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GIDx
Ordning bland källorna

Disgen på surfplattan

INNEHÅLL
Tack vare GIDx-projektet kan man söka efter gårdsnamn i Dispos.

3 Ledaren
Information från föreningens ordförande.

4 Kort & Gott
Besök en virtuell mässa, testa Windows 10 och se
statistik över vårt internetanvändande.

5 	 Kallelse till årsmötet
Dis 35:e årsmöte hålls i Linköping 2015.

6 	 Tio miljoner ortnamn
Olof Cronberg sammanfattar GIDx-projektet.

9 	 Finn gårdsnamnen
Resultat från GIDx-projektet används för att hitta
gårdar i Dispos och Ancestry.

10 Börja använda Windows 8.1

14 Disgen på surfplattan
Få vilka datorprogram som helst på din surfplatta
genom fjärrstyrning.

18 Vad gamla brev kan berätta
Kjell Arvidsson började forska på ett mystiskt namn
som var förtryckt på många brev.

21 Macspalten
23 Släktforskning till sjöss
Res på släktforskningskryssning med Dis-Filbyter.

24 Världskrigen
26 Ordna källorna med OneNote

12 Från Danmark till Linköping

Samla anteckningar och avskrifter om alla släktingar på ett ställe.
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33 Insändare
Dis borde samordna utbildning i Disgen.

34 Dis informerar
36 Faddrar & Disbytombud
Här finns hjälp med dina problem. Fråga någon i
din närhet.

37 Styrelsen
De förtroendevalda som håller ordning i föreningen.

Läs minnen från första och andra världskriget.

Bengt Eriksson berättar om varför han började
forska om Munck-släkten och vad han hittade.
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Dis har köpt in många nya cd- och dvd-skivor med
släktforskningsmaterial.

Avlidna och beställningar.

Ett till brev med frågor och svar om Reunion besvaras.

Andra delen i Torgny Larssons serie om Windows 8.

Carl-Olof Sahlin talar på Dis funktionärsträff.
Foto: Hans Bjernevik

29 Nya cd-skivor i Forskarstugan

Tidningen publiceras efterhand även på hemsidan.
Nästa nummer kommer ut i april.
Sista dag att lämna material till tidningen är 15 februari.

Innehåll

38 Regionföreningarna
Information från Sveriges alla hörn.

LEDAREN

J

Händer något?...
a, något händer ibland i alla fall.

Det
massvis med saker vi skulle kunna
utveckla men på senare tid har vi i styrelsen
allt oftare stött på patrull på det viset att vi inte har
någon tillgänglig arbetsledning, ingen som ”håller
i det” och ser till att alla lösa trådar samlas ihop.
Exempelvis är det dags att göra om hemsidan. Den
är fyra år gammal, delvis svår att hitta på, och börjar se omodern ut. Inget problem – det finns folk
som sysslar med att göra hemsidor på heltid, men
det krävs ändå att någon från vår sida samlar ihop
våra krav, leder arbetet och godkänner resultatet.
Ett annat exempel. Vi vill göra om Disbyt och modernisera både databas och användarupplevelsen.
Här har två medlemmar (hej, Jan-Åke och Ulf)
gjort underverk på kodningssidan men det krävs
även här någon som ”håller i det” och reder ut alla
krav och önskemål som finns både här och där.
Det här är alltså ett återkommande problem,
och därför har vi just anställt Christer Gustavsson
som verksamhetsledare i Dis. Christer är gammal
i gården (medlem sedan 1992) och har rattat Dis
gens produktråd i ett antal år. Han kommer nu att
dra i fler öron än Disgen-utvecklarnas.
Vad blir resultatet av detta? Jo, bättre styrning
av Disgen-utvecklingen, Disbyt-utvecklingen, trolig utveckling av föreningens okända stjärna Dispos
(har du använt den?), vidareutveckling av RGD,
den Rikstäckande Genealogiska Databasen som
för närvarande befinner sig i ett stadium av mycket
intressant teknikutveckling. Plus en hel del annat.
Vad kostar det då? Anställd personal är inte gratis. Föreningen är nu uppe i 3,5 heltidstjänster. I
styrelsen har vi tittat in i framtiden och ser då att
finns

sparkapitalet förvisso är ganska stort, runt 4 miljoner eget kapital, men att vi ändå måste försöka
förstärka inflödet. Vår tro är att nya Disgen, plus
övriga vidareutvecklade tjänster som Disbyt m.fl.,
kommer att ge intäkter i försäljning och fler medlemmar. Icke desto mindre föreslår vi till årsmötet
att medlemsavgiften för 2016 höjs till 180 kr för
ordinarie medlem.
Man kan fundera mycket över ideell förening
kontra medlemsavgift och anställd personal. Kanske borde vi alla arbeta gratis och frivilligt. Min
uppfattning är att vi numera, då föreningen och
dess produkter har växt i omfång och ambition,
ställer så höga krav på många av funktionärerna
att det är praktiskt taget omöjligt att hitta
folk som vill åta sig arbetet på fritiden.
Vill vi då få något gjort, får vi anställa professionell personal och
det ideella engagemanget för oss
andra reduceras delvis till att betala medlemsavgift. Det finns givetvis många uppgifter i Dis som
kan utföras ideellt. Det väsentliga
är då att funktionären kan göra
det på fritiden, med glädje, och har
möjlighet att säga nej då det blir för
mycket. Ställer vi högre krav än så, bör
vi anställa för att få uppgiften löst.
Jag ser inget problem med detta.
Även om det är grå november när jag skriver detta vill jag
önska er en God Jul och ett Gott
Nytt År!

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

25 400 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
DISKULOGEN 107

3

KORT & GOTT

Logga in med ansiktet

Windows 10

Sveriges befolkning 1910

Om du tycker att det är krångligt och
tidsödande att logga in på datorn finns
nu ett alternativ. Programmet Keylemon, som är gratis i grundversionen,
använder webbkameran för att avgöra
vem som får logga in.
http://pcforalla.idg.se

Windows 10 ska släppas under 2015,
men redan nu kan man ladda hem en
gratis testversion. Eftersom det är en
testversion finns inga garantier för att
allt fungerar som det ska. Man använder
programmet på egen risk.
http://pcforalla.idg.se

Riksarkivet hoppades kunna släppa en
dvd-skiva med Sveriges befolkning till
Släktforskardagarna i Karlstad 2014.
Det hanns inte med så nu siktar man på
att kunna börja sälja skivan under första
halvåret 2015.
http://riksarkivet.se

Svenskarna och internet

ahl

k a r na
Svens

nd
Olle Fi

t
terne
och in

Besök virtuell mässa
USA:s riksarkiv höll en virtuell släktforskningsmässa den 28–30 oktober. Allt
material, och inspelade föreläsningar,
finns tillgängligt på arkivets hemsida.
www.archives.gov/Calendar/Genealogy-fair
4
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Kort & Gott

Spridningskurvan för smarta mobiler
har under de senaste tre åren börjat
plana ut medan surfplattorna ökar stort.
53 % av befolkningen över 12 år har nu
tillgång till en surfplatta. Nästan hälften
av svenskarna använder internet flera
gånger om dagen. Internetanvändandet i
hemmet har ökat med en timme i veckan.
Facebook är den mest använda appen på
smarta mobiler. Sju av tio internetanvändare besöker någon gång sociala nätverk.
Youtube har störst spridning på internet.
Det senaste året har en minskning
skett av fildelandet. Internet är idag den
viktigaste informationskällan, särskilt
för personer under 45 år. Hälften av tvååringarna använder internet. Vart fjärde
barn i åldern 2 till 3 år är daglig användare av internet.
www.iis.se

Välkommen till
Dis 35:e årsmöte
Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie
årsmöte lördagen den 7 mars 2015 kl 13.00 på Valla Folkhögskola, Linköping.		
		
Foto: Hans Bjernevik

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar
samt anmälan om styrelsens val av protokollförare
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2014
8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2016
12. Fastställande av budget för 2015
13. Beslut om medlemsavgift för år 2016. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2016 fastställs till 180 kr per år för ordinarie medlem och 90 kr
per år för familjemedlem. Se Dis hemsida för närmare motivering.
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två suppleanter
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, jämte två
suppleanter
f) Val av ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund
15. Fråga om omedelbar justering av punkten 14
16. Anmälan om av Dis styrelse utsedda representanter i övriga organisationer
och myndigheter till vilka Dis är anslutet eller äger utse representation
17. Behandling av avgivna motioner, se Dis hemsida
18. Eventuella stadgeändringsförslag, se Dis hemsida
19. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande, eller i
övrigt upptagits på dagordningen
a) Beslut om placeringspolicy för föreningens bankmedel. Se Dis hemsida
för närmare förklaring.
20. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgörande
21. Mötets avslutande

Kallelse till årsmötet

Å

Linköping. Arran
samarbete med Dis-Filbyter, som
ordnar en utställning samtidigt.
13.00 Årsmötesföredrag. Ämne och föredragshållare kommer att publiceras på Dis hemsida.
14.30 Kaffe och kaka.
15.00 Årsmötesförhandlingar.
17:00 Efter årsmötet: information om pågående och planerad utveckling av Dis.
Sista motionsdag är 15 januari 2015. Eventuella motioner samt
övrigt skriftligt underlag inför årsmötet publiceras på Dis
hemsida senast 16 februari och kan rekvireras från Dis kansli,
via mejladressen dis@dis.se.
Valberedningens förslag föreligger senast den 23 februari
2015.
Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens
förslag, med mera, kommer att publiceras på hemsidan. Där
kommer också detaljer kring utställningen att återfinnas, se
www.dis.se > Föreningen > Årsmöten.
Välkommen!
Styrelsen
rsmötet hålls denna gång i
gemanget sker i

OBS! Särskild kallelse kommer att utsändas till styrelsemedlemmar och funktionärer där Föreningen Dis står för resa och
eventuellt boende.
För vägbeskrivning, se Dis hemsida.
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Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se

Tio miljoner ortnamn
i samarbetsprojektet GIDx

V

95–100 %
80–94 %
50–79 %

GIDx-projektet har indexerat 2 266 av 2 633 församlingar. Så mycket som 86 % av Sveriges församlingar
är alltså sökbara, på gårdsnivå, via Dispos och Ancestry.
10 juni 2008 skickades första mejlet ut med information till Dis medlemmar. Projektet pågick under sex år.
10,4 miljoner inlägg är publicerade.
357 Dis-medlemmar har varit delaktiga i projektet.

i visste nog inte riktigt vad vi

in på när vi startade
projektet GIDx för att göra
en gårdsindexering till husförhörslängderna i hela landet. Vi var inspirerade
av att Släktforskarförbundet hade fått
god respons på projektet Namn åt de döda.
Genom ett samarbete mellan Dis
som ideell förening och Genline som
kommersiell aktör, skulle vi få fram ett
gårdsregister som släktforskare skulle
ha nytta av både hos Dis i form av Dis
pos och hos Genline i bildbläddraren
Genline Family Finder (GFF). Projektet fick namnet GIDx, vilket kunde uttydas index till Genlines GID-sidor men
också GårdsInDexering. Projektledarskapet delades mellan Sture Bjelkåker
och Peter Wallenskog. En projektgrupp
arbetade fram ett regelverk för hur uppgifterna skulle registreras. En webbsida
skapades för att adoptera de församlingar som man ville registrera. För
projektet skapades en version av GFF
med möjlighet att registrera alla orter på
varje sida i husförhörslängderna. En organisation byggdes upp för att granska
att arbetet höll tillräcklig kvalitet.
gav oss

Flygande start
Projektet fick en flygande start. Efter
en kortare testperiod erbjöds alla Dismedlemmar att delta. Sture Bjelkåker
skriver att ett upprop har gått ut till
de 17 000 medlemmar vi då hade epostadresser till (Diskulogen nr 81 juni
2008). Inom kort hade 300 personer
adopterat församlingar.

Våra orter har många ansikten
Vi blev snart på det klara med att ortnamn i husförhörslängderna har olika
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Tio miljoner ortnamn

karaktär i olika delar av Sverige. I stora
delar av landet fanns byar och gårdar enligt klassiskt manér t.ex. Bullerby Mellangård. I Skåne fanns ofta bara ett par
byar i en församling och i varje by var
gårdarna numrerade. I Blekinge fanns
en gårdsnummerserie för hela socknen.
I Dalarna var gårdarna också numrerade men nummerserien ändrades för
varje husförhörslängd. Småstäderna
hade sina kvartersindelningar. I de stora städerna hade husförhörslängderna
ibland helt egna system. Det gällde att
välja lämplig indelning.
Vi fick också ge avkall på några tankar som vi hade från början. Från allra
första början hade vi tänkt ha bokstavstrogen registrering, men vi insåg att det
skulle bli för krångligt. Istället utgick vi
från de moderna ortnamnen som ju ofta
användes i slutet av 1800-talet. Vi hade
också tänkt registrera typ av ort, t.ex.
by, gård, torp, backstuga, men många
gånger var det inte utskrivet, så det
fungerade inte.

Granskning
Ambitionen var också att alla uppgifter
skulle dubbelgranskas. När man hade registrerat sin första volym, skulle den granskas av GIDx-ombud, innan man fick
klartecken att registrera vidare. Detta för
att vi skulle få en så likformig registrering
som möjligt. När man hade registrerat en
församling, skulle man sedan granska en
församling som någon annan hade registrerat. Detta för att vi inte skulle stå med
många registrerade församlingar som inte
var granskade. Det var i grunden en klok
tanke, men problem uppstod i form av att
det inte alltid fanns någon lämplig församling att granska i det område släktforska-

ren var intresserad av. Under senare delen
av projektet förenklades granskningen, så
att GIDx-ombuden bara gjorde en översiktlig granskning.

jar närma oss 50 % klara församlingar.
Målet var förvisso att vi skulle ha närmare 90 % klara församlingar vid utgången
av 2009…” (Diskulogen nr 87, sid 5).

Tappra registratorer

Tio miljoner orter

Under de sex åren har 350 släktforskare
hjälpt till med indexeringen. De flesta
registrerade några få församlingar som
de var särskilt intresserade av. Ett tjugotal registrerade väldigt många församlingar, och några vann priser som
Genline ställde till förfogande. Alla vi
som hjälpt till med detta arbete vet att
ibland kunde det vara hur lätt som helst
att läsa och registrera orterna och i andra
fall kunde det vara hur svårt som helst.

Trots att registreringen gick långsammare än vad vi hoppats fortsatte projektet och nu har 2 266 församlingar eller
85 % av alla församlingar blivit registrerade. De församlingar som är mycket
stora eller vars husförhörslängder är
svårlästa eller krångliga har varit svåra
att få indexerade.

till Dispos. När man har sökt fram en
församling, kan man söka efter en ort
i församlingen. Man får då en lista på
sidorna i husförhörslängderna. Länkningen stämmer exakt till Ancestrys
husförhörssidor. Under förutsättning
att det bara finns en sidnummerserie i
husförhörsvolymen stämmer även länkningen till ArkivDigital. För Svars del
kan länkning slå fel på några sidor. I
stora församlingar med flera husförhörslängdvolymer samtidigt kan det ibland
bli fel både hos ArkivDigital och hos
Svar för att pekning sker till fel volym.

Vanligaste ortnamnen

Stort tack

Även om materialet inte är komplett, ger
det ändå en spännande inblick i olika
ortnamns förekomst och lokalisering i
Sverige. Totalt sett finns fler än 400 000
olika platser benämnda. Dessa har fler
än 200 000 olika namn. Inte oväntat
finns Prästgården och Soldattorp i fler
än 1000 församlingar. De vanligaste ortnamnen är typiska torpnamn som Hagen, Lugnet, Fridhem, Backen och Nytorp som alla förekommer i fler än 500
församlingar vardera.

Det är nu dags att avsluta projektet,
eftersom Genlines sajt kommer att upphöra och därmed registreringsverktyget
i GFF:en. Det har varit sex spännande
år med ett unikt samarbete mellan ideell och privat verksamhet som har varit
till nytta för båda parter. Från Dis sida
får vi tacka för samarbetet med Genline.
Utan utvecklingen av registreringsverktyget och samordningen hade vi inte
kommit så här långt. Vi får också tacka
alla släktforskare som hjälpt till med indexeringen och även stort tack till alla
GIDx-ombuden som hjälpt till i arbetet
med granskning, samordning och support, samt sist men inte minst projektledarna Peter Wallenskog och Sture
Bjelkåker.

Tålmodiga GIDx-ombud
Ett tiotal personer var i olika perioder inblandade som GIDx-ombud, som hjälpte till att granska de första volymerna
som nya släktforskare registrerade, för
att se till att registreringen blev så bra
som möjligt. Det var en delikat uppgift
att komma med kloka synpunkter både
till nya släktforskare och till avancerade
sockenexperter som kunde sin socken
på sina fem fingrar.

Bättre programvara
Baserat på synpunkter som kom in under
det första halvåret förbättrades registreringsfunktionen i GFF:en så att det blev
lättare och gick snabbare att registrera.
Om orterna var skrivna i samma ordning som i den föregående volymen gick
det snabbt att kopiera över orterna.

Halvvägs
I december 2009 deklarerade Peter Wallenskog, att ”på 18 månader har närmare
5 miljoner poster registrerats och vi bör-

GIDx hos Genline/Ancestry
Resultatet av registreringen har funnits
tillgängligt i GFF:en, så att om man har
tittat i en indexerad husförhörslängd har
det varit lätt att se vilka sidor som har
innehållit ett visst ortnamn. Uppgifterna
finns även tillgängliga i Ancestry. När
man söker i Sveriges kyrkoböcker får
man ange gårdsnamnet i fältet Nyckelord. Se särskild artikel!

GIDx finns kvar i Dispos
Efterhand som församlingar blivit klara har GIDx-indexeringen lyfts över
Tio miljoner ortnamn
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Finn gårds
namnen i Ancestry
3

Ä

ven om

Genline upphör finns

möjligheten kvar att söka

efter alla tio miljoner ortnamn
som är registrerade i GIDx-projektet.
Dels finns uppgifterna sökbara i Dispos
och dels hos Ancestry. Så här gör du för
att finna ortnamnen i Ancestry.
Alla namn på byar, gårdar, torp och
backstugor som finns i husförhörslängderna för 85 % av Sveriges församlingar
finns registrerade i GIDx-projektet.
När det gäller Ancestry så finns ortnamnen sökbara i databasen med de svenska
kyrkböckerna, www.ancestry.se > Sök >
Sverige, kyrkböcker, 1500-1941.
Man söker genom att skriva in namnet på torpet, gården eller byn i fältet för
nyckelord [1]. Man kan även begränsa
sökresultatet genom att fylla i namnet
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på församlingen i fältet för bostadsort
och det går även att begränsa genom att
fylla i vilka årtal träffarna ska avse. I det
här fallet har vi sökt på gården Ånabråna,
genom att fylla i ortnamnet i fältet för
Nyckelord och begränsat sökningen till
1890. (Eftersom det bara finns ett Ånabråna behöver man inte ange församling.)
Gården Ånabråna finns med på tre sidor i den här husförhörslängden, därav
tre rader i sökresultatet, och man klickar
på ikonen längst till höger för att komma
direkt till en av sidorna [2].
När man tittar på sidan i bildvisaren
kan man se namnet på torpet/gården/byn i
indexet nedtill i bildvisaren [3].
Ann-Louise Paulsson
Olof Cronberg
GIDx

1

2

Finn gårdsnamnen med Dispos

I

Dispos kan du söka efter alla tio
miljoner ortnamn som är registrerade i GIDx-projektet, och få fram
husförhörslängderna i Ancestry, Arkiv
Digital eller Svar.
Gå till Dis hemsida och välj Dispos.
I fältet till vänster får du ange ett gårdsnamn och ett årtal. I det här exemplet
har jag angett Asby som bara finns i tre
registrerade församlingar. På kartan ser
man ungefär var dessa orter ligger [1].
Dispos kan således fungera bra för att
leta upp ett ortnamn som man inte vet
var det ligger. Stavningen är normali-

serad till nutida stavning, så ibland får
man pröva att söka med olika moderna
stavningar.
Man kan nu välja församling för att
se till exempel Asby i Dädesjö socken.
Man får då upp husförhörslängder från
närmast föregående år samt i viss mån
även efterföljande år. Man kan sedan
välja att klicka på symbolerna för Ancestry, Arkiv Digital eller Svar för att se
husförhörslängdssidorna [2]. Har man
först sökt en församling men inte angett
någon by kan man göra det ungefär mitt
på sidan.

Länkningen stämmer exakt till Ancestrys husförhörssidor. Under förutsättning att det bara finns en sidnummerserie i husförhörsvolymen stämmer även
länkningen till ArkivDigital. För Svars
del kan länkning slå fel på några sidor. I
stora församlingar med flera husförhörslängdsvolymer samtidigt kan det ibland
bli fel både hos ArkivDigital och hos
Svar för att pekning sker till fel volym.
Olof Cronberg

Är du en släktforskare med intresse för webbgränssnitt?
Dis söker personer med intresse för interaktionsdesign med
inriktning mot användbarhet, som vill vara med och bidra till
att göra våra produkter moderna och enkla att använda.

Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också vara med att påverka produkterna.

Hör av dig till christer@dis.se och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra.
Läs mer på www.dis.se > Lediga jobb

GIDx
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Torgny Larsson
t.larsson@tele2.se

Börja använda Windows 8.1

W

indows

8.1

är utvecklat

för att vara operativsys

tem på olika typer av datorer. Förutom på traditionella datorer
som laptops och pc, även på telefoner,
surfplattor och datorer med pekskärm.

Användargränssnitt
I Windows 8.1 finns det två användargränssnitt, dels det nya användargränssnittet för appar inklusive den nya Startskärmen, dels det klassiska Skrivbordet,
för traditionella Windows-program.
Windows-appar motsvarar de appar som finns på moderna telefoner och
surfplattor, t.ex. Apple och Android.
När en app startas fyller den hela skärmen och är utvecklad för att styras med
finger eller pekdon, men kan även styras med tangentbord och mus. Det finns
olika typer av appar, allt från appar för
nyheter, kartor, spel och SVT Play till
appar för Skype, Dropbox, e-post och
Internet Explorer. De senare finns alltså
i två versioner, dels som traditionella
skrivbordsprogram, dels som appar för
det nya användargränssnittet.
Startskärmen ersätter den traditionella startknappen. Här visas såväl
appar som traditionella skrivbordsprogram. Du avgör själv vilka appar/ program du vill ha på Startskärmen.

Vyn Appar
Om du klickar på den lilla pilen, som
finns nertill till vänster på Startskärmen,
visas vyn Appar, med samtliga appar och
skrivbordsprogram som är installerade
på datorn. Det kan vara svårt att direkt
se vilka som är appar och vilka som är
traditionella skrivbordsprogram.

Skrivbordet
Här körs de traditionella programmen
på samma sätt som i Windows 7 eller
10
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tidigare, och du använder mus och tangentbord som vanligt. Den tidigare startknappen har dock försvunnit och ersatts
med en ny startknapp. Vissa funktioner är ersatta med funktioner i det nya
gränssnittet. Det finns även en ny meny
längs skärmens högerkant.
För oss som vill arbeta med det klassiska skrivbordet i Windows 8.1, följer här
ett antal tips och inställningar som underlättar arbetet med tangentbord och mus.

Den nya startknappen
Den nya startknappen finns nederst till
vänster i aktivitetsfältet på Skrivbordet [1].
1. Klicka för att skifta fram och tillbaka
mellan skrivbord och startskärm.
2. Högerklicka för meny med kända
funktioner från Windows 7 som
Stäng av, Logga ut, Kontrollpanelen,
Kör, Sök, Aktivitetshanteraren och
andra avancerade funktioner.

Windows-tangenten
På moderna tangentbord finns en tangent med Windows-loggan [2]. Den
kallas för Windows-tangenten, och används i Windows 8.1, dels för att skifta
fram och tillbaka mellan skrivbordet och
startskärmen, dels som kombinationstangent, på liknande sätt som tangenterna CTRL och ALT.
1. Tryck för att skifta fram och tillbaka
mellan skrivbord och startskärm.
2. Kombinationstangent (WIN). Håll
nere tangenten och tryck på en annan tangent på skrivbordet:
• WIN+S: Sök på den här datorn, t.ex.
efter program och appar.
• WIN+I: Inställningar (Kontrollpanelen, Nätverk, Windows Update,
Skärminställningar, m.m.).
• WIN+C: Visar den nya menyn i skärmens högerkant.
• WIN+E: Den här datorn.
Börja använda Windows 8.1

• WIN+X: Samma meny som högerklick på Startknappen.

Inställningar i aktivitetsfältet
Aktivitetsfältet finns längs kanten nertill
på skärmen, och där ser du bl.a. den nya
startknappen längst till vänster. Här kan
du göra ett antal inställningar som underlättar arbetet i Windows 8.1.
Högerklicka mitt på Aktivitetsfältet
och välj Egenskaper > Navigering [3].
Du kan även gå via sökfunktionen,
om du vant dig vid den. WIN+S, sök på
texten ”aktivitetsfält” och klicka sedan
på raden Aktivitetsfält och navigering.
Några inställningar som är intressanta:
1. Gå till Skrivbordet i stället för
till Start när du loggar in eller
stänger alla appar på skärmen.
Som standard visas det nya gränssnittet (Startskärmen) varje gång
du loggar in på datorn, men du kan
välja att gå direkt till det traditionella
skrivbordet i stället.
2. Visa skrivbordsbakgrund på Start.
Du kan använda skrivbordets bakgrundsbild som bakgrund även på
Startskärmen i det nya gränssnittet.
Du får då alltid samma bakgrundsbild, även när du växlar mellan
gränssnitten.
3. Visa skrivbordsappar först i vyn Appar när den är sorterad efter kategori.
Med detta val ser du lättare vilka
program som är skrivbordsprogram
och vilka som är appar.

Välj standardprogram
Windows 8.1 är inställt så att vissa typer
av filer öppnas med någon av de nya Windows-apparna på Startskärmen i stället
för det skrivbordsprogram du är van vid
från Windows 7. Så är det t.ex. om du
klickar på ett foto. Då öppnas fotot i appen Foton, som ju inte fanns i Windows 7.

3

1
4

2

Torgny skrev även om Windows 8 i Diskulogen
nr 105, 2014-07.
Bilder på Startskärmen, Vyn Appar och Skrivbordet
finns på sidan 10 i Diskulogen nr 105.

Vill du i stället att foton ska öppnas
i ett traditionellt skrivbordsprogram,
t.ex. Windows fotovisare, måste du göra
en inställning och välja Windows fotovisare som standardprogram. Du hittar
inställningen i Kontrollpanelen under
Program > Standardprogram > Ange standardprogram [4]. Du kan även söka på
Standardprogram för att hitta inställningen.
Markera Windows fotovisare och klicka
på Ange det här programmet som standardprogram. Tryck OK. På motsvarande sätt
kan du göra för musik, video, e-post,
Skype, etc.

Anpassa startskärmen
Appar och program visas som paneler i
olika storlek på startskärmen, och vissa
av dem kan ha innehåll som ändras kontinuerligt. Panelerna är grupperade,
men du kan själv flytta runt, ta bort,
ändra storlek och gruppera dem som du
själv önskar.
Om du högerklickar på en panel kan
du få följande anpassningsmöjligheter:
1. Fäst inte på Start: Appen/ programmet tas bort från Startskärmen, men
avinstalleras inte.
2. Fäst i Aktivitetsfältet: Appen/ programmet visas i Aktivitetsfältet på
Skrivbordet.

3. Avinstallera: Appen/ programmet avinstalleras från datorn.
4. Ändra storlek: Panelens storlek ändras
till större eller mindre.
5. Stäng av levande panel: Panelen skall
inte visa information som ändras.
6. Sätt på levande panel: Panelen skall
visa information som ändras.

Inställningar i vyn Appar
Här visas samtliga appar och skrivbordsprogram, som är installerade på datorn.
De kan sorteras efter namnet i alfabetisk
ordning, kategori, vilka som är mest använda eller senast installerade.
Om du högerklickar på en ikon kan
du få följande anpassningsmöjligheter:
1. Fäst på Start: Appen/ programmet
läggs till på Startskärmen.
2. Fäst i Aktivitetsfältet: Appen/ programmet visas i Aktivitetsfältet på
Skrivbordet.
3. Avinstallera: Appen/ programmet avinstalleras från datorn.
4. Öppna filsökväg: Var skrivbordsprogrammet finns visas i Utforskaren.

Använd rätt Internet Explorer

som du är van vid. Det finns ofta i aktivitetsfältet på en ny dator. Favoriter kan
överföras från tidigare versioner.

E-postprogram
Vill du ha ett e-postprogram på skrivbordet, installera Windows Live Mail. Windows Live innehåller flera komponenter,
så installera bara e-postprogrammet. Hit
kan du lätt överföra kontakter och meddelanden från t.ex. Outlook Express.

Programikoner på skrivbordet
I tidigare versioner av Windows skapades ofta automatiskt genvägar (ikoner
på Skrivbordet) för program som installerades på datorn. Detta sker inte alltid i
Windows 8.1. Du kan göra det manuellt:
1. Sök efter skrivbordsprogrammet
med WIN+S och skriv programnamnet, t.ex. Utforskaren, eller leta upp
skrivbordsprogrammet i Vyn Appar,
2. Högerklicka på programraden i
söklistan eller på programikonen i
vyn Appar,
3. Välj Öppna Filsökväg.
4. Högerklicka på markerat program.
5. Välj Skicka till Skrivbordet.

Det finns två program för Internet Explorer, ett för det traditionella på skrivbordet, och ett nytt som är en app. Använd det traditionella Internet Explorer,
Börja använda Windows 8.1
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Bengt Eriksson
bengt@eribb.se

En Muncksläkt

Från Danmark till Linköping

E

2012 var
Dis forskarstuga som
stugvärd. Vårt kansli var stängt
och telefonen ringde där ihärdigt men
jag hade inte tillträde dit. Efter en tid
ringde det i en mobiltelefon som finns i
forskarrummet för att vi stugvärdar alltid skall ha en ”nödlina” ut till omvärlden
om något händer.
Jag svarade och talade med en dam
från Stockholm som ömmade för sin
makes släktforskning. Hon undrade om
vi i föreningen var intresserade av att
mot betalning forska om en släkt med
namn som Munck och Rudberg, med
historia i Linköping med omnejd. Jag
var reserverad men tog mejladress till
uppdragsgivaren och följande uppgifter
om proband:
Kyrkoherden Magnus Samuel Munck
dog i Tåby utanför Söderköping 181601-20. Inom släkten sägs att han var släkt
med den berömde norsk-danske sjökaptenen Jens Munck f. 1579 och i tjänst hos
Christian IV. Kunde detta vara sant?
Hemma vid datorn ägnade jag några
timmar åt att studera avkomma och förfäder till denne Magnus Samuel Munck.
Där dök många intressanta personligheter upp, många med anknytning till
Östergötland, och mitt intresse för att
fortsätta ökade. Jag tog kontakt med
uppdragsgivaren (SR) och gjorde en
överenskommelse att jag själv åtog mig
uppdraget utan ersättning med det förbehållet att jag kunde avbryta när jag så
kände.
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n fredag i september
jag i

DISKULOGEN 107

Detta var upptakten till rolig forskning hela hösten 2012. Dessutom fick
jag på köpet en fin personlig kontakt
med SR.

Tidigare släktkrönika
SR hade för avsikt att skriva en släktkrönika. Han behövde bara mer fakta
från ren släktforskning. Han hade börjat
med att renskriva en tidigare släktkrönika skriven av en syster till hans mormor, Charlotta ”Lotten” Munck f. 1862.
Hon var dotter till en av Magnus Samuel
Muncks söner, Edvard Gustaf Munck f.
1812. Han var läroverksadjunkt i Linköping. Denna krönika är en personlig historia från hennes uppväxt i Linköping
under slutet av 1800-talet med klar litterär kvalitet. I utskriven form blev den
36 sidor. Denna krönika var en fantastisk bakgrund både för SR och mig. Det
är i denna som traditionen om släktskap
med Jens Munck återges.

Min forskning om Munck
I min forskning bakåt i tiden i den svenska Munck-släkten har jag kommit till ön
Ven och Sankt Ibbs församling. Där
fanns från 1678 en präst, Niels Thomassen Munck, född 1647 på Jylland och
död 1708 på Ven. Hans sonsonson var
kyrkoherden Magnus Samuel Munck,
född 1764 i Hällestad församling i Skåne
och död 1816 i Tåby församling utanför
Söderköping. Denne Magnus Samuel
Munck och hans barn var utgångspunkten för min forskning.
Från Danmark till Linköping

Magnus Samuel Munck var född i
Hällestad församling. Då han hela livet
verkat i Östergötland och läst i Uppsala
trodde jag att det var Hällestad i Östergötland. Men det visade sig vara Hällestad i Skåne. Magnus blev föräldralös
blott 8 år gammal. Hans äldsta syster
var gift med Magnus Samuel Fröling
som verkade som lärare och präst i Linköping och Landeryd. De tog hand om
Magnus och därför växte han upp i Linköpingstrakten.
Här följer fäderna i varje generation
bakåt i tiden så som jag funnit dem:
1. Magnus Samuel Munck, kyrkoherde i Tåby församling, född 1764-0518 i Hällestad förs., Malmöhus län,
död 1816-01-20 i Tåby förs., Östergötlands län, son till
2. Nils Jöran Munck, kronobefallningsman och häradsskrivare, född
1716-08-16 i Vadensjö förs., Malmöhus län, död 1772-07-02 i Hällestad
förs., Malmöhus län, son till
3. Thomas Munck, ryttmästare i Skånska Tremänningsregementet, född
1689 i Sankt Ibbs förs., Malmöhus
län, död 1756-12-06 i Vadensjö förs.,
Malmöhus län, son till
4. Niels Thomasen Munck, präst i
Sankt Ibbs församling på ön Ven,
född cirka 1647 på Jylland, död
1708-02-04 i Sankt Ibbs förs., Malmöhus län, son till.
5. Thomas Jönsson Munck, sockenfogde på Jylland, född cirka 1615–1620.

Länkar:
•
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jens_Munk
•
Kong Kristian Den Fjerde og Hans Maend paa Bremerholm:
www.eremit.dk/ebog/c4men/c4m_3c.html
•
Webbversionen av Store Norske Leksikon:
http://snl.no/.nbl_biografi/Jens_Munk/utdypning
•
Finn Holbeks hemsida:
http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I36454&tree=2
•
Jörgen Marcussens hemsida:
www.jmarcussen.dk/historie/reference/person/jmunk.html
Källor:
Födelse- och dopböcker, Sankt Ibbs församling [SE/LLA/13327/C I/1 (1709-1772)].
Prästgården finns under fastighet 41 i SVAR med bildid: C0066800_00048.

Niels Thomasen Munck fick en dotter,
Marna Munck, f. 1681, som gifte sig
med nästa präst i Sankt Ibb, Johannes
”Jöns” Espman. Jöns tillträdde som
präst 1708 och gifte sig med Marna året
efter. Med honom började kyrkböckerna föras någorlunda i Sankt Ibb.
I Jöns Espmans anteckningar om
vad som skedde på prästgården framgår
att redan under Niels Muncks levnad
bodde där en syster till honom som hette
Sidsele Thomasdotter Munck. Hon var
född ca 1639 i byn Dal, Ferslevs socken,
Fleskum härad i Aalborgs stift. I dödsnotisen skriver han att hon är syster
till företrädaren Niels och att fadern är
Thomas Jönsson Munck, sockenfogde
på Nordjylland.
Källa till ovanstående är födelse- och
dopböcker, Sankt Ibbs församling. I denna finns prästgården under fastighet 41.
Jag har tolkat namnet Thomas Jönsson Munck som likvärdigt med Thomas
Jensen Munck på danska. Han fick en
dotter 1639 och en son 1647. Om dottern var den förstfödda var Thomas själv
född 1615–1620. Detta tidsintervall
stämmer med den tid (1613–1620) som
den vittbereste Jens Munck var gift med
Katherine Adriansdotter.

Har Jens Munck sonen Thomas?
Jag har sökt i ett antal olika biografier
över Jens Munck. De har alla olika
uppfattning om antalet barn och deras
namn. Jag redogör för vad som finns i
respektive källa nedan.

Biografin Jens Munck av Thorkild
Hansen, utgiven på Gyldendal 1965.
Troligen är detta den mest vederhäftiga
källan. Men författaren understryker
hur lite man verkligen vet. Han försäkrar att han inte har förändrat eller lagt
till några historiska fakta. Det är en biografi även om han fyllt i med miljöer och
funderingar om vad som kunde ha skett.
Jag har köpt boken via antikvariat. Avsnitt som behandlar Jens familj har jag
översatt. I denna bok anges och namnges fyra barn:
1. Jens, född ca 1613
2. Knud, född ca 1615
3. Erik, född 1616
4. Kathrine, född 1619
Boken Kong Kristian Den Fjerde og
Hans Maend paa Bremerholm av Hans
Daniel Lind, utgiven 1889. Denna finns
i utdrag tillgänglig på internet, via hemsidan www.eremit.dk.
Under Nr 148 (sid 193) beskrivs Jens
Muncks levnad. Där står bl.a.:
J. M. boede i København i Pilestræde og
fik her 1619 Sønnen Adrian. S. A. opnaaede
2 andre Sønner Ventebrev paa at komme i
Sor Skole; 1623 fik endnu en Søn Ventebrev,
medens det bestemtes, at de 2 førstnævnte
skulde optages straks.
Detta tolkar jag och andra forskare
som att Jens hade fyra söner, varav en
hette Adrian (som sin morfar) och var
född 1619. Vi har nu två förslag på fjärde
barnet: Kathrine eller Adrian.
Store Norske Leksikon, http://snl.no,
innehåller en biografi över Jens Munck.
Från Danmark till Linköping

Här nämns hans båda äktenskap men
inget om barn.
På Wikipedia, http://en.wikipedia.org,
nämns inget om Jens familjeliv.
Den danske forskaren Finn Holbek
presenterar sina resultat om Jens Munck
på sin hemsida http://finnholbek.dk. Han
anger sönerna Jens (1631–1631) och
Erik (1616–1673). Namnen överensstämmer med den första biografin, men Jens
kan inte vara född 1631 då fader Jens dör
1628. Födelseår 1613 är mer troligt.
Den danske forskaren Jörgen Mar
cussen har intresserat sig för Jens
Munck och några av hans resultat finns
på hemsidan www.jmarcussen.dk. Jag har
skrivit till honom och presenterat hur
jag kommit till Thomas Jensen Munck
och om han har några tips. Han svarade
omgående men hänvisade endast till vad
som finns i Linds bok. Han har letat efter sönernas namn i Danskt Biografiskt
Leksikon och Dansk Personalhistorisk
Tidskrift men inte funnit deras namn där.

Resultat
Jag lyckades inte leda i bevis ett släktskap till Jens Munck f. 1579. Men enligt min mening är släktskapet ändå
sannolikt. Främsta indiciet för detta är
släktens dokumenterade tradition samt
att inget i min forskning motsagt detta.
Sammanfattning av släktträdet finns i
Disbyt. Främsta resultat blev att SR
skrev en fin släktkrönika med en del
fakta från min forskning.
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Anna Linder
diskulogen@dis.se

Navigering på dator via iPad. Ovan visas instruktioner för
Splashtop och till höger TeamViewer.

Disgen på surfplattan
Dis har ännu inte utvecklat någon mobil version av Disgen, men det
är inget som hindrar dig från att redan nu använda ditt släktforskningsprogram på din surfplatta eller smarta telefon. Lösningen är
fjärrstyrning av din dator.

14
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Disgen på surfplattan

M

an kan fjärrstyra en dator

Disgen installe
rat och på så sätt få tillgång
till Disgen på mobila enheter. Det finns
många olika program och appar som kan
åstadkomma detta. En del är gratis och
en del har både en inköpskostnad och
en månadsavgift. TeamViewer har t.ex.
nämnts i tidigare nummer av Diskulogen (nr 92 – sid 34–35 och nr 104 – sid
9 ). Vi har då skrivit om att man kan
fjärrstyra en dator från en annan dator.
Men det finns även en mobil version av
TeamViewer för installation på smarta
mobiler och surfplattor. TeamViewer är
gratis för privat bruk. Med TeamViewer
kan du styra din pc eller Mac från en enhet med iOS, Android och Windows.
Jag har testat TeamViewer och
Splashtop. Splashtop är en mycket populär app och den bäst säljande appen
för fjärrstyrning. Jag betalade 38 kr för
Splashtop. Då kan jag fjärrstyra upp till
fem enheter på ett lokalt nätverk. Om
jag t.ex. vill kunna fjärrstyra över internet måste jag även betala 15 kr i månadsavgift. Med Splashtop kan du styra din
som har

pc eller Mac från en annan enhet med
Windows, Mac, iOS, Android, Kindle
och Blackberry m.m.
Jag har testat apparna enbart på min
surfplatta (iPad) eftersom jag tror att
texten blir alldeles för liten på en mobiltelefon för att man ska vilja bedriva
någon släktforskning via den.

På datorn laddar man hem TeamViewer och installerar det (se Diskulogen
nr 92 för närmare instruktioner) eller
Splashtop Streamer.

Installation

Första försöket

På den mobila enheten är det bara att
gå in i App Store, eller motsvarande,
och ladda hem appen. När man startar
Splashtop skapar man ett konto med användarnamn och lösenord som sedan används på alla enheter man vill fjärrstyra.
TeamViewer skapar inloggning och
ett lösenord som ändras för varje inloggning om man inte skapar ett konto. Om
man har skapat ett konto fungerar det på
samma sätt som i Splashtop. I Splashtop
kan man enkelt välja att man även måste
logga in på datorn med det lösenord och
användarnamn man redan använder
(om datorn är lösenordsskyddad). I
TeamViewer måste man själv skriva in
önskat extra lösenord.

Både Splashtop och TeamViewer förändrar datorns upplösning tillfälligt för
att optimera användning på en mobil enhet (det går att ändra denna inställning).
Den första utmaningen var att minimera TeamViewer-rutan som visar att
datorn fjärrstyrs. Efter nära tjugo försök fick jag den att minimeras. Jag hade
även stora problem med navigeringen,
särskilt att skrolla. Det krävdes stor
koncentration och upprepade försök
innan jag kunde skrolla på en sida. Det
var första bekantskapen med det mobila
TeamViewer. Efterföljande försök fungerade mycket bättre. Jag kunde skrolla
direkt och ibland även minimera TeamViewer-rutan på första försöket.

Disgen på surfplattan

Styrning
Båda apparna har en startsida som visar de
olika teknikerna för att kunna styra datorn.

DISKULOGEN 107

15

Apparna ska automatiskt ställa in optimal upplösning på den mobila enheten. Då fungerar det bäst och
man blir inte tvungen att försöka läsa myrskrift.
Om man loggat in och tillåter att Splashtop startas automatiskt när datorn startas är det alltid möjligt att
fjärrstyra datorn. Detsamma gäller TeamViewer.

Ovan: TeamViewer- och Splashtopikoner visar att
datorn är redo att fjärrstyras när som helst.

Disgen via Splashtop.

Disgen via TeamViewer.

Rutan som visar att datorn är fjärrstyrd via
TeamViewer kan vara svår att minimera.
16
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Disgen på surfplattan

Är du intresserad av säkerhetsfrågor?
Dis söker personer med intresse för kodsäkerhet i webbapplikationer som vill vara med och bidra till att våra produkter
är säkra.

Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också vara med att påverka produkterna.

Hör av dig till christer@dis.se och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra.
Läs mer på www.dis.se > Lediga jobb

Splashtop kändes mycket smidigare
än TeamViewer under första användningen. Det gick enkelt att navigera och
skrolla. Den reagerade genast när man
tryckte på en knapp och grafiken såg
mycket bättre ut.

Allmänt
I informationsmaterialet står det att
man kan fjärrstyra olika spel med 3Dgrafik utan problem i Splashtop. Splash
top återger grafik och bilder bättre än
TeamViewer och surfplattan kan även
spela upp datorns ljud när man använder Splashtop. Om man kommer att
titta mycket på bilder bör man alltså
välja Splashtop. TeamViewer är förinställd för snabbhet och använder därför
få färger vid färgåtergivning. Det går att
ändra inställningar för högre upplösning
och bättre färgåtergivning, men Splashtop ser ändå något bättre ut.
I Splashtop kan man enkelt zooma in i
de flesta program, och få riktigt stor text
att läsa om man så önskar. I TeamViewer
kan man bara zooma in i vissa program,
främst från Microsoft.
Det gick bra att styra Disgen från
båda apparna. Det var t.ex. inga problem att zooma in och ut på kartorna i
Disgen. Den enda svårigheten var att

kunna göra en del val i dialogrutorna
eftersom det var lite svårt, och krävdes
flera försök, att fylla i punkter i formulären.
Ibland, om en dialogruta öppnas och
sticker utanför datorskärmen, var det
svårt, men inte helt omöjligt, att flytta på
den för att komma åt att trycka ok eller
avbryt från surfplattan.
I Splashtop går det bra att använda
en del kortkommandon som t.ex. alt+tab
eller ctrl+c. Via TeamViewer finns också
möjligheten att trycka ctrl och alt, men
enbart i vissa program, och det verkar
inte alltid fungera som väntat.
Man måste komma ihåg att ändra inställningar så att det går att växla till andra ipad-appar och återkomma till fjärrstyrningen utan att ha blivit utloggad.
Vilket annars kan vara ganska frustrerande. Man har även möjlighet att väcka
en dator i strömsparläge i Splashtop när
man jobbar i ett lokalt nätverk.

Slutsats
I båda apparna kan man välja att upplösningen ska anpassas automatiskt,
men det verkar inte fungera varje gång.
Ibland är det anpassat och ibland behåller datorn sin upplösning så att man har
pytteikoner att navigera med på iPaden.
Disgen på surfplattan

När iPaden har anpassat upplösningen
fungerar styrningen mycket bättre än
annars i båda apparna.
Efter ett tag känns det ändå ganska
jobbigt att fjärrstyra eftersom det inte
fungerar som när man sitter vid datorn
och inte heller som när man vanligtvis
navigerar på surfplattan. Det blir något
mellanting som känns krångligt. Men
som komplement, för att visa upp sitt
material på datorn och fylla i några nya
uppgifter, fungerar det bra.
Vilken app ska man välja? Fördelen med TeamViewer är främst att den
är gratis. Splashtop känns något bättre
på de flesta punkter, men att det krävs
ett månadsabonnemang för äkta fjärrstyrning (något som jag aldrig testade)
känns lite jobbigt.

Länkar:
TeamViewer – www.teamviewer.com/sv
Splashtop – www.splashtop.com
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Kjell Arvidsson
kjell@smult.com

Vad gamla brev kan berätta
Vem var C. H. Granlund i Sydney? Det undrade Kjell när han fick se en mängd kuvert med dennes
namn och förtryckt adress. Kjell berättar här vilken information han hittade om Granlund genom
att släktforska.

F

ör något år sedan fick jag

brev av en samlarkollega. Samtliga brev hade
tryckt adress, som bilderna visar, och
var ofta frankerade med olika frimärken
ur Oscar II-serien. Breven var skickade
de första åren på 1900-talet från Sverige
till Sydney, Australien. Normalt brukar
ju sådana brev med tryckt adress vara
adresserade till kända, större företag.
Var detta möjligen ett sådant företag?
Vad var då verkligheten bakom dessa
svenska brev till Australien?
Ett stort antal frågetecken dök alltså upp
med denna lilla brevpost:
• Varför fanns det färdigadresserade
kuvert till en person i Australien vid
denna tid?
• Varför denna stora korrespondens
Sverige–Australien?
• Kom C. H. Granlund verkligen från
Sverige?
• Hur kom det sig att han hamnade i
Australien?
• Vilken typ av rörelse kan detta ha
handlat om?
• Kan det ha varit en svensk som var
ombud för något annat större företag?
• Var det ett stort svenskt företag med
ombud i Sydney?
• Vem var denna man som vid 1900-talets början befann sig i Australien och
hade färdigtryckta kuvert? Kuvert,

18
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som ett större antal svenskar frankerat och skickat till honom eller firman.
För att kunna besvara några av dessa frågor, måste jag ta reda på om namnet verkligen var svenskt, om personen härstammade från Sverige. Hade han emigrerat dit?
Det visade sig att efternamnet Granlund förekommer ganska flitigt. Det
upptäckte jag i Sveriges Befolkning från
1890 och 1900-talet. Härifrån kunde jag
komma vidare, med lite djupare släktforskning.

Ursprungligen från Karlskrona
För att börja något tidigare än då breven
skickades, så var det i Karlskrona Amiralitetsförsamling i Blekinge (se bild)
som timmerman Håkan Granlund jobbade med skeppsbyggnad och gifte sig
1782 med Fredricia Elisabet Svanberg.
Deras första son Gustaf Adolph föds
1783 i Karlskrona Amiralitetsförsamling. Dessvärre dör Fredricia i barnsäng
och strax efteråt även deras son. Vid
denna tid var det nog inte så lätt att leva
utan familj för män och definitivt inte för
kvinnor.
1784 gifter sig Håkan Granlund på
nytt, med änkan Anna Brita Glomberg
f. 1760 och de får fyra barn enligt Amiralitetsförsamlingens födelsebok:
1. Friederica Elisabet, född 1786
2. Carl Andreas, född 1788
Vad gamla brev kan berätta

3. Magnus, född 1790 samt
4. Niclaus (senare kallad Nils) Granlund född 1793.
Fortfarande finns familjen i Karlskrona
Amiralitetsförsamling. Dessvärre finns
inga husförhörslängder kvar före 1811 i
denna församling, så det är lite svårt att
följa familjen.
Utflyttningslängden visar dock att:
Lärgossen Niclas Granlund flyttar till
Ronneby den 11 sept. 1811. Skomakargesällen Nils Granlund flyttar vidare
norrut till Nyköping och hamnar så småningom i Mariefred. Där bor och arbetar
han och en annan skomakargesäll hos
skomakaränkan Anna Caisa Öberg på
gård/ fastighet nr 64. Nils arrenderar så
rättigheten att idka skomakerirörelse av
änkan Öberg. Efter ett antal flyttningar
gifter sig skomakargesällen, nu kallad
Nils Granlund, år 1820 med hushållerskan Margareta Christina Nordström
(Norström) i Mariefred.
De får fem barn som föds i Mariefred:
1. Emmelie Rosalie, född 1822
2. Nicolaus f. 1826, d. 1826
3. Hilda Christina f. 1827
4. Hilma Sophia f. 1830
5. Edvard Nicephonus f. 1833
Tiden går och familjen utökas, vilket
medför behov av större bostad. Man
flyttar på sig ett flertal gånger inom Mariefred, troligen mellan varje barn. 1834

flyttar hela familjen Granlund till Södertälje. Fadern Nils är nu källarmästare
och kallar sig åter Nicolaus.

Edvard skaffar familj
I december 1847 flyttar gossen Edvard
Nicephonus, 14 år gammal, från Södertälje till Örebro, Nikolai församling.
Han bor där hos garverimästaren Magnus Larsson på No 140, men flyttar efter
ett par år till Nora. 1853 flyttar gesällen
Edvard Nicephonus tillbaka till garverimästaren Magnus Larsson.
Edvard gör ännu några flyttningar,
bl.a. till Misterhult i Kalmar län och via
Figeholm kommer han så till Askersund.
Där finner han sin käresta och gifter sig
med Johanna Sofia Norström född 1835
i Örebro, Nikolai församling. Hennes
föräldrar är hemmansägaren i Bottorp,
Carl Johan Norström och dennes hustru Johanna Larsdotter. Staden är ju en
känd läder- och skostad, så Johanna Sofia kan mycket väl ha påverkat sin man
till att intressera sig för den industrin.
1856 bor garvaren Edvard Nicephonus Granlund och hans hustru på gård
nr 22 i Askersund och där föds 6 oktober
1856 sonen Carl Hjalmar Granlund. Det
är hans namn som finns på alla kuvert till
Australien.
Familjen flyttar till Nora stad och nr 4
i första roten. Där föds ytterligare tre barn:

1. Johan Isidor f. 1858
2. Edvard f. 1859
3. Hilma Sophia, f. 1860, d. 1860
Hos familjen bor även barnens farfar
f.d. källarmästaren Nicolaus Granlund.

Edvards familj flyttar omkring
Efter 1860 finns det inga husförhörslängder över personer i Stockholm, så
det är svårt att följa familjens vidare
öden. Längder för inflyttning, utflyttning samt mantal finns och dessa får visa
fortsättningen.
Familjen inflyttar 1864 från Nora till
Stockholm och Klara församling. Något
år senare till Maria församling. Hustrun
och de tre barnen på 8, 10 och 11 år är
med. Från Maria församling flyttar familjen till en ort med svårläst namn.
1868 inflyttar hela familjen åter till
Maria församling. Man flyttar vidare till
andra församlingar inom Stockholm och
återkommer till Maria 1877. Nu är det
dock endast äldsta sonen Edvard (18 år)
som är med familjen.
Edvard gör en liten tur till Hammerby som lantbrukselev. 1880 flyttar han
till Mo i Hälsingland och är nu inspektör. Andra sonen Johan Isidor (19 år)
tar åter en tur till Finland. Dessa bröders
förflyttningar går att följa ganska bra,
medan Carl Hjalmar inte står att finna i
någon kyrkobok efter 1868.
Vad gamla brev kan berätta

Hela familjen finns dock med i 1870
års mantalsuppgifter i Maria församling.
Johan Isidor är då 16 år och Carl Hjalmar är 14 år gammal.

Isidor och Hjalmar
1878 tillkom ett nytt arkiv för Stockholm, Rotemansarkivet över hela Stockholm. I detta arkiv finns varken Johan
Isidor eller Carl Hjalmar med. Isidor
som 16-åring och Hjalmar som 14-åring
är alltså inte inskrivna här. Båda bröderna har alltså obemärkt flyttat någonstans. Kanske har de gått till sjöss?
Carl Hjalmar har bara försvunnit
från de svenska kyrkoarkiven för att
1880 dyka upp i Australien. Här är det
också svårt att följa hans verksamhet.
1886-12-24 gifter han sig, nu kallad
Charles H. Granlund, med Teresa Boylson i Canterbury. 1923 söker han australienskt medborgarskap. Han har tidigare
inte gjort det och det är i dessa arkiv som
det finns flera intressanta fakta om hans
liv efter 1870 och även i det nya landet.

Carl Hjalmars passansökan
Hans yrke är ”Machinery merchant” Han
är 67 år och ”retired from business” (pensionerad). I dessa ansökningshandlingar
står hur han kom till Australien och var han
varit tidigare. Det står även vad han sysslat
med sedan han anlände till Australien.
DISKULOGEN 107
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Är du en utvecklingsintresserad släktforskare?
Dis söker flera personer, med flera skiftande kompetenser,
som kan delta i olika grupper för utveckling av hjälpmedel
för släktforskning.
I grunden har du förstås intresse för släktforskning. Därutöver
intresse att bidra med att utveckla, testa, utbilda, supporta
eller underhålla Dis produkter. Aktuella produkter är för närvarande Disgen, Disbyt, Dispos, RGD och några nya verktyg
som är på gång.

Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också möjlighet att samarbeta med andra med samma intresse och sist, men inte minst, vara med och påverka
produkterna. Vi behöver många, som var och en deltar med
sin kunskap, till att skapa bra hjälpmedel för våra användare.

Hör av dig till christer@dis.se och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra.
Läs mer på www.dis.se > Lediga jobb

C. H. Granlund anger att han 188006-09 ankom med fartyget Airlie till
Sydney från London. Det är dock lite
märkligt att han inte finns med varken
bland personal eller passagerare på fartyget Airlie detta uppgivna datum. Efter
att han lämnat Sverige 1870 hade han
varit i Ryssland 5 år, Tyskland 4 år och
Frankrike 1 år innan han anlände till
Sidney 1880.
Sedan han kom till Australien hade
han vistats i Sidney 38 år och i Melbourne 5 år. Hans hustru Teresa hade
dött redan 1911.

Patentansökan
1897 gjorde Charles sin första patentansökan: (A4618) En förbättrad konstruktion av reduktionsventiler (An improved
construction of reducing valves).
Senare ytterligare en: En gasformig
mjölksyradryck och framställning av
densamma (A lactic gaseous beverage
and mode of preparing the same.).
I tidningen The Town and Country Journal från 22 juli 1899 kan vi läsa om att
hans patent, No 9402, blivit godkänt den
7 juli.
20
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Vilka typer av mjölksyrade drycker
detta handlade om är svårt att veta. Det
är ju inte vad vi idag använder. Vilka
drycker fanns i början av 1900-talet?
Charles (Carl) var alltså en svensk
uppfinnare i Australien som lyckades
ganska bra. Kanske var breven till honom beställningar av firmans produkter? Det torde väl knappast ha varit av
dryckerna om man tänker på avstånden
Australien–Sverige.

• 1880, 24 år gammal, anländer Carl
Hjalmar med fartyget Airlie till Sidney,
enligt samma källa.
• 1886 gifter han sig med Teresa Boylson.
• 1911 blir han änkling.
• 1935, 79 år gammal, avlider han.
Det finns barnbarn till Carl Hjalmar och
Teresa och dessa söker nu sina rötter på
ett släktforskarforum. Jag har dock inte
fått kontakt med dem ännu.

Carl Hjalmars liv
Här är några fakta om Carl Hjalmars liv:
• 1856 föds han i Askersund.
• 1864, 8 år gammal, flyttar familjen till
Klara församling Stockholm.
• 1868, 12 år gammal, flyttar de till Maria församling Stockholm.
• 18xx, 12–14 år gammal, står han inte
att finna i kyrkoböckerna.
• 1869, 14 år gammal, finns han i Ryssland under 5 år, enligt medborgaransökan i Sydney 1923.
• 1873, 17 år gammal, vistas han fyra år
i Tyskland enligt samma källa.
• 1874, 18 år gammal, vistas han ett år i
Frankrike, enligt samma källa.
Vad gamla brev kan berätta

Källor:
Sveriges Befolkning från 1880, 1890 och 1900
Mantalsregister
Rotemansarkivet
Anbytarforum
Ancestry
ScanGen
National Archives of Australia:
http://recordsearch.naa.gov.au

Sven Lövfors
sven@lovfors.se

MACSPALTEN

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

Från Disgen till MacFamilyTree
I augusti kom ett brev från Kerstin, vi hade brevväxlat för ett par år
sedan. Kerstin skriver så här:
För några år sedan funderade vi på att byta till Mac och vi
funderar fortfarande. Och jag frågade dig men vi kom aldrig
till avslut, min man och jag.
1. Kan man exportera källorna i Gedcom från Disgen till
MacFamilyTree? Annars blir det väldigt mycket att föra
in manuellt!
2. Och hur gör man med SVAR och Lantmäteriet, som ju
envisas med DejaVu, som inte finns för Mac?
Jag blev väldigt sugen på att börja jobba med MacFamily
Tree efter artikeln i Diskulogen nr 105.
Jag skickade över frågan till Rolf Ph som kan MacFamilyTree. Rolf
svarar så här på Kerstins båda frågor:
1. Man kan både importera och exportera Gedcom-filer i
MFT. Jag har själv haft min forskning i Min Släkt och importerat den till MFT. Tyvärr har det i den senaste uppgraderingen
insmugit sig ett litet fel. Alla ”Orter” benämns ”Födelseorter”,
ett fel som inte fanns i den tidigare versionen och som man
nu lovat rätta till i kommande uppgradering (det är nu korrigerat).
En annan person som var i kontakt med mig berättade att
han använde Disgen i datorn och MFT på iPaden, och där
fanns vissa svårigheter. Jag själv har MFT både på Macen och
paddan (även iPhonen) och det har fungerat mycket bra. Inte
minst när vi semestrat med paddan men utan dator.
2. Ja, vad gör man? Det har faktisk fungerat med DejaVu
tidigare, men nu har man gjort ändringar och föreslår vissa
läsprogram och vissa DejaVu-program. Men de visade sig inte
fungera ändå.
Jag hade just löst klippabonnemang, men fick pengarna tillbaka. När jag talade med dem i telefon om problemet framgick
att man i SVAR diskuterar att helt frångå DejaVu, men när vet
man inte.
Något som jag uppskattar med programmet är möjligheten att lägga in bilder (och annat i Mediaformat) inte
bara på personer utan även på händelser. T.ex. har jag nu
börjat lägga in bilder på kyrkor (när det gäller personer
som man inte har foton på t.ex. under dop eller begravning). 					Rolf Ph
Macspalten

					

Macspalten 15 år
Efter femton år och ett sextiotal artiklar jubilerar i år Macspalten. Den första artikeln publicerades på sidan 10 i Diskulogen
nr 49, oktober 1999.
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Gör som proffsen

Prova gratis
i en vecka!

Gå till www.arkivdigital.se/kod/DS1404
Ordinarie pris: 85 kronor
Erbjudandet gäller till 28 februari 2015
och enbart nya kunder

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: www.arkivdigital.se
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

Dubbelkolla alltid i
bouppteckningarna

Söker du nya utmaningar att fylla din fritid med?
Dis söker personer med intresse för programmering, som vill
vara med att påverka och forma våra produkter.

Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.

Hör av dig till christer@dis.se och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra.
Läs mer på www.dis.se > Lediga jobb

Premiär för

SLÄKTFORSKNING TILL SJÖSS

Varför släktforskning?
Det är viktigt att lära känna sin historia för att veta vem man är. Att släktforskning är i
ropet visar alla tv- och radioprogram så som ”Vem tror du att du är?”, ”Allt för Sverige” och
”Släktband”. Släktforskningen har ju också naturliga kopplingar till hembygdsforskningen.
Tack vare att digitala kopior av arkivmaterialen är tillgängliga via internet kan man
sitta hemma i lugn och ro och bläddra i de gamla handlingarna och bedriva sin forskning.
Exempel på arkivmateriel är kyrkböcker, domböcker, soldatregister, historiska kartor m.m.

Varför till sjöss
Lämna vardagen, koppla av och träffa liksinnade i avkopplande miljö. Lyssna på intressanta
föredrag och få tips om släktforskning. Vi räknar med att du också får tillfälle att träffa
representanter för våra organisationer och arkivtjänster.

Välkommen ombord

Christopher O’Regan.

Dis-Filbyter inbjuder till en temakryssning om släktforskning på Silja Lines fartyg Galaxy,
som går mellan Stockholm och Åbo. Under ett dygn får du chans att lyssna på flera intressanta föredrag och träffa olika utställare.
Kryssningen inleds på söndagskvällen med föredrag av den kände historikern Christopher O’Regan. Därefter äter vi gemensam middag.
Under måndagen kan du lyssna på olika föreläsningar och besöka de olika utställarna.
Välkomna att fylla den 300 platser stora föreläsningslokalen!
Kryssningen kommer att äga rum 19–20 april 2015.
Ytterligare information om arrangemanget hittar du på Dis-Filbyters hemsida www.disfilbyter.se. Här hittar du program, utställare, priser och var och hur du anmäler dig.
Arrangören Dis-Filbyter är en regionförening inom Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, Dis.
Dis, landets största släktforskarförening med idag cirka 25 000 medlemmar, grundades
1980 och har nästa år 35 år bakom sig.
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28 juni
Skotten i Sarajevo.

4 augusti
Storbritannien förklarar
krig mot Tyskland.

1914

7 maj
Lusitania sänks av en tysk ubåt.

1915

1 augusti
Tyskland förklarar krig
mot Ryssland.

28 augusti
Italien förklarar krig mot Tyskland.

1916

23 augusti
Japan förklarar krig
mot Tyskland.

23 maj
Italien förklarar krig mot
Österrike-Ungern.

I år, 2014, är det 70 år sedan D-dagen i andra världskriget, 75 år sedan andra världskriget
bröt ut och 100 år sedan första världskrigets början. Världskrigen är aldrig långt borta från
vårt minne. Minst ett av världskrigen t.ex. nämns i varje nummer av Diskulogen, nr 87–97,
samt i minst ytterligare åtta nummer. Det finns även många hemsidor där man kan ta del
av vanliga människors krigsupplevelser via dagböcker, brev och berättelser.

» Vi hade haft skolskjuts med taxi ett år, men det tog tvärt slut. Bensinen
behövdes för det viktigaste, t.ex. försvaret. Det blev skolskjuts med häst. «
Arnold Lagerfjärd, Diskulogen nr 92

1 september
Tyskland anfaller Polen.

1939

30 november
Finska vinterkriget inleds.

1940

3 september
Storbritannien och Frankrike
förklarar krig mot Tyskland.

24
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8 juni
Tyskland segrar i
slaget om Narvik

22 juni
Tyskland anfaller Sovjetunionen

11 december
Tyskland och Italien
förklarar krig mot USA

1941

9 april
27 september
Tyskland anfaller
Tyskland, Italien och Japan
Danmark och Norge ingår i en tremaktspakt

Världskrigen

1942

7 december
Japanskt flyg anfaller USA:s
flottbas Pearl Harbor

18 april
Doolittle-raiden - bombplan bombar Tokyo

7 december
USA förklarar krig mot
Österrike-Ungern

1917

30 oktober
Osmanska riket kapitulerar

11 november
Vapenstillestånd på västfronten.

1918

6 april
USA förklarar krig mot Tyskland.

1919

15 december
Vapenstillestånd på östfronten

4 november
Vapenvila på den italienska fronten.

28 juni
Freden i Versailles.

Länkar:
WW2 People’s War:
www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar
World War II First Person Accounts:
www.teacheroz.com/WWII_Oral_History
The Second World War Experience Centre:
www.war-experience.org
Europeana 1914–1918 (WW1):
www.europeana1914-1918.eu
Memories of War: www.memoriesofwar.org.uk
First World War Centenary: www.1914.org
The memory project:
www.thememoryproject.com/stories/WWII
http://firstworldwar.com/diaries/index.htm

9 juli
Allierade trupper landstiger på Sicilien

1943

6 juni
Allierade trupper landstiger i
Normandie (Dagen D)

19 oktober
Röda armén når Tyskland

1944

8 september
Italien kapitulerar

7 maj
Tyskland kapitulerar

9 augusti
USA fäller atombomb över
Nagasaki, Japan.

1945

25 augusti
Paris återtas av de allierade

30 april
Adolf Hitler begår självmord
6 augusti
USA fäller atombomb över Hiroshima, Japan.

Världskrigen

1946

2 september
Japan kapitulerar.
Andra världskriget
är slut.
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Anna Linder
diskulogen@dis.se

Ordna källorna med OneNote
Med Microsoft OneNote kan du enkelt ta med dina forskningsanteckningar
till arkiven eller samarbeta med andra släktforskare genom att dela på ett
digitalt anteckningsblock. Då anteckningarna sparats i molnet kan du enkelt komma åt dem även vid de tillfällen då du inte planerat att släktforska.

D

et är lätt att glömma bort
att dokumentera var man le-

tat information, vad man hittat
och hur man tolkar informationen. I de
flesta släktforskningsprogram kan man
notera källor eller lägga in information
om källorna som anteckningar. Men då
registrerar man enbart när man hittat information. Man bör även dokumentera
när man inte hittat information. Annars
riskerar man att genomföra samma sökning igen. Fanns inte familjen på förväntad plats i husförhörslängden 1875? Om
du inte antecknat att du redan letat där
och inte funnit dem kommer du säkert
att leta där igen vid ett senare tillfälle.

Skaffa OneNote
OneNote följer med i Microsoft Office.
Där har man olika finesser som att mejl
och att göra-listan i Outlook kan synkas
eller flyttas till OneNote. Man kan även
ladda hem OneNote gratis. Man har då
26
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inga kopplingar till de andra programmen och man kan enbart spara i molnet,
inte lokalt, som man kan välja om man
har Office.

Digitala anteckningsböcker
I Microsoft OneNote sparar man informationen i digitala anteckningsböcker.
Man kan sätta registerflikar framför ett
antal sidor och även skapa grupper av
flikar. Det fungerar ungefär som en bok
med olika rubriker i olika kapitel.
Jag har skapat anteckningsböcker
för varje far- och morförälder. Farfars
bok är blå, farmors grön, morfars röd
och mormors gul. Om det visar sig att
någon gren, på grund av anförluster, kan
höra till flera olika anteckningsböcker
eller grupper är det bara att bestämma
sig för att skriva in informationen på
ett ställe. Eftersom all information är
sökbar behöver man egentligen inte ha
någon struktur och hålla ordning på fliOrdna källorna med OneNote

kar och böcker, men när man börjar ha
många sidor är det nog en fördel att hålla
viss ordning. Enligt information ska det
inte finnas någon begränsning i antal
böcker, flikar och sidor man kan skapa.
Det ska alltså gå bra att ha flera tusen
flikar med information om varje familj
som finns i din släktforskningsdatabas.

Anteckningsbokens upplägg
Skriv familjefaderns namn på en flik och
samla all information om familjen på sidor som hör till den fliken. När någon
gifter sig skapar man en ny flik för den
familjen. En flickas födsel och konfirmation finns under pappans flik medan
hennes vigsel och död finns under makens flik. De som aldrig gifter sig får hela
sitt liv dokumenterat under pappans flik.
Om det finns många unika efternamn
i släkten går det bra att särskilja personer
genom efternamnet. Men då svenskar
ofta har patronymikon kanske ett gårds-

Alla dina anteckningsböcker.

Flikar med familjefaderns namn.

Grupperade flikar.

Sidor som hör till en familj.

Så här ser Microsoft OneNote ut.
Generationsnummer.

namn eller födelseår kan tas med för att
enklare identifiera personerna.
För att ytterligare skapa ordning och
särskilja personerna kan man använda
samma flikfärg för syskon och skriva ett
nummer på fliken till den ana man härstammar direkt från. Utgå då från att du
själv är proband med nummer 1. Man
kan även skriva ett generationsnummer
framför namnen, t.ex. G5 för femte generationen.
Man kan även använda samma system till de fysiska original, t.ex. fotografier, som man har. Det gör det enkelt att
hitta dem. Förvara dem i en mapp med
rätt flikfärg, namn och nummer.

Anteckningsbokens innehåll
Om man skriver en forskningslogg håller man reda på vad man sökt var och
vad man funnit. Den fungerar även bra
som en att göra-lista. Varje gång man
forskar fram en specifik uppgift bör man

anteckna vem, vad, var, hur och när i sin
virtuella anteckningsbok. I min forskningslogg har jag använt mig av rubrikerna datum, fråga, plats, resultat, källa
och sparad fil.
För att kunna dra korrekta slutsatser
är det smart att alltid göra källavskrifter
men även att länka till sparade original
för enkel åtkomst. Gör en sida för varje
uppgift du kommer att samla in, t.ex.
född, vigd, död och husförhör. Under
husförhör kan man sedan skapa underkategorier för varje årtal.
En sida bör innehålla ett familjeblad
från släktforskningsprogrammet för en
bra översikt. Denna kan bytas ut med
jämna mellanrum då mer information
förts in.
När du infogar skärmdumpar eller
kopierar information från en hemsida
gör OneNote automatiskt en länk till
sidan och anger datum när du klistrade
in den. Mest information fås automaOrdna källorna med OneNote

Direkt ana.

tiskt om Microsoft Internet Explorer
används. Alla skärmdumpar, med maskintext, är sökbara i OneNote.

Ordning
OneNote, eller liknande program som
t.ex. Evernote, verkar vara ett bra sätt
att ha koll på sin forskning. Då det kan
vara problem att föra över källhänvisningar korrekt mellan släktforskningsprogram blir OneNote en garanti för att
inga källor försvinner om man vill byta
släktforskningsprogram.
Själva källfilerna kan enkelt sparas i
en mappstruktur som efterliknar källstrukturen i Disgen. Exempelvis kan
man ha mappar för län, kommun och
socken. I varje sockenmapp kan man ha
mappar med husförhör, födda, vigda och
döda. Sedan gör man enkelt en länk från
OneNote till originalfilen.
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Farmor

Morfar

Farfar

Mormor

Far

Proband

Mor

Genom att ange de nummer dina direkta anfäder har i fliknamnen är det enklare att hålla ordning bland tusentals namn, särskilt om t.ex.
många mostrar och farbröder finns med. Farfars, farmors, morfars och mormors släkter, i olika anteckningsböcker, har också olika färger.

Forskningslogg.

Skriv i årsboken!
Har du löst knepiga problem i din släktforskning? Har du haft nytta av mindre
kända arkiv? Är du kunnig på ett speciellt område inom släktforskning eller
historia?
I Släktforskarförbundets årsbok 2015 behövs bidrag som är till både nytta
och nöje för släktforskaren. Texterna ska förmedla metodiska kunskaper,
nya sätt att använda källor eller på andra sätt kunna ge ny kunskap till den
som släktforskar.
Kontakta årsbokens redaktör Eva Johansson på e-post arsboken@genealogi.se
och berätta om din idé. Sista inlämningsdag för manus är 1 januari 2015.
Mer information om hur lång din text bör vara, skrivregler för årsboken och
annat nödvändigt att veta hittar du på Rötter – www.rotter.se – Publikationer
– Släktforskarnas årsbok.

Släktforskarnas årsbok ges ut
av Sveriges Släktforskarförbund

Nya cd-skivor i Forskarstugan

Dis säljer ej detta material, det har köpts in till föreningens cd/dvd-bibliotek.

Smedskivan 8 (DISCD#393)
Dvd-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer. Totalt redovisas närmare 250 000
personer. Databasen finns på dvd-skiva för pc och på usbminne för pc och Mac.
Prisintervall: 300–400 kr
Föreningen för Smedsläktsforskning
http://smedforskning.se
KGF 2013 (DISCD#394) 2013
Detta är den sjätte utgåvan av cd:n. Den första färdigställdes 1999. Nyheter i denna version: Antalet poster har ökat
från ca 1 300 000 (2010) till 1 517 000. Födda finns nu
fram t.o.m. 1915 och vigda till 1942. Många poster har
blivit rättade samt ett par buggar i sökprogrammet. Installation på 64-bitars operativsystem är nu helt automatisk.
Installationsprogrammet väljer själv rätt katalog. Programmet fungerar däremot inte på Apple-datorer.
Följande material finns även med på skivan: Register
över Smålandspostens dödsannonser 1937–mars 1948.
Lagfartsregister för Konga härad för åren 1695–1793. Excerpter från domboken för perioden 1645–1794. Excerpter för Norrvidinge härads renoverade domböcker för åren
1600–1601, 1614–1660.
Aktuella församlingar på cd-skivan är alla socknar i
Kronobergs län samt vissa socknar i angränsande län.
Jönköpings: Rydaholm, Hjälmseryd, Gällaryd, Hånger, Dannäs, Tånnö, Bredaryd, Forsheda, Fryele, Kärda, Kållerstad,
Nydala, Torskinge, Voxtorp, Värnamo och Åhs. Blekinge:
Backaryd, Öljehult, Eringsboda, Tving, Bräkne Hoby och
Åryd. Kalmar: Vissefjärda.
Prisintervall: 300–400 kr
Kronobergs Genealogiska Förening – www.genealogi-kgf.se
Vallon 4 (DISCD#395) 2013
Vallonskivan 4 innebär en omfattande utökning från föregångaren både när det gäller behandlade släkter och
kompletteringar av övrigt. På dvd-skivan ingår personer
födda t.o.m. 1913. Totalt har nära 120 släkter och närmare 120 000 personer tagits med på skivan. Ortsregister,
källor, referenser och fotnoter finns med.
Prisintervall: 200–300 kr
Sällskapet Vallonättlingar – www.vallon.se

Gärdserums kyrkogård
(DISCD#396) 2011
Informationen om gravstenarna på Gärdserums kyrkogård,
Östergötlands län, som samlades in till Sveriges Släktforskarförbunds gravstensinventering, har kompletterats och
samlats på en dvd-skiva.
Personuppgifterna med data och plats för födsel, ev. giftermål och död är kompletterade med yrken och uppgifter
från nekrologer/ notiser från olika tidningar och böcker.
Även vilka som är släkt med varandra har noterats när
denna kunskap funnits. En mängd porträtt och foton finns
samt fotourklipp från böcker och tidningar.
Skivan innehåller information om 1066 personer, foton
på 518 gravstenar, ca 1000 övriga foton, ca 565 dödsannonser, tidningsnotiser och övriga tidningsurklipp.
Prisintervall: 100–200 kr
Lisbeth Petersson – www.nannersbok.se
Stora Tuna och Amsberg – födda, vigda,
döda (DISCD#397)
Födda, vigda, döda 1641–1901 i Stora Tuna och Amsberg.
Dalarnas län.
Föreningen Släkt och bygd i Borlänge – www.fsbb.n.nu
Vallonkontrakt (DISCD#398) 2013
Dvd-skivan innehåller skannade anställningskontrakt ur
det s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet. I kontrakten finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för
ca 250 av de valloner som invandrade till Sverige under
1600-talets första hälft. Kontrakten är skrivna på franska
(huvuddelen) och nederländska. De är transkriberade till
läsbar text och sedan översatta till svenska.
Prisintervall: 100–200 kr
Sällskapet Vallonättlingar – www.vallon.se
399 Linköping 1940-1975
(DISCD#399) 2013
Dvd-skivan innehåller ca 75 min färgfilm från Linköping
1940 till 1975. Filmen består av fyra delar. De tre första
delarna visar främst Linköpings centrum under tre årtionden: 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet. Filmens
fjärde del innehåller mer specifika och spektakulära
händelser. Delen inleds med bilder från Majkarnevalen,
Nya cd-skivor i Forskarstugan

en oerhört välbesökt företeelse. Den visar också Gustaf VI
Adolfs likfärd genom Linköping samt Carl XVI Gustafs Eriksgata genom staden 1975 samt den pampiga invigningen
av Skäggetorp centrum 1971.
Prisintervall: 100–200 kr
DIBB Förlag – http://ostgotabok.se
SVERIGES BEBYGGELSE
Dessa dvd-skivor (som listas nedan) innehåller avfotograferade sidor av bokverket Sveriges Bebyggelse. Filformat
är både jpeg och sökbar pdf. Då många fastigheter presenteras med bl.a. dåvarande och tidigare ägare är det
ett perfekt komplement till bokverket Gods och Gårdar.
Varje bok har ett person- och fastighetsregister.
Då inte alla planerade band blev utgivna finns det gluggar
i numreringen.
Prisintervall: 200–300 kr
Old Books Digitally Remastered – www.obdr.se
Sveriges Bebyggelse Blekinge län
(1945–1948) (DISCD#400)
Sveriges Bebyggelse för Blekinge län omfattar totalt sex
band som utgavs mellan 1945 och 1947.
Del I: Gammalstorps, Jämshögs, Kyrkhults, Mjällby, Sölvesborgs och Ysane socknar.
Del II: Asarums. Elleholms, Hällaryds, Mörrums och Ringamåla socknar.
Del III: Edestads, Förkärla, Hjortsberga, Listerby och Ronneby socknar.
Del IV: Aspö, Augerums, Fridlevstads, Hasslö, Nättraby, Rödeby och Sillhövda socknar.
Del V: Jämjö, Kristtianopels, Lösens, Ramdala, Sturkö,
Tjurkö och Torhamns socknar.
Del VI: Backaryds, Bräkne-Hoby, Eringsboda, Tvings, Åryds
och Öljehults socknar.
Sveriges Bebyggelse Jönköpings län
(1952–1957) (DISCD#401)
Sveriges Bebyggelse för Jönköpings län omfattar totalt fyra
band som utgavs mellan 1952 och 1957.
Del I: Alseda, Bellö, Bäckseda, Edshult, Hult, Hässleby, Höreda, Ingatorp, Karlstorp, Korsberga, Kråkshult, Lannaskede, Lemnhult, Mellby, Myresjö, Nye, Näsby, Näshult, Skede,
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Är du en släktforskare som vill vara med och forma framtiden för Disgen?
Disgens produktråd söker en person med intresse för att studera vad som händer inom området i omvärlden. I grunden
har du förstås intresse för släktforskning. Därutöver bör du
vara nyfiken och orädd att testa andra programvaror samt ha
lätt att ta till dig förändringar.
Disgens produktråd söker också personer med intresse för
att beskriva nya funktioner i Disgen. Du bör vara intresserad

av att sätta dig in i hur Disgen kan användas. I grunden har
du förstås intresse för släktforskning. Därutöver bör du helst
vara van att använda moderna produkter och därigenom ha
erfarenhet av olika lösningar för användardialogen.
Oavlönat, men spännande och intressant, där man
har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också vara med och påverka produkterna.

Hör av dig till christer@dis.se och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra.
Läs mer på www.dis.se > Lediga jobb

Skirö, Stenberga, Södra Solberga, Vetlanda lk och Ökna.
Del II: Björkö, Bringetofta, Bäckaby, Fryele, Fröderyds, Gällaryds, Hagahulta, Hjälmseryds, Hjärtlanda, Hultsjö, Hylletofta, Norra Ljunga, Norra Sandsjö, Nydala, Nävelsjö, Ramkvilla, Rydaholms, Skepperstads, Stockryd, Svenarums,
Tofteryds, Tännö, Vallsjö, Voxtorps, Vrigstads och Åkers
socknar samt Värnamo landskommun.
Del lll: Adelöv, Almesåkra, Askeryd, Barkeryd, Bredestad,
Bälaryd, Eksjö lk, Flisby, Forserum, Frinnaryd, Gränna lk,
Hakarp, Haurida, Järsnäs, Lekeryd, Linderås, Lommaryd,
Malmbäck, Marbäck, Norra Solberga, Nässjö lk, Skärstad,
Svarttorp, Säby, Vireda, Visingsö, Ölmstad.
Del IV: Anderstorp, Angerdshestra, Bankeryd, Barnarp,
Bolmsö, Bondstorp, Bosebo, Bottnaryd, Bredaryd, Burseryd, Byarum, Båraryd, Dannäs, Femsjö, Forsheda, Färgaryd,
Gnosjö, Gryteryd, Hånger, Jälluntofta, Järstorp, Kulltorp,
Kållerstad, Källeryd, Kärda, Käsjö, Långaryd, Mulseryd,
Månsarp, Norra Hestra, Norra Unnaryd, Reftele, Rogberga,
Sandseryd, Sandvik, Stengårdshult, Södra Hestra, Södra
Unnaryd, Tannåker, Torskinge, Valdshult, Villstad, Våthult,
Ås, Åshult, Åsenhöga, Ödestugu, Öggestorp, Öreryd socknar.
Sveriges Bebyggelse Älvsborgs län samt
Borås (1947–1953) (DISCD#402)
Sveriges Bebyggelse för Älvsborgs län omfattar totalt nio
band som gavs ut mellan 1947 och 1953.
Del I: Björketorps, Fritsla, Hajoms, Hyssna, Kinnarumma,
Seglora, Skephults och Sätila socknar.
Del II: Bollebygds, Bredareds, Fristads, Sandhults, Tämta,
Tollsjö och Vänga socknar.
Del III: Alboga, Asklanda, Borgstena, Broddarps, Brämhults,
Eriksbergs, Fänneslunda, Gingri, Grovare, Grude, Hovs, Hudene, Hällestads, Hällstads, Jällby, Kvinnestads, Källunga,
Kärråkra, Ljurs, Mjäldrunga, Molla, Murums, Möne, Norra
Säms, Nårunga, Ods, Ornunga, Rångedala, Skölvene, Södra
Björke, Södra Vånga, Toarps, Tärby, Varnums, Vesene, Äspereds och Öra socknar.
Del IV: Berghems, Fotskäls, Grimmareds, Gunnarsjö, Holsljunga, Horreds, Istorps, Karl Gustavs, Kungsäters, Mjöbäcks, Mårdaklevs, Surteby-Kattunga, Torestorps, Tostareds, Älekulla, Älvsereds, Örby, Öxabäcks och Öxnevalla
socknar samt Kinna köping.
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Del V: Ambjörnarps, Hillareds, Hulareds, Håcksviks, Kalvs,
Ljushults, Länghems, Mossebo, Månstads, Nittorps, Redslareds, Revesjö, Roasjö, Sexdrega, Sjötofta, Södra Åsarps,
Tranemo, Ullasjö, Örsås och Östra Frölunda socknar samt
Svenljunga köping.
Del VI: Blidsbergs, Böne, Dalstorps, Dalums, Dannike, Finnekumla, Fivlereds, Grönahögs, Gullereds, Gällstads, Humla, Härno, Hössna, Knätte, Kölaby, Kölingareds, Liareds,
Ljungsarps, Marbäcks, Norra Asarps, Smula, Solberga,
Strängsereds, Södra Säms, Södra Vings, Timmele, Tvärreds
och Ölsremrna socknar.
Del VII: Algutstorps, Alingsås landsf. med Rödene, Bergstena, Bråttensby och Landa, Bälinge, Eggvena, Fullestads,
Fölene, Hemsjö, Herrljunga, Hols, Horla, Kullings, Skövde,
Lena, Långareds, Remmene, Siene, Skogsbygdens, Södra
Härene, Tarsleds, Tumbergs och Ödenäs socknar.
Del VIII: Ale-Skövde, Erska, Fors, Fuxerna, Gärdhems, Hålanda, Kilanda, Lagmansereds, Magra, Norra Björke, Rommele, S:t Peders, Skepplanda, Stora Mellby, Tunge, Upphärads, Vassända-Naglums, Väne-Ryrs, Väne-Asaka, Västra
Tunhems, Asbräcka och Ostads socknar.
Del IX: Borås Caroli församling.
Sveriges Bebyggelse Skaraborgs län
(1953–1955) (DISCD#403)
Sveriges Bebyggelse för Skaraborgs län omfattar totalt tre
band som gavs ut mellan 1953 och 1955.
Del III: Annehärads, Beatebergs, Björkängs, Bäcks, Bällefors, Eks, Ekby, Ekeskogs, Finnerödja, Fredsbergs, Fägre,
Färeds, Halna, Hassle-Berga-Enåsa, Hjälstads, Hova,
Leksbergs, Lyrestads, Låstads, Mo, Odensåkers, Sveneby,
Tidavads, Tiveds, Torsö, Trästena, Ullervads, Undenäs, Utby
respektive Älgarås socknar.
Del IV: Bergs, Binnebergs, Breviks, Böja, Edåsa, Flistads,
Forsby, Fridene, Fröjereds, Frösve, Grevbäcks, Götlunda,
Hagelbergs, Horns, Häggums, Korsberga, Kyrkefalla, Lerdala, Ljunghems, Locketorps, Mofalla, Mölltorps, Norra
Fågelås, Norra Kyrketorps, Ransbergs, Ryds, Rådene, Sjogerstads, Svenstorps, Säters, Södra Fågelås, Timmersdala,
Vads, Varola, Våmbs, Värings, och Öms socknar, samt Hjo
landskommun.
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Del V: Acklinga, Baltaks, Bjurums, Broddetorps, Dala, Floby,
Gudhems, Habo, Karleby, Stenstorps, Tiarps, Ugglums och
Åsele socknar samt Falköpings östra landskommun.
Sveriges Bebyggelse Östergötlands län
del 1–4 (1946–1950) (DISCD#404)
Sveriges Bebyggelse för Östergötlands län omfattar totalt
åtta volymer utgivna mellan 1946 och 1951:
Del I: Gammalkils, Kaga, Kärna, Landeryds, Ledbergs, Nykils, Rappestads, Sjögestads, Skeda, Slaka, Sya, Ulrika, Vikingstads, Vists, Västra Hargs och Östra Tollstads socknar.
Del II: Allhelgona, Bjälbo, Brunneby med Borensberg m:e,
Ekebyborna, Fivelstads, Fornåsa, Herrberga, Järstads,
Klockrike, Kristbergs, Lönsås, Normlösa, Orlunda, Skepps
ås, Styra, Vallerstads, Varvs, Veta, Viby, Västerlösa och Älvestads socknar.
Del III: Askeby, Bankekinds, Björkebergs, Flistads, Gistads,
Gårdeby, Lillkyrka, Ljungs, Rystads, Skärkinds, Stjärnorps,
Törnevalla, Vreta klosters, Vånga, Vårdsbergs, Örtomta,
Östra Hargs, Östra Ryds och Östra Skrukeby socknar.
Del IV: Asks, Godegårds, Hagebyhöga, Hällestads, Regna,
Skedevi, Tjällmo, Västra Ny och Västra Stenby socknar
samt Vinnerstads församling av Motala stad.
Sveriges Bebyggelse Östergötlands län
del 5–9 (1948–1952) (DISCD#405)
Sveriges Bebyggelse för Östergötlands län omfattar totalt
åtta volymer utgivna mellan 1946 och 1951:
Del V: Appuna, Heda, Herrestads, Hogstads, Hovs, Högby,
Kumla, Källstads, Nässja, Rinna, Rogslösa, Röks, S:t Pers,
Stora Åby, Strå, Svanshals, Trehörna, Väderstads, Västra
Tollstads, Väversunda, Ödeshögs och Örberga socknar
samt Boxholms köping.
Del VI: Asby, Blåviks, Horns, Hycklinge, Kisa, Malexanders,
Norra Vi, Sunds, Svinhults, Tidersrums, Torpa, Västra Eneby,
Västra Ryds och Åsbo socknar.
Del VII: Björsäter, Grebo, Hägerstad, Oppeby, Tjärstad,
Vårdnäs, Värna och Yxnerum samt Åtvidabergs köping.
Del VIII: Börrums, Drothems, Gryts, Kuddby, Mogata, Ringarums, Rönö, S:t Anna, Skällviks, Skönberga, Tåby, Västra
Husby, Å och Östra Ny socknar samt Valdemarsviks köping.
IX: Dagsbergs, Furingstads, Häradshammars, Jonsbergs,

Kimstads, Konungsunds, Krokeks, Kullerstads, Kvarsebo,
Risinge, Simonstorp, Styrstads, Tingstads, Östra Husby och
Östra Stenby socknar.
Sveriges Bebyggelse Örebro län (1959–
1961) (DISCD#406)
Sveriges Bebyggelse för Örebro län omfattar totalt tre
band som gavs ut mellan 1959 och 1961.
Del I: Asker, Askersunds lk, Bo, Ekeby, Gällersta, Hallsberg,
Hammar, Hardemo, Kumla, Lerbäck, Lännäs, Norrbyås,
Sköllersta, Snavlunda, Stora Mellösa och Svennevad.
Del II: Axberg, Degerfors, Edsberg, Eker, Ervalla, Glanshammar, Gräve, Götlunda, Hackvad, Hidinge, Hovsta, Karlskoga, Kil, Knista, Kräcklinge, Kvistbro, Laxå, Lillkyrka, Mosjö,
Nysund, Rinkaby, Skagershult, Tysslinge, Tångeråsa, Täby,
Viby, Vintrosa och Ödeby socknar.
Del III: Fellingsbro, Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors, Järnboås,
Linde med Guldsmedshyttan, Ljusnatsberg, Nora, Näsby,
Ramsberg och Viker.
Sveriges Bebyggelse Värmlands län
(1962–1964) (DISCD#407)
Sveriges Bebyggelse för Värmlands län omfattar totalt fyra
band som gavs ut mellan 1962 och 1964:
Del I: Alster, Bjurtjärn, Brattfors, Forshaga, Färnebo, Grava,
Gåsborn, Hammarö, Kroppa, Lungsund, Nordmark, Nyed,
Rudskoga, Rämmen, Södra Råda, Varnum, Visnum, Visnums-Kil, Väse, Älvsbacka, Ölme och Östra Fågelvik.
Del II: Gräsmark, Gustav Adolf, Lysvik, Nedre Ullerud, Norra
Råda, Ransäter, Stora Kil, Sunne, Sunnemo, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik och Övre Ullerud.
Del III: Boda, Borgvik, Botilsäter, Bro, Brunskog, By, Ed, Eskilsäter, Frykerud, Gillberga, Glava, Grums, Huggenäs, Högerud,
Kila, Långserud, Mangskog, Millesvik, Nor, Segerstad, Stavnäs, Svanskog, Södra Ny, Tveta, Värmskog och Ölserud.
Del IV: Blomskog, Bogen, Eda, Gunnarskog, Holmedal, Järnskog, Karlanda, Köla, Ny, Silbodal, Sillerud, Skillingmark,
Trankil, Töcksmark, Västra Fågelvik, Älgå och Östervallskog.
Sveriges Bebyggelse Stockholms län
(1951–1952) (DISCD#408)
Sveriges Bebyggelse för Stockholms län omfattar totalt två
band som gavs ut mellan 1951–1952.
Del I: Almunge, Bladåkers, Börstils, Edebo, Edsbro, Faringe,
Forsmarks, Gräsö, Hargs, Häverö, Hökhuvuds, Knutby,
Singö, Ununge och Valö socknar.
Del III: Alsike, Angarns, Eds, Fasterna, Frösunda, Gottröra,

Haga, Hammarby, Husby-Lyhundra, Husby-Långhundra,
Husby Ärlinghundra, Knivsta, Kårsta, Lagga, Lunda, Markims, Norrsunda, Närtuna, Odensala, Orkesta, Rimbo, Rö,
S:t Olofs och S:t Pers, Skederids, Skepptuna, Skånela,
Vada, Vallentuna, Vassunda, Vidbo, Össeby-Garns och Östuna socknar.
Sveriges Bebyggelse Uppsala län
(1947–1950) (DISCD#409)
Sveriges Bebyggelse för Uppsala län omfattar totalt fem
band som gavs ut mellan 1947 och 1950.
Del I: Söderfors, Tierps, Tolfta, Vendels, Västlands och Älvkarleby socknar samt Tierps köping.
Del II: Alunda, Dannemora, Ekeby, Films, Hållnäs, Morkarla,
Rasbo, Rasbokils, Skäfthammars, Stavby, Tegelsmora, Tuna
och Österlövsta socknar.
Del III: Björklinge, Bälinge, Lena, Skuttunge, Tensta, Vaksala, Viksta, Åkerby och Ärentuna socknar samt Gamla
Uppsala församling av Uppsala stad.
Del IV: Balingsta, Biskopskulla, Börje, Dalby, Danmarks,
Fittja, Fröslunda, Funbo, Giresta, Gryta, Hagby, Hjälsta,
Holms, Jumkils, Järlåsa, Kulla, Långtora, Läby, Nysätra,
Ramsta, Skogs-Tibble, Uppsala-Näs, Vänge, Västeråkers
och Ålands socknar samt Helga Trefaldighets församling
av Uppsala stad.
Del V: Boglösa, Breds, Bro och Låssa, Enköpings-Näs,
Hacksta, Husby-Sjutolfts, Håbo-Tibble, Håtuna, Häggeby,
Härkeberga, Kalmars, Kungs-Husby, Lillkyrka, Litslena,
Löts, Skoklosters, Sparrsätra, Stockholms-Näs, Svinnegarns, Teda, Tillinge, Torsvi, Vallby, Veckholms, Villberga,
Vårfrukyrka, Västra Ryds, Yttergrans och Övergrans socknar.
Sveriges Bebyggelse Västernorrlands
län (1947–1949) (DISCD#410)
Sveriges Bebyggelse för Västernorrlands län omfattar två
band som utgavs 1947 och 1949.
Del I: Borgsjö, Haverö och Torps socknar.
Del II: Holms, Indals, Lidens, Ljustorps, Selangers, Stode
och Sättna socknar.

Sveriges Bebyggelse Kalmar län (1957–
1959) (DISCD#412)
Sveriges Bebyggelse för Kalmars län omfattar fyra band
som utgavs mellan 1957 och 1959.
Del I: Blackstad, Dalhem, Djursdala, Frödinge, Gamle by.
Gladhammar, Gärdserum, Hallingeberg, Hannäs, Hjorted,
Locknevi, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Pelarne, Rumskulla, Södra Vi, Tryserum, Tuna, Törnsfall, Ukna, Vena, Vimmerby, Västra Ed, Västrum, Östra Ed, Överum.
Del II: Bäckebo, Döderhult, Fagerhult, Fliseryd, Fågelfors,
Gårdveda, Högsby, Järeda, Kristdala, Kråksmåla, Långemåla, Lönneberga, Misterhult, Målilla, Mönsterås, Mörlunda,
Ryssby, Tveta, Virserum, Ålem.
Del III: Arby, Dörby, Förlösa, Gullabo, Hagby, Halltorps,
Hossmo, Karlslunda, Kläckeberga, Kristvalla, Ljungby,
Madesjö, Mortorps, Oskars, S:t Sigfrids, Söderåkra, Torsås,
Vissefjärda, Voxtorps, Aby och Örsjö socknar.
Del IV: Alböke, Algutsrum, Bredsätra, Böda, Egby, Föra,
Glömminge, Gräsgård, Gårdby, Gärdslösa, Hulter
stad,
Högby, Högsrum, Kastlösa, Källa, Köping, Långlöt, Löt,
Mörbylånga, Norra Möckleby, Persnäs, Resmo, Runsten,
Räpplinge, Sandby, Segerstad, Smedby, Stenåsa, Södra
Möckleby, Torslunda, Ventlinge, Vickleby och Ås socknar.
Sveriges Bebyggelse Kronobergs län
(1960–1966) (DISCD#413)
Sveriges Bebyggelse för Kronobergs län omfattar två band
som utgavs 1960 och 1966.
Del I: Algutsboda, Drev, Dädesjö, Ekeberga, Furuby, Hemmesjö, Herråkra, Hornaryd, Hovmanstorp, Hälleberga,
Lenhovda, Lessebo (landsbygdsdelen), Linneryd, Ljuder,
Långasjö, Nottebäck med Granhult, Nöbbele, Sjösås,
Södra Sandsjö, Tegnaby, Tingsås, Åseda, Älghult, Älmeboda
och Östra Torsås.
Del II: Almundsryd, Aneboda, Asa, Berg, Bergunda, Blädinge, Dänningelanda, Gårdsby, Hjortsberga, Härlunda,
Härlöv, Jät, Kalvsvik, Kvenneberga, Lekaryd, Mistelås,
Moheda, Ormesberga, Skatelöv, Slätthög, Söraby, Tjureda,
Tolg, Tävelsås, Urshult, Uråsa, Vederslöv, Vislanda, Väckelsång, Västra Torsås, Öjaby och Ör.

Sveriges Bebyggelse Gotlands län
(1956) (DISCD#411)
Sveriges Bebyggelse för Gotlands län omfattar ett band
som utgavs 1956.
Dalhem, Fårösund, Havdhem, Hemse, Roma kloster,
Stenkumla, Hoburg, Klintehamn, Ljugarn, Lärbro, Stånga,
Tingstäde, Slite och Visby.
Nya cd-skivor i Forskarstugan
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Släktforskning på Internet

Har du släkt i USA?
Vill du hitta mer information om dina släktingar som emigrerat
och få kontakt med nu levande släktingar på andra sidan Atlanten?
Som medlem i DIS får du 25 % rabatt på World Deluxe-abonnemang!
Hos Ancestry finns mer än 200 miljoner uppgifter om emigration och immigration,
bland annat passagerarlistor, passansökningar och medborgarskapshandlingar.
Andra samlingar där du kan hitta uppgifter om släktingar som emigrerat är folkräkningar, uppgifter om födda, vigda och döda samt militära samlingar. Totalt finns
det 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument!
Du kan även söka bland 6 miljarder personer i de 60 miljoner medlemsträd som finns
på Ancestry. Kanske hittar du en avlägsen släkting eller uppgifter som någon annan
lagt in om dina förfäder.

Hos Ancestry.se finns även
kyrkböcker och andra svenska
samlingar. Som medlem i en
släktforskarförening ansluten
till Sveriges Släktforskarförbund får du 25 % rabatt på
World Deluxe-abonnemang och
betalar endast 1496,25 kr för ett
år (ord. pris 1 995 kr).
Beställ ditt abonnemang på
www.ancestry.se/sveriges

INSÄNDARE

Insändare

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

Utbildning för nya Disgen
Utbildning i Disgen är en strategisk
fråga för föreningen Dis. Vi har ett bra
datorprogram och en väl utvecklad fadderverksamhet. Vi har också ett ansvar
för att ge våra medlemmar möjlighet att
lära sig att använda programmet på ett
bra sätt.
Dis hittillsvarande policy har varit
att all utbildning i Disgen ska skötas av
regionföreningarna. Synsättet är i grunden bra, eftersom det skapat en mängd
möten mellan regionföreningarna och
medlemmarna, något som har gagnat
både Dis och medlemmarna.
Vårt stora problem är, som vi ser det,
att det inte finns något utbildningsmaterial som är framtaget centralt som våra
utbildare kan använda. Ansvaret för att
utveckla utbildningsmaterial för Disgen
och att genomföra utbildningar har Dis
lämnat över till regionföreningarna.
Vad har då blivit resultatet av denna
policy? Jo, vi erbjuder inte samma utbildning på något ställe. Vi drar inte heller nytta av programmerarnas kunskap
för att ge våra användare möjlighet att
utnyttja programmet till fullo. Vi lägger
ner mycket tid på att uppfinna hjulet
gång på gång för att vi skall ge medlemmarna en bra utbildning. Om man
studerar all information om utbildning
och tips om Disgen som finns på Dis
och regionföreningarnas hemsidor samt
i handledningen till Disgen 8, så inser

man direkt att det inte är alldeles enkelt
för en nybörjare att hitta hur man ska
börja använda programmet!
Det skulle vara en stor fördel för
föreningarnas utbildare om man centralt kunde ta fram några material som
föreningarna skulle kunna använda vid
den stora utbildningsinsats som vår organisation står inför när en ny version
av Disgen lanseras nästa år. Våra medlemmar har rätt att begära att organisationen då är redo att ge utbildning, inte
bara till nya medlemmar, utan även till
medlemmar som använt vårt program
under flera år, men som nu kommer att
behöva utbildning för att ta till sig de förändringar och förbättringar som kommer med den nya programversionen.
Det handlar primärt om utbildningsmaterial för programmets grundläggande funktioner som inmatning, orter,
källor, säkerhetskopiering och utskrifter. Men det behövs också utbildningsmaterial för bilder och presentation av
forskning via html-export och hur man
kan förädla den genom ordbehandlingsprogram. Vi tror att det kan behövas ett
utbildningsmaterial även för kartfunktionen.
Några sådana för organisationen
gemensamma utbildningsmaterial eller
snabbguider och centralt framtagna studiehandledningar skulle inte bara förenkla utbildningen som sådan, utan de
Insändare

behövs även i de kontakter vi utbildare
har med de studieförbund vi samarbetar
med. En gemensam strategi för utbildning i den nya Disgen-versionen är ett
måste för att vår förening ska lyckas svara upp mot de utbildningsbehov, som vi
tror att ett nytt program kräver. Med ett
gemensamt utbildningsmaterial kan vi
också kvalitetssäkra utbildningen.
Det får inte bli så att Dis börjar marknadsföra och sälja ett nytt Disgen om
det då inte finns ett färdigt utbildningsmaterial, som kan användas av regionföreningarnas många utbildare.
Vi ser det som ett ansvar för Dis styrelse att ta initiativ till att det tas fram ett
utbildningsmaterial som kan ge medlemmarna den goda service de förtjänar. Vi
tror att nästa version av Disgen därmed
skulle kunna få en större spridning och
att Dis också skulle få fler medlemmar.
Bo Lundgren
Anders Lindberg
Mats J Larsson
Utbildare i Dis Syd
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DIS INFORMERAR

Avlidna Dis-medlemmar
332
873
1247
1289
1563
1910
2112
4172
4192
4406
5142
5408
5949
6350
7654
7772
7933
8269
8712
9119
9137
10077
11371
12578

Bertil Stalefors, Linköping
Gösta Hallberg, Linköping
Hillevi Bostam, Johanneshov
Martin Pehrson, Uddevalla
Carl-Eric Nohldén, Uppsala
Åke Carlsson, Visby
Morgan Wallgren, Västra Frölunda
Bo Lundquist, Linköping
Ingrid Tann, Klippan
Bo Jonsson, Tingsryd
Essy Lundberg, Umeå
Gunnar Ödmann, Boliden
Bengt Sundberg, Nynäshamn
Hasse Johansson, Trollhättan
Sven Engström, Örebro
Margareta Mårtensson, Bollnäs
Nils Franzén, Nyköping
Hans Thor, Tyresö
Birger Ericsson, Vetlanda
Ivan Korsell, Visby
Göte Olofsson, Uddevalla
Bengt Gidlund, Umeå
Caj Nilsson, Svalöv
Olof Johansson, Gävle

12629
13365
13574
13724
14910
15544
17244
17497
17771
21443
21750
22127
22384
22499
23223
23540
24286
24434
24564
24694
25500
26263
28780
29211

Cecilia Hägerhäll, Lund
Åke Jarborn, Järfälla
Anita Johansson, Jönköping
Inger Gnejse-Borg, Hammenhög
Harald Strander, Göteborg
Nils-Olof Nilsson, Ulricehamn
Paul Höglund, Märsta
Evert Hansson, Sollentuna
Alrik Polgård, Mockfjärd
Bengt Brunström, Bålsta
Bengt Tillgren, Siljansnäs
Anders Grennberg, Jönköping
Nils Sahlin, Möklinta
Kjell Andersson, Gyttorp
Bernt Ljungqvist, Avesta
Jan-Erik Jonsson, Huskvarna
Anita Holmgren Andersson, Växjö
Dwight Wickström, Hisings Backa
Lennart Uttelius, Trelleborg
Sven Säfvenblad, Kalmar
Bo Viberg, Eslöv
Bengt Cademar, Linköping
Sven-Erik Bogren, Sollentuna
Stefan Nordgren, Norrtälje

29588
30131
30636
32351
32939
33482
34148
35082
35700
35988
38168
39077
41309
42423
43183
43283
44993
45023
45056
46528
49474
49611
50092

Eric Gemryd, Linköping
Gudrun Arnström, Sollefteå
Anita Edmark, Tyresö
Åke Holmgård, Ånimskog
Berndt Fahlman, Borgstena
Bernt Axelsson, Kungsbacka
Gunnar Stenhjelm, Enköping
Annica Cronborg, Lund
Lars-Erik Sandbom, Bandhagen
Stig Bergdahl, Enköping
Ivan Wikström, Älvsbyn
Åke Karlsson, Växjö
Berit Kullberg, Kungshamn
Lars Weilid, Skummeslövsstrand
Carita Aspeklint, Svedala
Rune Eriksson, Linköping
Dag Abrahamsson, Varberg
Carl Olov Lindgren, Malmö
Leif Gustafsson, Gävle
Arne Persson, Bålsta
Bo Hjortdal, Jönköping
Thom Jönsson, Vikingstad
Tomas Larsson, Katrineholm

Arkivens Dag 2014 – Orostider		KENT LUNDVALL
En grå men ännu sommarvarm höstdag
var det dags för Arkivens Dag på Bohusläns Museum. Mycket folk hade kommit
för att lyssna på föredrag och se på alla
utställningar på museet nere vid alla vita
båtar i Byfjorden i Uddevalla.
Tre föredrag hölls i hörsalen:
1. Att lära historia i arkiven –
Christian Persson.
2. Stad i kris, om Uddevallavarvets
nedläggning – Vambola Kallaste.
3. Att växa upp i gränsbygder under
andra världskriget – Roland Olsson.
34
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Därefter gjordes en rundvandring i museets arkiv och bibliotek. En släktforskarmässa hade anordnats med tips och
råd om släktforskning samt försäljning
av böcker m.m.
Dessa utställare deltog:
• Dis-Väst
• Tjörns Släktforskare
• Inlands Släktforskarförening
• Sällskapet Strömstiärna
• Gränsbygdens Släktforskare
• Bohusläns Föreningsarkiv
• Bohusläns Museum.
Avlidna

Foto: Kent Lundvall

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.
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.

Cd/dvd-skivor
• Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900,
1970, 1980 och 1990.
• Begravda i Sverige, version 2
• Sveriges dödbok 1901–2013
Pris: 500 kr per cd/dvd-skiva. 495 kr för
Sveriges dödbok. Porto tillkommer med
30 kr oavsett antal skivor.

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)
6. Vägen till dina rötter
(Ewa Nilsson)
7. Anor från landsvägen
(Bo Lindwall)

• Svenska ortnamn
Dis kartskivor
Pris: 200 kr per cd/dvd-skiva. Porto tillkommer med 30 kr oavsett antal skivor.
• Generalstabskarta syd
• Generalstabskarta nord
• Sveriges dödbok 1901–2013 på USB
• Häradsekonomisk karta
Pris: 545 kr + 30 kr i porto.
• Häradsekonomiska kartan Östergötland
• Häradsekonomiska kartan Västmanland
• Häradsekonomiska kartan Örebro län och södra Dalarna
Pris: 200 kr per del 1–3, 230 kr för del 4, 220 kr för del 5,
• Häradsekonomiska kartan Värmland, norra delen
215 kr för del 6, 225 kr för del 7. Porto tillkommer med
• Häradsekonomiska kartan Värmland, södra delen
50 kr oavsett antal handböcker.
Nya skivor!
• Sveriges historiska stadskartor

Andra böcker
• Släktforskning Grundkurs
(Gunilla Didriksson)
Pris: 90 kr (få exemplar kvar)
• Läsebok för släktforskare
(Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell)
Pris: 115 kr
• Släktforskning - vägen till din egen historia
(Elisabeth Thorsell)
Pris: 200 kr
Porto tillkommer med 50 kr oavsett antal
böcker.
Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång 20 kr/nr
Dis-pin
Dis-pin emalj/ gulmetall 25 kr

Pris: 250 kr per dvd-skiva, porto tillkommer med 30 kr oavsett antal skivor.

Medlemsbeställningar
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FADDRAR & DISBYTOMBUD

Samling för alla som deltog på Dis funktionärsträff i Linköping den 25–26 oktober.

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.

Sedan förra numret har Disgenfadder Jan Jutefors och Disbytombud Boine Nurmi slutat. Tack
för era insatser!

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.

36
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Foto: Hans Bjernevik

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
Arne Sörlöv
Tving
Bo Lundgren
Kallinge
Christina Claeson
Göteborg
Kent Lundvall
Uddevalla
Karl-Erik Lerbro
Kinna
Hans Nyman
Sjömarken
Kristina Andersson Lidköping
Hans Gustafsson
Mariestad
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
0707-414018
(070-2703944)
046-255788kv
0455-70304
0457-24413
031-159538kv
0522-74740
(0320-13235dag+kv)
033-254075
(0510-27093kv)
0706-849306
(036-308148kv)
0381-10840
013-101151
011-130388
011-148066
0498-481377
0157-70138
0586-36587
(019-183830)
026-192500
(0703-506304)
063-44666
060-155030
0611-22188
0660-375567
076-8480114
090-32493
0910-720041
0922-61315

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

0735-288825
0730-97223

0708-594629
0768-130387

0706-416579

070-6534127
070-5648859

070-6556433

+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
arne@sorlov.com
bo@elmedia.se
ch_claeson@hotmail.com
k.lundvall@telia.com
karl-e.Lerbro@telia.com
hansnyman@telia.com
foreningar.kristina@gmail.com
hansgu@telia.com
robert@mallander.se
borje.jn@gmail.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
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Disgen/Linux
Roy Johansson
Peter Landgren
Thomas Björk

Götene
Brunskog
Höör

0511-58020
0570-53021
0413-23458

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

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
0707-414018
0760-141262
031-159538kv
(033-288388kv)
0705-698037
063-44286

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund
Kenneth Mörk

Huddinge
Sala

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

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
Bernth Lindfors
Njurunda

roykleva@gotanet.com
peter.talken@telia.com
tb@bytecode.se

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

0708-583988

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

070-1770111

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

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

076-8130387

08-250966
08-7563314
0709-967687
(0370-650793)
031-478093
031-945132
013-154126
013-81283
073-0429721
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
bernth.lindfors@telia.com

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt
Stockholm
08-250966
Dis Arkiv
c/o Bo Kleve, Solhaga 7, 582 47 Linköping

Ordförande
Daniel Berglund,
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra Frölunda,
031-443 143, 0705-244088
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@ownit.nu
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

013-104 204

dis_arkiv@dis.se
Styrelsen

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

c/o Strömberg, Kristinagatan 16,
724 61 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

Styrelsen i Dis-Nord kan se tillbaka på ett
år med många trevliga föreningsaktiviteter.
Vi hoppas kunna erbjuda ännu fler intressanta och trevliga aktiviteter under nästa
år. Hör av er med förslag på vad ni vill att
vi ska hitta på i aktivitetsväg, som kurser,
föredrag eller studiebesök.
Kom ihåg att vi samlat information om
föreningen och våra aktiviteter på hem
sidan, www.dis-nord.se. Där finns även en
aktivitetskalender som vi försöker hålla
uppdaterad.
Gott nytt år önskar Dis-Nord!
2014 har varit ett speciellt år för oss eftersom vi firade föreningens 10-årsjubileum.
Nedan delar vi med oss av några bilder från
vårt jubileumsfirande.
ANNA LINDER

Löftet om att förlägga föreningens aktiviteter till fler platser inom regionen är genomfört under hösten. Uppslutningen har hittills
varit god. Planeringen av vårens arrangemang har påbörjats och skall vara klar under december månad. Vilka teman föreningen kommer att bygga arrangemangen kring
är i dagsläget inte klart, men förhoppningen
är att nya versionen av Disgen kan vara
ett. Allt eftersom arrangemangen blir klara
kommer de att läggas ut på hemsidan, så
gå in där och håll dig uppdaterad om vad
som sker inom regionen. Föreningens medlemmar får numera avisering via e-post när
ett nytt nummer av DIS-MITT NYTT ligger
ute. Föreningen har ökat i medlemsantal
under verksamhetsåret och vi hoppas att
den verksamhet som bedrivs gör att medlemmarna stannar kvar i föreningen under
kommande verksamhetsår.
Genomarbetningen av den påbörjade
kursenkäten, till en för medlemmarna
enklare hantering, pågår och styrelsens
förhoppning är att den skall bli klar och
utskickad under vintern.
Trots att enkätundersökningen inte är
genomförd skickades en inbjudan till kursverksamheten under hösten och våren ut i
slutet av september. Svarsfrekvensen har
varit god och en kompletterande inbjudan
kommer att göras på de orter där det finns
underlag att starta kurser. Aktuella kurser är
grund- och fortsättningskurs i Disgen samt
kortare kurser i hur man hanterar orts- och
källdatabaserna. Även kurser i Disgens
karthantering kan bli aktuellt när det finns
handledare för denna utbildning. Föreningen arbetar vidare med att skapa en plattform för framtida distanskurser, men letar
fortfarande efter en lämplig programvara.
ROLF LUSTH

Dis går i väntans tider. Alla väntar på den
nya Disgen-versionen och hur den kommer
att se ut. Men alla som har haft ett barn
och väntat på ytterligare ett har antagligen
rekommenderats att förbereda det första
barnet på att det kommer att få ett syskon. Detta för att man inte ska uppfatta
att man får en rival utan en kompis.
På samma sätt kan man väl se ett nytt
program eller en ny version. Det kan vi i
Dis-Bergslagen se i så motto att vi fortsatt
får beställningar på kursböcker i DG8:s
programversion. Trots att vi står i startgroparna för att gradera upp våra kurshäften
säljs de ”gamla”. Vi vet alla av erfarenhet
att många stannar kvar i den invanda
miljön, trots att det finns bättre grejer att
skaffa sig.
För två år sedan rapporterade jag från
Dis-Bergslagen att vi träffat uppgörelse
med ABF om att få disponera en lokal i
Västerås för våra ”öppet hus”. De senaste
dagarna har vi planerat in nästa säsongs
öppna hus som inleds den 14 januari och
pågår varannan onsdag fram till i slutet
av april. Vi arbetar just nu för att planera
tematräffar på olika orter i vårt verksamhetsområde. Ambitionen är att anordna
sådana tillsammans med de lokala släktforskarföreningarna.
Personligen har jag bokat in några
möten med PRO-föreningar där jag ska
berätta om släktforskning och släktböcker
i allmänhet, men i första hand propagera
för att man ska göra sin egen släktbok
med hjälp av, och i samarbete med, sina
barnbarn som med sin läsplatta eller telefon spelar in sin mormor/ morfar eller
farmor/ farfar. Av levnadsberättelsen gör
man sedan en egen släktbok. Med Disgens demoversion kan man enkelt skriva
in några generationer och göra en antavla
eller stamtavla med olika utskriftsvariationer. Det ger barnbarnen kunskaper om
sina äldre anhöriga. På detta sätt får man
förhoppningsvis nya släktforskare som
kanske slipper tänka ”Varför frågade jag
inte mina äldre släktingar om deras liv –
när de levde – nu är det för sent”
Detta ligger också i linje med Nordiska
Museets aktiviteter för att inhämta nu levande personers egna livsberättelser.
BRAGE LUNDSTRÖM

Lokaler
Vi i Dis-Öst satsade redan 1996 i en egen
lokal. Jag tror att vi var först bland regionföreningarna med detta. Vår första lokal
var ett rum vi hyrde av Släktforskarförbundet på Warvinges väg på Kungsholmen när
förbundet flyttade från Bromma. Vi var då
500 medlemmar och började med onsdagsträffar men utan föredrag. Det lockade inte många medlemmar så efter ett
tag började vi med föredragen. Föredragen
höll vi i förbundets bibliotek/ sammanträdesrum. Ibland blev det väldigt trångt.
Efter några år blev det två rum för att vi
skulle få plats med våra datorer som vi
använde vid våra kurser.
År 2004 när förbundet flyttade till Allén i
Sundbyberg följde vi med, och vår lokalyta
ökade. Förbundet fick ett större sammanträdesrum och det passade oss väldigt
bra. Redan 2007 var det dags för en ny
flytt till Anderstorpsvägen i Huvudsta. Den
här gången fick vi två rum och ett förråd.
Ett av rummen inredde vi till lektionssal
med datorer och det andra till ett litet
kontor. Men vi satt inte stilla i lokalerna.
Efter ett par år flyttade vi inom huset för
att få bättre ventilation i den nya lektionssalen och lite större yta. Det senaste är att
vi i höst har hyrt ett rum till som vi främst
kommer att använda för våra onsdagsträffar och våra kurser. Det är ett ganska stort
rum som vi håller på att anpassa till vår
verksamhet. Vi behöver fler eluttag och
bättre belysning. Sedan ska vi komplettera
med datanät och en dataprojektor i taket.
Jag hoppas och tror att vi kommer att vara
nöjda med det ett bra tag. Lokalhyran är
nu den största posten i vår budget och sedan kommer vår medlemstidning DIS-PLAY
som är vår viktigaste kanal för att nå alla
våra medlemmar.
CARL-OLOF SAHLIN

Foto: Göran Skog

Foto: Göran Skog

Styrelse, kontaktpersoner, faddrar och övriga funktionärer.
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Regionföreningarna

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

Verksamheten i Mjölby
Verksamheten i Mjölby startade våren
2011. Vi träffades på tisdagskvällar varannan vecka under våren och detta har sedan
fortsatt vår och höst under de följande
åren. Redan från början var intresset stort
och mellan 10 och 20 deltagare per möte
kom redan första året. Under hösten 2014
har vi noterat totalt 49 deltagare som mer
eller mindre regelbundet kommer på våra
föreläsningar.
Vi har fått tag i en lämplig lokal centralt
i Mjölby där det finns tillgång till kök och
bredband. Mötesverksamheten har varit
omväxlande med föreläsningar av både
interna och externa föreläsare och egna
övningar till självhjälp.
På hösten 2012 började vi diskutera
ett samarbete med ABF för att ha kurser
i form av studiecirklar i deras lokaler.
Denna verksamhet har sedan fortsatt
och successivt utökats och innehåller
kurser i allt från grundläggande kunskap
i släktforskning på olika teman till inträngande kurser i Disgen. Dessutom har vi haft
kurser i tolkning av gamla texter för såväl
nybörjare som mer avancerade användare
och i Arkiv Digital. Hösten 2014 startade vi
en ny kurs i soldatforskning som kommer
att följas upp med en resa till Krigsarkivet.
Intresset har varit mycket stort och deltagarna har varit nöjda och glada.
Föreläsningsverksamheten startade i
relativt blygsam skala men har ökat efterhand. Under hösten 2014 står sju föreläsningar på programmet med varierande
ämnen, bland annat emigrantforskning,
hur vi levde förr och DNA.
Vi har inlett samarbete med Mjölby
Bibliotek vad gäller forskarservice där vi
haft en enkel forskarstuga med uppgift
att hjälpa släktforskare som haft problem
med hur de går vidare i sin forskning. Det
har under våren 2014 skett vid sex tillfällen på onsdagseftermiddagar och det har
kommit totalt 53 forskare. Denna verksamhet har fortsatt även under hösten.
EWERT LINDELL
RONNY SELVIN

Det har varit en intensiv höst för många
av våra styrelsemedlemmar och alla andra
som ställer upp på släktforskningsträffar
och allt annat som vi är med på.
Borås hade i oktober en givande släktforskardag på Stadsbiblioteket där DisVäst var med på ett hörn. Likaså var vi
med på Arkivens Dag den 8 november,
men då i Uddevalla. När Norge hade sin
årliga släktforskardag samtidigt med funktionärsdagarna i Linköping så fanns vi där
också.
Regionen är stor till ytan och vi försöker
hitta på lösningar för att erbjuda utbildningar på fler orter än idag. Ett första steg i
den riktningen var den fadder- och utbildningsträff som vi anordnade i samband
med vårt höstmöte den 18 oktober. Höstmötet bjöd på en intressant föreläsning
om DNA av Eva von Brömssen. Vårens aktiviteter är under planering och vi ser fram
emot en spännande släktforskningsvår.
CHRISTINA CLAESON

Hösten smyger sig långsamt på. Jag som
norrlänning är fortfarande fascinerad över
att få uppleva långa mörka höstkvällar
med behaglig utomhustemperatur, speciellt i år när vi har +15°C i början av november. Under min uppväxt i Norrbotten
kändes det som att när sommaren tog slut
i början av september var det ett par dagar
höst och sedan plötsligt vinter.
I Småland har vi haft ett stort intresse
för våra temamöten i Eksjö. Två möten
återstår och intresset har ökat efterhand.
Några av våra styrelseledamöter är också
engagerade som kursledare i släktforskning med stora möjligheter att propagera
för medlemskap i Dis. Nu planerar vi också
temamöten i Kalmar under perioden november–mars. Den 29 november ordnar vi
tillsammans med Eksjöbygdens Släktforskarförening ett föredrag i Eksjö med Hans
Bjernevik ”Kort, bilder och fotografier i
Släktforskningen”. Vi hoppas kunna locka
många släktforskare som är potentiella
medlemmar i Dis och som också får se hur
man kan använda bilder i Disgen.
Jag skrev i ett tidigare nummer om min
nyfikenhet på olika program som används
av släktforskare. Jag blir allt mer övertygad
om hur bra Disgen är som helhet, men att
det också finns guldkorn att hämta i alla
andra program. Möjligheten att överföra
data mellan program med Gedcom-filer
framhålls som en fördel. Det låter enkelt
men innebär oftast massor av arbete när
man väl bytt program. Har man ett par tusen personer i sin databas, med orter, källor, datum angivet som intervall och alla
andra möjliga noteringar, så skulle jag nog
inte rekommendera att byta program utan
att väldigt noga prova sig fram innan man
bestämmer sig.
Min slutsats av detta är att vårt arbete
för att få fler medlemmar och Disgen-
användare måste börja så tidigt att det
inte behövs några överföringar via Gedcom. Samtidigt måste vi kunna erbjuda
en start med Disgen som visar enkelheten.
Allt för komplicerade skärmbilder med
massor av rubriker och valmöjligheter
skrämmer bort nybörjaren. Alltså, värva
nybörjare inom släktforskning och visa
enklast möjliga gränssnitt i Disgen. Samarbeta med släktforskarföreningarna för
att tidigt kunna värva Dis-medlemmar.
TOMMY NILSSON

Funktionärsträff och höstmöte
Helgen den 25–26 oktober anordnades
Dis funktionärsträff i Linköping med deltagande av nästan hundra Dis-medlemmar
från hela landet. Mötet inleddes med en
tyst minut för Caj Nilsson, Dis Syds kassör,
som avled i augusti.
På programmet för funktionärsdagarna
fanns föredrag av Annette Torensjö från
Lantmäteriet om det nya begreppet distrikt som ska ersätta församling från
2016, demonstration av RGD-projektet
och genomgång av de planerade nyheterna i nästa version av Disgen, kallad Disgen
2014, och mycket annat.
Halva tiden ägnades åt diskussioner
och genomgångar i olika grupperingar
för Disgen-faddrar och utbildare, Apple/ Mac/ Reunion-faddrar, Min Släktfaddrar och Disbyt-ombud. Det var nyttiga
dagar och det kändes bra att få träffas och
utbyta erfarenheter inom vår organisation
i olika grupper, men också att vid måltider
och raster få prata med kollegor från hela
landet.
Från Dis Syd deltog Bo Lundgren, Marie
Munke, Helge Olsson, Bengt Kjöllerström,
Arne Sörlöv, Jan Nilsson, Kerstin Olsson,
Anders Lindberg och undertecknad. Kerstin Olsson liksom Helge Olsson uppvaktades av Dis ordförande Daniel Berglund
med anledning av att båda fyllt 80 år.
Lördagen den 22 november arrangerade
Dis Syd sitt höstmöte på ArkivCentrum
Syd i Lund. Föredraget vid höstmötet
handlade om Baltiska utställningen och
andra stora händelser i Malmö 1914.
Det hölls av chefen för Malmö Museer,
Göran Larsson. Höstmötet var också ett
medlemsmöte som beslöt att, som ny styrelseledamot efter Caj Nilsson, utse Marie
Munke från Teckomatorp. Marie är aktiv
i flera släktforskarföreningar och är bl.a.
kassör i Skånes Genealogiska Förbund,
Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskarförening och Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening. Därför överraskade det
säkert inte någon att Marie vid styrelsens
konstituerande sammanträde samma dag
utsågs till vår förenings kassör. Vi önskar
henne lycka till i sitt viktiga värv.
Snart är det ett nytt verksamhetsår.
2015 står för dörren. För den som redan
nu har skaffat almanacka för det året kan
det vara bra att skriva in Dis Syds årsmöte
som äger rum söndagen den 19 april i
Hässleholm.
MATS J LARSSON

Foto: Kent Lundvall

Foto: Kent Lundvall
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