalla
Gösta Andersson, Linköping
Bo Pettersson, Falkenberg
Jerry Nyström, Bor
Åsa Tärnström, Täby
Jan Lundmark, Nättraby
Esbjörn Frigell, Ödåkra
Olav Sjöström, Alnö
Karl Anders Augustsson, Varekil
Heinrich Mehl, Alnö
Leif Norberg, Gräddö
Dag Ingler, Kilafors
Dag Andersson, Järfälla
Ingemar Forsgren, Gustavsberg

DIS informerar

Olof Cronberg har fyllt jämnt
Olof Cronberg är Dis-medlem sedan
många år, numera hedersmedlem. Han
är bl.a. Disbyts upphovsman och var
ordförande i Dis 2007–2010.
Grattis Olof till 50 år fyllda!

DIS INFORMERAR

Medlemsbeställningar
Medlemmar kan beställa från Dis på vår hemsida www.dis.se > Butik eller genom att ringa Dis kansli
på telefon 013-149043. Betala i förskott till Dis plusgirokonto 14033-5 eller bankgiro 5009-6742.
Ange alltid medlemsnummer och vilken vara det gäller. Porto ingår i priserna om annat ej anges. Ring
Dis kansli vid frågor!
Disgen
• Disgen 8.2d
750 kr
• Uppgradering
350 kr
(uppgradering från Disgen
version 8.1 eller äldre)
Vill man köpa en uppgradering för 350 kr
krävs oavbrutet medlemskap sedan förra
köpet av Disgen. Saknas oavbrutet medlemskap får man köpa en 8.2d för 750 kr för att
uppgradera sig.
Dis kartskivor
• Generalstabskarta syd
• Generalstabskarta nord
• Häradsekonomisk karta
• Häradsekonomiska kartan Östergötland
• Häradsekonomiska kartan Västmanland
Pris: 250 kr per dvd-skiva, porto tillkommer med 30 kr oavsett antal skivor.
Paketpris: De tre rikstäckande dvd-skivorna för 650 kr, inkl. porto.

Cd/dvd-skivor
• Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900,
1970, 1980 och 1990.
• Sveriges dödbok (1901–2009)
• Begravda i Sverige, version 2
• Rotemannen		
Pris: 500 kr per cd/dvd-skiva. Porto tillkommer med 30 kr oavsett antal skivor.
• Svenska ortnamn
Pris: 200 kr per cd/dvd-skiva. Porto tillkommer med 30 kr oavsett antal skivor.

Ny bok!

Medlemsbeställningar

Släktforskarförbundets
handböcker
1. Emigrantforskning
(Anna-Lena Hultman & Ted Rosvall)
2. Fader okänd
(Elisabeth Reuterswärd)
3. Kartforskning
(Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson)
4. Soldatforska!
(Lars Ericson Wolke)
5. Smedforska!
(Ulf Berggren)
Pris: 200 kr per del 1–3, 230 kr för del
4, 220 kr för del 5, porto tillkommer med
50 kr oavsett antal handböcker.

Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång 20 kr/nr
Dis-pin
Dis-pin emalj/gulmetall 25 kr
Register till vigsellängder
Se Dis hemsida.

Släktforskning Grundkurs
(Gunilla Didriksson)
Pris: 90 kr
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FADDRAR & DISBYTOMBUD

Faddrarna har talat om på vilket sätt de vill bli kontaktade. Den kontaktinformation som inte står inom parentes
bör användas i första hand. Om det står dag eller kv efter ett telefonnummer vill faddern helst bli uppringd dagtid
resp. kvällstid. Faddrarna är listade i postnummerordning.

Jan-Åke Thorsell, Göteborg, slutar
som fadder efter många år. Tack för
din insats.
Tor-Leif Björklund, Norrköping, hör
nu även till en ny kategori faddrar
som kan svara på frågor om kartor.
Stefan Wennberg, Seskarö, är ny
fadder i Disgen. Kenneth Mörk, Sala,
är tillbaka som fadder i Holger.
Lena Zariqi Henriksson, Lessebo,
slutar som Disbyt-ombud. Tack för
din insats.

Dis faddrar är en grupp erfarna medlemmar
som på ideell basis åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra medlemmar, via telefon
och mejl. Det finns inga garantier för att dina problem
blir lösta genom att du kontaktar en fadder, eller att du
slipper datorrelaterade olyckor. Genom att kontakta en
fadder har du förbundit dig
1. att ha tagit en säkerhetskopia innan samtalet (mejlet)
2. att följa fadderns råd på egen risk
3. att ha samtyckt till att faddern inte kan göras ansvarig
på något sätt för eventuella fel, misstag, dataförluster
eller annan skada.
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Disgen/pc Sverige
Rolf Ahlinder
Handen
Staffan Bodén
Tullinge
Stig Geber
Uttran
Håkan René
Vällingby
Carl-Göran Backgård Åkersberga
Torgny Larsson
Malmö
Bengt Kjöllerström Lund
Anders Larsson
Svedala
Jan Nilsson
Staffanstorp
Caj Nilsson
Svalöv
Rune Jönsson
Kristianstad
Arne Sörlöv
Tving
Bo Lundgren
Kallinge
Jan Jutefors
Rockneby
Christina Claeson
Göteborg
Kent Lundvall
Uddevalla
Karl-Erik Lerbro
Kinna
Hans Nyman
Sjömarken
Kristina Andersson Lidköping
Robert Mallander
Taberg
Börje Jönsson
Eksjö
Karl-Edvard Thorén Linköping
Tor-Leif Björklund
Norrköping
Torsten Ståhl
Norrköping
Elisabeth Molin
Havdhem
Stig Svensson
Flen
Gunnar Jonsson
Säffle
Bengt Hammarström Karlskoga
Jan Wallin
Örebro
Claes Embäck
Gävle
Tony Rödin
Bollnäs
Bodil Orremo
Frösön
Arne Bixo
Fränsta
Joacim Söderström Sundsvall
Örjan Öberg
Härnösand
Peter Johansson
Örnsköldsvik
Lennart Näslund
Örnsköldsvik
Tommy Jacobsson Umeå
Laila Larsson
Ersmark
Stefan Wennberg
Seskarö

Fadderlista i postnummerordning
0739-127288
08-7788733
070-5369583
08-53030734
08-57974560dag
08-54061136
(040-510766)
0707-414018
(070-2703944)
040-400233
046-255788kv
044-245217
0455-70304
0457-24413
070-5657640
031-159538kv
0522-74740
0730-97 02 23
(0320-13235 dag+kv)
033-25 40 75
(0510-27093kv)
(036-308148kv)
0381-10840
013-101151
0708-594629
011-130388
0768-130387
011-148066
0498-481377
0157-70138
(0533-10559)
0586-36587
(019-183830)
026-192500
0706-416579
(0703-506304)
063-44666
0691-30502
060-155030
0611-22188
070-6534127
0660-375567
070-5648859
0660-372109kv
090-32493
0910-720041
0922-61315
070-6556433

Disgen/pc Danmark
Georg Agerby
Brøndby
Disgen/pc Finland
Max Forsén
Nämpnäs
Henrik Mangs
Vasa
Disgen/pc Norge
Knut Egil Hamre
Halden
Alf Christophersen
Songe
Faddrar & Disbytombud

+45-43965337
+358-405857158kv
+358-500268361kv
+47-69176169
+47-94353793

rolf.dfadder@bredband.net
hampus3249@gmail.com
stig.geber@telia.com
hakan.rene@gmail.com
cg@milstolpen.org
t.larsson@tele2.se
bengt@kj2.se
anders@dis-syd.se
fotojanne@bredband.net
caj.nilsson@tele2.se
runejoensson@telia.com
arne@sorlov.com
bo@elmedia.se
jan.jutefors@telia.com
ch_claeson@hotmail.com
k.lundvall@telia.com
karl-e.Lerbro@telia.com
hansnyman@telia.com
foreningar.kristina@gmail.com
robert@mallander.se
b_json@hotmail.com
karlet@comhem.se
torleif.bjorklund@telia.com
totta.stahl@gmail.com
elisabeth@imolin.se
runeby@telia.com
dis707@kilagenealogen.se
b.hammarstrom@telia.com
jan.wallin.orebro@telia.com
CoU@tele2.se
tony.rodin@gmail.com
bodil.orremo@bredband.net
arne.bixo.dis@telia.com
joacim.h.soderstrom@gmail.com
orjan@bakskuru.se
peter.johansson-oer@telia.com
lennart@hsn.nu
tommy.umea@gmail.com
laila.tuva@telia.com
stefan.vennberg@telia.com
g.agerby@jubii.dk
mforsen@tawi.fi
henrik.mangs@netikka.fi
keh-dis@online.no
alf.christophersen@medisin.uio.no

Disgen/Linux
Roy Johansson
Peter Landgren

Götene
Brunskog

Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik
Kerstin Olsson
Sven Olby

Kista
Eslöv
Västerås

08-7511630
0413-156 97
021-20494

Reunion/Mac
Helge Olsson
Sven Lövfors
Gunilla Hermander
Micael Olsson
Kerstin Farm

Anderslöv
Axvall
Hudiksvall
Järpen
Matfors

0410-20002
0511-62025
0650-94188

0708-583988

070-1770111

helge@dis-syd.se
sven@lovfors.se
macnilla@telia.com
micael.olsson@itare.se
kerstin@farm.se

Min Släkt/pc
Elinor Elmborg
Torgny Larsson
Lotta Sörensen
Kjell Croné
Annelie Lindgren Kedehag
Daniel von Schantz
Bo Svartholm

Södertälje
Malmö
Sölvesborg
Göteborg
Bollebygd
Falun
Frösön

08-55013205
(040-510766) 0707-414018
0760-141262
031-159538kv
(033-288388kv)
023-7022562
063-44286

jagelli@hotmail.se
t.larsson@tele2.se
lotta.1957@gmail.com
kjell.crone@home.se
petared@gmail.com
daniel@von-schantz.se
bo.svartholm@gmail.com

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund
Kenneth Mörk

Huddinge
Sala

(070-5112847)
0224-775 72 073-5428471

sven.olof.akerlund@gmail.com
tenchen@spray.se

Karthantering
Tor-Leif Björklund

Norrköping

011-130388

Disbyt-ombud (Sverige)
Gunnar Bergstedt
Stockholm
Carl-Olof Sahlin
Täby
Christer Thörn
Perstorp
Donald Freij
Värnamo
Charlotte Börjesson
Västra Frölunda
Hans Vappula
Landvetter
Håkan Asmundsson
Linköping
Rolf Eriksson
Vikingstad
Kerstin Malm
Örebro
Boine Nurmi
Västerås
Bernth Lindfors
Njurunda

0511-58020
0570-53021

roykleva@gotanet.com
peter.talken@telia.com

kerstin.bjernevik@bredband.net
kerstin@dissyd.se
sven.olby@telia.com

076-8130387

08-250966
08-7563314
0709-967687
(0370-650793)
031-478093
031-945132
013-154126
013-81283
073-0429721
021-417344
060-31524

torleif.bjorklund@telia.com

gunnar.bergstedt@gfh.se
carl-olof.sahlin@telia.com
christer@thoern.com
donald@freij.se
charlotte.borjesson@telia.com
hans.vappula@gmail.com
hakan@asmundsson.nu
rolferiksson@brevet.se
kegubi60@gmail.com
boine.r@nurmi.nu
bernth.lindfors@telia.com

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt
Stockholm
08-250966
Dis Arkiv
c/o Jan Nilsson, Lagerlöfs väg 14, 24235 Staffanstorp

STYRELSEN 2014

Ordförande
Daniel Berglund,
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra Frölunda,
031-443 143,
daniel.zz.berglund@gmail.com
Vice ordförande
Eva Dahlberg,
Brunnsgatan 28, 553 17 Jönköping,
036-169 857,
evad.forening@gmail.com
Sekreterare
Elisabeth Leek
Norra Notåsa, 573 73 Sunhultsbrunn,
0140-212 25,
elisabeth.leek@telia.com
Ekonomiansvarig
Marianne Strömberg,
Sleipnervägen 13 2tr, 136 42 Handen,
08-777 66 82,
marianne.stromberg@bredband.net
Övriga ledamöter
Staffan Knös
Gångbrogatan 2, 372 37 Ronneby,
070-595 1338,
1338-sek@telia.com
Josefine Nilson
Brunstorpsvägen 26 A, 561 36 Huskvarna,
036-145450,
josefine-nilson@swipnet.se
Gunilla Kärrdahl
Götavägen 20, 331 52 Värnamo
0370-650715,
gunilla@karrdahl.se
Bo Kleve
Solhaga 7, 582 47 Linköping,
013-104 204,
bok+dis@kleve.se
Karl-Ingvar Ångström
Hemmansvägen 87,
871 53 Härnösand, 0611-203 41,
karl-ingvar.angstrom@telia.com
Erik Thorsell
Storgatan 33 A, 88130 Sollefteå,
0620-58313,
erik.thorsell@telia.com

gunnar.bergstedt@gfh.se

046-255788kv

dis_arkiv@dis.se
Styrelsen

Valberedning
Sammankallande: Bernth Lindfors,
060-31524, bernth.lindfors@telia.com
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REGIONFÖRENINGARNA

Dis-Nord

Dis-Mitt

Dis-Bergslagen

Dis-Öst

c/o Linder, Burliden 7,
937 92 Burträsk, 070-2294804
ordf_nord@dis.se
Hemsida: www.dis-nord.se
Ordf: Anna Linder

c/o Lilliesköld, Johannedalsv 150,
863 37 Sundsvall,
060-155 030, ordf_mitt@dis.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Ordf: Rolf Lusth

Ekevägen 2 B, 722 18 Västerås,
021-14 33 61
ordf_bergslagen@dis.se
Hemsida: www.dis-bergslagen.se
Ordf: Brage Lundström

Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna, 08-7511630,
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.dis-ost.se
Ordf: Carl-Olof Sahlin

Kurs i karthantering
Helgen den 25–26 januari genomfördes
en intensivkurs i Disgens karthantering på
Folkets Hus i Umeå med Björn Johansson
som lärare och 8 deltagare från Norr- och
Västerbotten.

Föreningens arrangemang
Årets första arrangemang var föreningsmötet den 1 februari som hölls på tre
platser samtidigt med röstkommunikation
mellan lokalerna. Platserna var Konferensanläggning Höga Kusten, Scandic Hotell
Centrum Östersund och Best Western
Hotell Söderhamn. Mötet avsåg första
beslutet angående reviderade stadgar och
beslutet var enhälligt på alla orterna efter
att några smärre justeringar gjorts i det
framlagda förslaget. Testet att samtidigt
ha mötet på flera platser slog väl ut men
viss finjustering av tekniken kan behövas.
Med anledning av det lyckade utfallet
beslutades att även hålla årsmötet på tre
platser nämligen Sundsvall, Östersund och
Bollnäs. Årsmötet var bestämt till lördag
den 1 mars och temat för föredragen på
de tre platserna var Disbyt. Vid årsmötet
togs det andra beslutet angående de nya
stadgarna och även denna gång var beslutet enhälligt och det medförde att årets
val skulle utföras enligt de nya stadgarna.
Detta innebar att styrelsesuppleanter togs
bort och styrelsen utökades till elva personer. För första gången i föreningens historia blir det full representation från X-län
med tre representanter i styrelsen.
Planeringen för ytterligare arrangemang
under första halvåret 2014 pågår fortfarande och styrelsen känner att kontakterna med medlemmarna och släktforskarföreningarna samt andra föreningar inom
vårt geografiska område har förbättrats
och därigenom ökar möjligheterna till
aktiviteter på fler platser inom regionen.
Vi upplever också att den medlemsvård
som skett genom fler personliga kontakter
har gett resultat. Flera personer har uppgett att de är på väg att bli medlemmar
i Dis-Mitt och det märks också när man
synar medlemsregistret att flera tidigare
endast Dis-medlemmar gått med i regionföreningen.
Kursenkät
Enkäten om vilka kurser medlemmarna
vill ha har varit ute på en testrunda till ett
antal medlemmar, men tyvärr upplevdes
den för tung och flera personer hade svårt
att hantera det skrivbara PDF-dokumentet.
Därför måste en grundlig genomarbetning
göras av enkäten innan den kan skickas ut
till alla medlemmarna i Dis-Mitt.

Vi har kommit överens med Dis om tillgång
till Dis-Bergslagens ”Fortsättningskurs i
DG 8”. Den kommer att vara tillgänglig i
digital form på de sätt som Dis beslutar.
Både det första och det andra kurshäftet finns att köpa från Dis-Bergslagen. Hur
man beställer kan man se på vår hemsida
www.dis-bergslagen.se.
Vi kommer att ha en monter på Släktforskardagarna i Karlstad där vi kommer
att sälja de två kursböckerna i tryckt form.
Vi kommer även att sälja en drygt 100sidig trycksak benämnd ”Hyttor och Hamrar i Bergslagen” samt en handledning
i hur man gör Släktböcker, liknande den
som finns på Bergslagsrötters hemsida
över S-E Österberg och Liza Marklund.
Under den senaste tiden har vi arbetat med att göra vår hemsida intressantare och aktuellare. Vår webbredaktör har
strukturerat upp sidan så man lättare ska
hitta våra handledningar, en del dokument
samt intressant litteratur som berör släktforskning.
Inför nästa uppgradering av Disgen, som
ska komma till Släktforskardagarna, står
vi i startgroparna för att tillsammans med
Dis göra ett nytt kurshäfte.
Ett intressant projekt vi har blivit inbjudna att delta i är en satsning på att
aktivera pensionärer att berätta om sitt
liv, där idén är att alla har en historia att
berätta och har betytt mer för samhällsutvecklingen än man oftast tror. Dis och
släktforskarklubbarna i länet ska förhoppningsvis kunna bidra med illustrationer av
personernas närmaste anfäder i form av
t.ex. en sidindelad antavla eller grafisk
stamtavla med boxar eller andra trevliga
illustrationer. Ovannämnda ”Släktböcker”
kan visa hur man kan presentera sina anfäder och ättlingar.
I ett andra steg diskuteras hur man t.ex.
involverar sina barnbarn eller släktingar i
att konvertera presentationen till film eller
på annat sätt visa materialet i läsplattor,
på Facebook eller i den ”Kulturarvsportal”
som är under uppbyggnad. I den senare
är såväl Dis-Bergslagen som Släktforskarklubbarna i landskapet Västmanland
involverade.
BRAGE LUNDSTRÖM

På gång...
Onsdag 2 april, kl. 18:30-21:00
Kristine Falk kåserar om händelser från
Frälsningsarmens eftersökningsbyrå varvat
med sång, Huvudsta.

Den första dagen visades grunderna för
karthantering med genomgång av menyer
och paneler, kartlager och underlagskartor
samt hur man använder händelsenotiser
och ortsregistret med koordinater för placering av Disgen-orter och personuppgifter
på kartan. Vi fick också lära oss hur man
placerar bilder och utskrifter på kartan
samt hur man kan exportera personuppgifter till Google Earth.
Dag två fick vi importera färdiga kartor
och se hur man genom att lägga kartor i
olika lager kan zooma kartor med olika
skala. Vi fick också lära oss hur man kan retuschera, preparera och placera egna kartbilder. Som avslutning fick vi exportera egna
kartbilder och lägga ut kartor på nätet.

Stickning och släktforskning
Den 19 februari hade Västerbottens Museum inbjudit mig till ”nördfika” en fikakväll
på Museet med öppet hus. Kvällens besökare fick dela sin uppmärksamhet mellan
släktforskning och stickning.
Jag presenterade mitt ämne, släktforskning, och berättade om hur jag genom
sökning på internet kunde hitta mina anor
och gamla släktingar. Jag presenterade
Dis och ArkivDigital och visade exempel på
hur man idag kan sitta hemma på kammaren vid sin dator och själv forska på nätet.
OLLE ERIKSSON
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Dis-Mitt:s styrelse önskar alla medlemmar
en god släktforskarvår!
Regionföreningarna

Onsdag 9 april, kl. 18:30-21:00
DNA i släktforskningen, Peter Sjölund, Huvudsta.
Onsdag 23 april, kl. 18:30-21:00
Städa och vårda din dator. Anders Eriksson, Huvudsta.
Onsdag 14 maj, kl. 18:30-21:00
Våravslutning. Varför är mitt namn Wallerman? Släkten består av präster, borgare
och båtsmän. Lennart Wallerman, Huvudsta.
Vårforsk i Köping 16-18 maj
Har du problem med forskningen?
Har du kört fast?
Är det svårt att tyda handstilen?
Då är det dax för helgforsk!
Vi kommer att hålla till på IOGT-NTO Forum, Västra Långgatan 2, Köping. IOGTNTO Forum ligger i centrala Köping. Det
finns goda parkeringsmöjligheter och bra
förbindelser med kollektivtrafik.
Dis-Öst ordnar lokal, forskarplats och
internetuppkoppling, abonnemang över
helgen på Arkiv Digital, samt fika, frukt och
pausstreching.
Detta är INGEN KURS, men en trevlig
helg där du kan utbyta erfarenheter, lära
känna andra forskare, tipsa och hjälpa
varandra i er forskning. Det är kul, lärorikt
och spännande.
Hoppa i forskartofflorna på fredag eftermiddag och bli kvar i dem tills på söndagen!
Du ordnar själv resa och uppehälle.
Avstånd: Stockholm–Köping ca 15 mil,
Uppsala–Köping ca 12 mil och Örebro–
Köping ca 6 mil. Stockholm–Köping tar ca
1,5 timme med tåg, ring så hämtar vi dig
vid stationen.
Anmäl dig senast den 5 maj via webbsidan: www.dis-ost.se > Aktiviteter > Vårforsk > Anmälan.
Kostnad: 600 kr för medlem
700 kr för icke medlem

Dis-Väst

Dis-Småland

Dis Syd

c/o Frykman, Arrendegatan 5,
583 31 Linköping,
013-214937, ordf_filbyter@dis.se
Hemsida: www.dis-filbyter.se
Ordf: Ulf Frykman

c/o Amberntsson, Smaragdgatan 25,
421 49 Västra Frölunda
ordf_vast@dis.se
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Ylva Amberntsson

c/o Nilsson, Backgatan 5,
575 35 Eksjö
ordf_smaland@dis.se
Hemsida: www.dis-smaland.se
Ordf: Tommy Nilsson

Porfyrvägen 20,
224 78 Lund,
ordf_syd@dis.se
Hemsida: www.dis-syd.se
Ordf: Jan Nilsson

Verksamhet under året 2013
Antalet medlemmar i föreningen uppgick
vid verksamhetsårets slut till 883. 68 nya
medlemmar har tillkommit under året.
Support för egna medlemmar och allmänheten har bedrivits i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Katrineholm.
Kursverksamheten har haft en strålande
utveckling under 2013 och kursutbudet
har breddats markant. Under året har
över 300 personer deltagit på kurser i vår
region. En sådan expansion ställer stora
krav på organisationen. Ett stort tack till
alla kursdeltagare, kursledare och medhjälpare samt ”våra klippor” Anne-Marie,
Birgit och Gerd för deras insatser.
Dis-Filbyter har under året bemannat
Dis Forskarstuga i Linköping med stugvärdar kl. 13–16 så att stugan hållits öppen
och medlemmar kunnat forska alla dagar
utan att störa anställd personal. Stugvärdspoolen består av ett trettiotal medlemmar i Dis-Filbyter.
Vi har arrangerat 19 föreläsningar och
genomfört 27 kurser. På Släktforskningens
dag hade Dis-Filbyter aktiviteter i Forskarstugan i Linköping tillsammans med ÖGF.

Våren kanske är på väg och det är full fart
på aktiviteterna i Dis-Väst. Släktforskning
lockar många, det är allt bra synd att inte
fler skriver och berättar om sin släktforskning, det torde finnas 1000-tals intressanta berättelser som finns gömda i Disgen,
Min Släkt eller vilket registreringsprogram
som nu används. I dagens mediaflöde är
det kanske lätt att glömma det skrivna
ordets betydelse. Skriv gärna och berätta
om era släkthistorier, skrönor, eller vad det
nu kan vara. Själv hoppas jag att någon
gång kunna avslöja namnet på en av de
okända fäderna som huserar i släktträdet.
Kanske det går att komma närmare sanningen med hjälp av DNA, som är en ny
värld att sätta sig in i.
Facebook är en annan del av mediaflödet som många använder sig av och det är
många gånger givande att följa en diskussion i en grupp och se hur den utvecklas,
eller hur snabbt en videosnutt kan ”gillas”.
Vanliga brev, skrivs de fortfarande?
Ett tips kan vara att fotografera av eller
scanna in, jo det går med mobiltelefonen
också, breven och sedan donera dem till
närmaste landsarkiv så de bevaras för
framtiden på ett bra sätt. Vid ett besök
på något av stadens arkiv här i Göteborg fick jag vid en rundvandring se vad
diverse ohyra kan ställa till med, för att
inte tala om luft (syrefria arkivomslag och
arkivsäkra pennor har någon kanske hört
talas om). Fuktskador är inte heller trevligt. Så var rädda om era gamla brev från
släktingar ! Även fotografier är känsliga för
ljus och fukt så de kan också behöva lite
extra omvårdnad.
Eftersom jag under senare år kombinerar släktforskningen med ett nytt intresse,
scrapbooking, önskar jag att jag hade
varit flitigare med kameran under åren.
Det finns ett litet roligt program för datorn
som heter Picmonkey där det går att göra
mycket roliga saker, skriva på korten utan
att de blir förstörda och mycket annat. Det
blir en och annan timme framför datorn,
det måste jag erkänna, men det är väldigt
roligt att se resultatet av bildredigering,
framkallning i kombination med lite fint
papper och andra små dekorationer. Sök
på Google på Project Life eller Scrapbooking, risken finns att ni också blir sittande,
länge.
CHRISTINA CLAESON

Kurser 2014
Det svåraste med Disgen och andra släktforskningsprogram är kanske att komma
igång. Vi har mött medlemmar som köpt
programmet men sedan inte kommit
längre. Det tycker vi är väldigt tråkigt och
vi vill gärna hjälpa till. Kom ihåg att du kan
kontakta en fadder och få hjälp.

Årsmöte i Dis Syd
Dis Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 6 april kl. 13. Årsmötet
äger denna gång rum mitt i Hässleholm.
Möteslokalen finns i Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt promenadavstånd
från Järnvägsstationen. Från stationen
tar ni till vänster på Järnvägsgatan och
tar därefter första avtagsvägen till höger
som är Tingshusgatan. Den som tror mer
på GPS följer anvisningen WGS84, N56°9
551’, E13°45 894’.

Verksamheten i Norrköping
I Norrköping har man i samarbete med
ÖGF haft öppet i forskarstugan varje
vecka. 16 kurser och 5 föreläsningar har
arrangerats.
Verksamheten i Mjölby
Detta år har samarbetet med ABF startats
upp med 3 kurser i deras lokaler. I HSBlokalen har 6 föreläsningar, 2 kurser och
3 arbetsmöten hållits. En studieresa till
Landsarkivet i Vadstena har arrangerats.
Verksamheten i Motala
Supportverksamhet startades upp 2013
med forskarstuga på onsdagar. Inköp av
två datorer gjordes. 3 föredrag och en
grundkurs i Disgen har anordnats.
Verksamheten i Katrineholm
Supportverksamhet i samarbete med
KVF har arrangerats vid fyra tillfällen. En
grundkurs i Disgen och tre föreläsningar
har arrangerats.
Verksamheten i Åtvidaberg
En introduktionskurs i Disgen samt supportverksamhet varannan tisdag har startats.
ULF FRYKMAN

Regionföreningarna

Om du är intresserad av att gå kursen
”Kom igång med Disgen”, mejla då en intresseanmälan till aktuell kursort:
Jönköping: jonkoping@dis-smaland.se
Eksjö/Nässjö: eksjo@dis-smaland.se
Växjö/Ljungby: vaxjo@dis-smaland.se
Värnamo: varnamo@dis-smaland.se
Vimmerby: vimmerby@dis-smaland.se
Västervik: vastervik@dis-smaland.se
Kalmar: leoniden@gmail.com

REGIONFÖRENINGARNA

Dis-Filbyter

Kursavgifter betalas till Dis-Småland,
Bankgiro: 5791-8690 OBS! Glöm ej att
ange ditt namn och medlemsnummer
samt vilken kurs och ort det gäller.
Informationsträffar om Dis
Dis-Småland har under hösten genomfört
ett antal informationsträffar där vi har berättat om Disgen och andra verktyg som
Dis kan tillhandahålla. Det kan bli fler informationsträffar om intresse finns.
Är din förening intresserad av att ordna
en informationskväll kan ni kontakta
Tommy Nilson på telefon 070-303 17 32
eller tommy@betoni.se för att bestämma
lämplig tidpunkt.
Årsmöte
Dis-Smålands årsmöte hålls på lördag den
29 mars i Vimmerby folkhögskola.
Vi kommer bl.a. att titta på en inspelad
föreläsning med Peter Sjölund, ”DNA – en
genväg till släkten”, ha frågestund om Disgen, Disbyt och Dispos samt visa nyheter i
Disgen, som nya utskriftsmallar.

Årets föredrag kallar Charlotte Börjesson
”USA-resor med SwedGen Tour”. Charlotte
har varit ledamot i Dis styrelse i många år
och är även ledamot i Dis-Västs styrelse.
Sveriges Släktforskarförbund och Dis har
sedan 2001 gjort resor till svenskbygderna
i USA och Charlotte har deltagit i flera av
dem. Det är dessa äventyr som Charlotte
kommer att berätta om på årsmötet.
Program
• Charlotte Börjessons föredrag ”USAresor med SwedGen Tour”
• Föreningen bjuder på kaffe, te och
smörgåsar
• Årsmötesförhandlingar, dagordning,
årsberättelse, bokslut och valberedningens förslag finns på hemsidan
• Efter årsmötet finns det möjlighet att
söka i Disbyt, träffa styrelsen m.m.
Välkommen till årsmötet och påverka verksamheten i din förening.
MATS J LARSSON
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

B

MEDLEMSFÖRMÅNER

REGIONFÖRENINGAR: Få tillgång till regional verksamhet med kurser, möten och extra medlemsservice.
DISBYT: Få tillgång till vår släktdatabas med över 30 miljoner poster. DISGEN: Köp Sveriges mest
spridda släktforskningsprogram med support. DISKULOGEN: Få en tidning 4 gånger per år med det
senaste inom området datorhjälp och släktforskning.
RABATTER: • Få rabatt på cd-skivor och böcker som Sveriges Släktforskarförbund säljer i sin bokhandel.
• Få rabatt på abonnemang hos ArkivDigital, Genline och Ancestry. • Få rabatt på tidskrifter från IDG.

Google Earth

Fler än

25 000

medlemmar

Exportera till Google Earth från Disgens karta och gör en resa i släktens spår.
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Gör en egen webbsida att ge bort eller lägga ut på nätet.
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Presentera din släkt – Enkelt med Disgen
Ladda ner färdiga utskriftsmallar från Dis hemsida:
Forskningsverktyg > Disgen > Ladda ner > Utskriftsmallar

www.dis.se

Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3
013-149 043
måndag–fredag kl 9–12 och måndag–torsdag kl 13–15

