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Kort &
Gott
Gratis e-böcker
Genealogy Gophers, www.gengophers.com, har fler än 80 000
digitaliserade genealogiböcker vilket även FamilySearch, www.familysearch.org > Search – Books, har.
The Internet Archive, www.
archive.org, och Google Books,
http://books.google.com, tillhandahåller tusentals gratis e-böcker
om många olika ämnen.
Böcker på svenska hittas främst
hos Projekt Runeberg, www.runeberg.org, och Litteraturbanken,
www.litteraturbanken.se.
https://blog.eogn.com

Konkurs
Svenska Migrationscentret i Karlstad har gått i konkurs. Man har
under en längre tid brottats med
ekonomiska svårigheter och har
inte hittat någon lösning. Föreningen har skulder på 12,5 miljoner
kronor och tillgångar värda 2,5
miljoner.
Vad som händer med det material som Svenska Migrationscentret byggt upp sedan 1960 är inte
klart, men det finns intressenter.
www.genealogi.se
www.migrationcenter.se

Brittiska efternamn
Forskare vid University of the West of England i Bristol
har arbetat i 6 år med att studera ursprunget för mer än
45 000 efternamn vanliga i Storbritannien och Irland.
Resultatet har publicerats i den nya boken “The Oxford
Dictionary of Family Names in Britain and Ireland”.
Alla efternamn med 100 eller fler bärare finns med i boken. Efternamnens ursprung och huvudsakliga geografiska utbredning, hur vanligt förekommande de var år 1881
och nu samt mycket mer information redovisas.
Platsnamn, yrken, smeknamn och släkt- eller förnamn
är ursprunget till många efternamn. Ungefär hälften av
namnen har sitt ursprung i platsnamn.
https://blog.eogn.com

TORA - Topografiskt register
2 TB USB-minne
Kingston har släppt USB-minnet
DataTraveler Ultimate GT med
1 TB och 2 TB lagringskapacitet.
2 000 GB lagringsutrymme på ett
USB-minne är för tillfället världs
unikt. Priset är ca 11 000 kr för 1 TB
och 18 000 kr för 2 TB.
https://blog.eogn.com

4

DISKULOGEN 116 | 2017

TORA, Topografiskt register på Riksarkivet, är navet som ska samla olika historiska databaser med geografisk information. Sveriges
historiska bebyggelse, med byar och gårdar, från medeltiden fram
till ca 1800 kommer att finnas med. Bokverken ”Det medeltida
Sverige” och ”Sveriges ortnamn” kommer också att länkas in. Man
kommer att kunna göra kombinerade sökningar i databasen tack
vare länkad öppen data. Projektet förväntas vara klart i slutet av
2017.
https://riksarkivet.se/tora
www.genealogi.se

Kerstin Bjernevik

Hans Bjernevik

kerstin.bjernevik@bredband.net

Å

rsmötesdagen i Eksjö inleddes med en stadsrundtur
för oss som anlänt tidigt.
Mötesplatsen var Stadshotellet i Eksjö beläget vid Stora Torget och mitt
emot stadens kyrka. Mitt på torget
tronar en ryttarstaty, en Smålandshusar till häst.
Mellan femton och tjugo personer
följde guiden Mats Frejd över torget
och vek av in på Norra Storgatan – en
affärsgata i den medeltida delen av
staden med sina fina trähus. Ett stopp
gjordes vid Lilla Torget, det torg där
ved, hö och halm levererades från
landsbygden till stadens befolkning –
ett riktigt Hötorg med andra ord. Vid
marknader på Stora Torget användes
det Lilla Torget till uppställningsplats för hästar vilket gjorde att kullerstenarna på torget snart täcktes av
hästbajs, halm och smuts. För att man
skulle kunna ta sig över torget någorlunda torrskodd och utan att halka,
anlades en rad med platta och något
upphöjda stenar med ett fotstegs mellanrum, så kallade borgmästarstenar.
Därefter vek vi in på Nygatan åt
vänster för att beskåda den gamla stadens utkant där två av gatorna möttes

Dis årsmöte
i en spetsig vinkel. Huset som låg där
följde noggrant gatornas riktning och
hade därmed inga räta vinklar i hörnen. Åter tillbaka över Lilla Torget
och ut på Norra Storgatan gick vi ett
litet stycke där ytterligare två gator
möttes i en kil och bildade en öppen
yta, stadens gamla tingsplats, strategiskt belägen vid Eksjöån. Ett stycke
längre österut utefter ån ligger en
mängd röda träbyggnader. På södra
sidan ligger den gamla Garvargården
och på norra sidan låg stadens slakteri, två verksamheter med nära anknytning till varandra. I dessa byggnader inryms idag Eksjö museum och
Historiskt centrum.
Vi återvände sedan ut på den andra
gatan, som leder från tingsplatsen
upp mot kyrkan, Arendt Byggmästares gata. På vägen besökte vi några
kringbyggda gårdar, bland annat Krusagården från 1600-talet, som bestod
av en dubbeltomt med hus mot båda
gatorna. Gården har under århundrandena tjänstgjort som garveri och
senare ungdomsgård. Nu drivs den av
en förening som har hantverksbutik
och kafé. Dessa kringbyggda gårdar
hade oftast ett vårdträd. Till och med

det kvarter längre upp efter gatan,
som brann ner häromåret hade sitt
vårdträd, en kastanj, kvar.
Så var vi då framme vid Stora Torget
igen och stannade på kyrktrappan. Stadens kyrka som byggts på i flera omgångar och som ligger på platsen för
den gamla landsförsamlingens kyrka.
Därifrån kunde vi se den södra delen av staden med bredare gator. Man
hade lärt sig efter de olika bränder som
ödelagt staden under århundradena.
Vi tackade vår guide för den trevliga
turen och några av oss passade på att
gå in och bese kyrkan innan föredrag
och årsmöte tog sin början.

Källkritik – vad är sant
Årsmötesföredraget hölls i år av Kalle
Bäck, professor i historia vid Linköpings Universitet och handlade om
källkritik. Han fokuserade särskilt
på varifrån vi får uppgifterna som vi
för in i vårt släktforskningsprogram.
Som alltid bör man främst inhämta
information från en källa i så nära anslutning till händelsen som möjligt.
Tidningsnotiser var ett annat exempel som gavs. En liten notis i en landsortstidning, hämtas till länstidningen
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5

Hans Bjernevik

Hans Bjernevik

Kalle Bäck föreläser.

och hamnar så småningom i ett av
de rikstäckande bladen. Kontrollera
gärna varifrån nyheten ursprungligen kom och om historien har samma
omfattning som i den lilla lokaltidningen. Andra viktiga källor som vi
släktforskare använder oss av är brev,
dagböcker och andra berättelser från
äldre släktingar. Man måste då alltid
ställa sig frågan av vem, för vem och
kanske i vilken tid är detta skrivet. Är
det till och med så att källan är en kopia av en annan källa. Är breven skrivna med dagboksanteckningar som
underlag. Eller är brevet skrivet med
ett annat syfte till exempel att skönmåla. Ett exempel är de amerikabrev
som berättar om hur bra man lyckats
i det nya landet fast förhållandet kanske var det helt motsatta. Det var svårt
att kontrollera dessutom. Brev mellan
släkt och vänner i Sverige var troligen
mer sanningsenliga. Ett annat exempel som Kalle Bäck nämnde är alla de
”sanna” historier om vättar som fanns
fram till 1860–1870-talet. Sedan avtog
de. Förklaringen ansåg han vara att då
blev fotogenlampan var mans egendom och plötsligt gick det att se in
även i de mörkaste vrårna.

Årsmötet 2017
Dis ordförande Daniel Berglund hälsade oss välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Röstlängden fastställdes med de 53 närvarande medlemmar som skrivit in sig i gästboken.
Efter att mötet ansett sig behörigen
kallat så valdes till mötesordförande
Gunnar Wenngren och till vice ordfö6
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rande Tommy Nilson, Dis-Smålands
ordförande. Dis styrelse hade kallat
Elisabeth Leek till protokollförare.
Mötet fortsatte med att Daniel
Berglund gick igenom verksamhetsberättelsen. Bland annat visade han
att medlemsutvecklingen fortfarande
har nedåtgående tal. Det är en något
minskad tillströmning, men med ungefär lika stor avgång som tidigare år.
Troligen främst beroende på utgivning av nya Disgen. Det var klart och
tydligt och ingen ansåg sig behöva
fråga något. Tommy Nilson, som under året varit styrelsens ekonomiansvarige, pekade i sin redovisning på
några resultatsiffror och gav oss likaledes förklaring till dessa. Båda redovisningarna godkändes.
Därpå följde revisorernas berättelse
och mötet gav på revisorernas förslag
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Nästa punkt på dagordningen var
verksamhetsplanen och då den omfattar två år, 2016–2017, gav Daniel först
en kort beskrivning av vad som faktiskt
har uträttats under det gångna året.
Utgivning av Disgen 2016, lansering av
en ny grafisk profil, sjösättning av en ny
webbplats och färdigställande av Häradsekonomiska kartor (HEK) anpassade för Disgen. Dessutom finns det
flera projekt där arbetet fortgår såsom
ett nytt Disbyt och flera kartserier på
gång, en ny betaversion av Disgen med
en del nya funktioner, som är tänkt ska
lanseras under året, och vidare fortgår
arbete med Rikstäckande Genealogisk
Databas (RGD).

Den nya verksamhetsplanen 2017–
2018, som mötet hade att ta ställning
till, omfattar bland annat fortsatt
genomförande av den nya grafiska
profilen på webbplatsen och i informationsmaterial med mer. Att erbjuda Diskulogen som e-tidning för de
medlemmar som så vill. Lansera en
uppdaterad version av Disgen med ny
funktionalitet och nya Disbyt. Driftsätta den planerade kartservern och
erbjuda terrängkartan samt den gamla ekonomiska kartan (GEK). Mötet
fastställde de presenterade riktlinjerna för verksamheten och den redovisade budgeten. Styrelsen hade i
verksamhetsplanen även framfört en
önskan om bemyndigande att använda 200 000 kr till utveckling av appar eller motsvarande för plattor och
smarttelefoner. Det är dock oklart om
tekniska och personella resurser finns
på plats under 2017. Mötet godkände
även detta.
Medlemsavgiften beslutades att
vara oförändrad för 2018, 180 kr för
ordinarie medlem och 90 kr för familjemedlem.
Valen till styrelsen förrättades ganska snabbt och smidigt. Daniel Berglund omvaldes som ordförande. Som
nya ledamöter i styrelsen invaldes
Kristina Andersson, Lidköping och
Anders Lindberg, Lund.
Det här är endast ett utdrag från
årsmötet. Vill du läsa alla dokument
i sin helhet återfinns de på www.dis.
se/arsmote
Tack för en fin årsmötesdag i DisSmålands hjärta – Eksjö. •

Tommy Nilson
tommy@betoni.se

Dis ekonomi

F

öreningens intäkter ökade jämfört med föregående år med 1,3 miljoner kronor och uppgick 2016 till
6,5 miljoner kronor, trots väsentligt lägre försäljning
av Disgen än budgeterat och ca 1 000 färre medlemmar. Medlemsavgiften höjdes 2016 till 180 kr.
Genom besparingar inom flera områden, bland annat ny upphandling av tryck och distribution av medlemstidningen Diskulogen, blev resultatet +0,5 miljoner kronor jämfört med föregående år -1,4 miljoner kronor. Inför 2016 sattes en gräns på
240 000 kronor för deltagande i Släktforskardagarna. Utfallet
blev 237 000 kronor. Personalkostnaderna ökade 2016 med 2,5 %.
Föreningen tillgångar uppgick till 5,4 miljoner kronor den 31
december 2016. Av detta var 5,1 miljoner kronor likvida medel.
En del av de likvida medlen har varit placerade på ett räntebärande konto utan risk. Det låga ränteläget under 2016 har medfört att ränteintäkterna minskat med 30 000 kronor.
Föreningens skulder uppgick till 2,1 miljoner kronor vid slutet
av året. I huvudsak utgjordes skulderna av leverantörsskulder
samt skatter och sociala avgifter för de anställda.
Det egna kapitalet, inklusive årets vinst, uppgick till
3,2 miljoner kronor jämfört med 2,7 miljoner kronor föregående år. Föreningens soliditet uppgår därmed till 60 %.

Budget 2017
I den beslutade budgeten för 2017 har antagits en ytterligare
minskning av antalet medlemmar samt en försiktigare utveckling av Disgen-försäljningen. Intäkterna beräknas ligga på samma nivå som 2016, totalt 6,5 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas öka med 0,4 miljoner kronor. Resultat 2017 beräknas bli
+30 000 kr.
Årsmötet godkände också en ram, utöver budget, på
200 000 kr att beslutas av styrelsen för utveckling av en mobilapplikation. Förutsättningen är att interna resurser kan frigöras för styrning av projektet.
Inför 2017 har föreningens redovisningsrutiner förenklats
genom att minska antal resultatenheter till fyra: ledning, administration, marknad och utveckling. Samtidigt införs projektredovisning för att effektivare kunna följa upp särskilda projekt
som till exempel kartor, funktionärsträffar, reklam etcetera. Ett
tydligare ansvar inom styrelsen för respektive resultatenhet och
projekt bedöms göra den löpande uppföljningen och redovisningen mer överskådlig samtidigt som detta förenklar det interna administrativa arbetet.•

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TUSENTALS KR)
Budget Utfall Budget
2016 2016 2017

Intäkter

Medlemsavgifter
Försäljning till medlemmar
Övriga rörelseintäkter

Kostnader

Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader
Diskulogen inkl tryck & porto
Administration, forskarstugan
Funktionärskostnader
Adm.bidrag regionföreningarna
Webbutveckling (ny hemsida)
Släktforskardagarna
Disgen
Styrelse, årsmöte, revision
Annonser & PR
Föreningsavgifter
Nya medlemmar regionerna
Övrigt

4 235 4 114
3 387 2 364
47
67

4 053
2 363
52

7 669 6 545

6 468

-591 -370
-543
-2 185 -2 017 -2 071
-1 345 -1 149 -1 020
-466 -403
-401
-506 -320
-479
-420 -413
-420
-210 -212
-261
-240 -237
-240
-348
-95
-234
-238 -178
-177
-223 -129
-165
-126 -126
-120
-105
-75
-100
-164 -272
-206
-7 166 -5 997 -6 438

Årets resultat

503

548

30

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager m.m.
Fordringar
Kassa och bank

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Förinbetalda medlemsavgifter
Skulder

Ing. balans
1 jan 2016

Utg. balans
31 dec 2016

23
40
153
54
4 544

9
40
197
42
5 066

4 814

5 354

2 658
904
1 253

3 212
1 049
1 092

4 814

5 354
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Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Daniel Berglund, Västra Frölunda
Vice ordförande:
Eva Dahlberg, Jönköping
Sekreterare:
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Övriga ledamöter:
Bo Kleve, Linköping
Claes Embäck, Gävle
Josefine Nilson, Huskvarna
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand
Gunilla Kärrdahl, Broby
Tommy Nilson, Eksjö (från 12/3)
Mats O Jansson, Stockholm (från 12/3)
Christina Claesson, Göteborg (fr. 12/3)
Marianne Strömberg, Handen (till 12/3)
Staffan Knös, Ronneby (till 12/3)
Revisorer:
Dag Köllerström, Forserum
Kerstin Karlsson, Uppsala
Under huvuddelen av året har Tommy
Nilson varit ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande ekonomisk administration har utförts av kansliets personal.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året varav två via Skype, samt ytterligare ett
antal informella möten via Skype. Regionföreningarnas ordföranden och
kansliets personal har varit adjungerade till styrelsen.
Föreningens årsmöte hölls den 12
mars på Hotell Höga Kusten, Kramfors, med Rainor Melander som mötesordförande. Årsmötesföredraget
”Lantmäteriet idag och imorgon”
hölls av Peter Nylén, Lantmäteriets
Geodatadivision.
8
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Antalet medlemmar i föreningen
uppgick vid verksamhetsårets slut till
23 114 (föregående år 24 373), vilket
innebär en total minskning med 1 259
medlemmar. Cirka 59 % av medlemmarna är anslutna till någon av regionföreningarna, vilket är en ökande
trend. Samtliga nytillkomna medlemmar erhåller ett års fritt medlemskap
i den regionförening som är närmast
deras bostadsort. Detta, som tidigare
var en försöksåtgärd, har av styrelsen
permanentats från och med 2016.
Regionföreningarnas verksamhet
framgår av egna årsberättelser. Regionföreningarna har under året erhållit ekonomiskt stöd från Dis med cirka
30 kr/medlem för regional verksamhet, plus det nyss nämnda fria medlemskapet för nya medlemmar under
första året.
Styrelsen är liksom tidigare mycket
medveten om att medlemsantalet
minskar. Vi tror, oförändrat, att detta
främst beror på bristande utveckling
av våra ”produkter” i vid mening,
kombinerat med konkurrens från andra aktörer på marknaden. Det omfattande utvecklingsarbetet på Disgen som genomförts under de senaste
åren, och som vi bedömer som strategiskt viktigast, är nu klart och kan generera intäkter. Utvecklingen måste
dock fortsätta. Även andra ”produkter” som Disbyt, Diskulogen med
mera är väsentliga att vidareutveckla.
Vidare har regionföreningarna en
nyckelroll när det gäller utbildning
och medlemsvård.

Fadderverksamheten. 70 faddrar –
med inriktning på Disgen, Min Släkt,
Holger, Kartor, Apple/Mac och Linux
– har varit verksamma. Deras insatser
är en viktig del av Dis medlemsservice. Många av våra medlemmar har
liten datorvana, och support i datafrågor och användning av olika program
är därför en nyckelfråga. Dis support
är uppskattad och ett starkt argument
för Dis. Ingen fråga får bli obesvarad
under längre tid. Under året har vi
inom supportorganisationen fortsatt
arbetet med kompetensutveckling
och svarstider, bland annat med en
egen fadderportal på webben, egna
Workshops på 6 platser i landet samt
vid funktionärsträffen i Linköping,
oktober 2016. Faddrarna har även tillgång till ett antal interna resurspersoner.
Faddrar har deltagit i alfa- och betatester av Disgen 2016, på Släktforskardagarna i Umeå och andra arrangemang, i produktrådet samt i olika
utvecklingsprojekt. Många faddrar
har också varit utbildare i Disgen.
Under året har Disgen 2016 släppts,
vilket medfört ett ökat antal ärenden.
Närmare 4 000 ärenden har hanterats
under 2016.
Torgny Larsson, Malmö, har fungerat som fadderkoordinator. Under
2016 har 8 faddrar slutat efter lång
och trogen tjänst och vi har fått 3 nya.
Funktionärsträff. På den årliga funktionärsträffen 1–2 oktober på Scandic
Frimurarehotellet i Linköping blev
det fullsatt med cirka 100 deltagare.

Hans Bjernevik

Dis styrelse 2017.

Forskarstuga. Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med
Östgöta Genealogiska
Förening. Stugan är öppen eftermiddagar hela året om. Den omorganisation som påbörjades i slutet
av 2015 (när Dis-Filbyter flyttade till
nya lokaler i Fontänen i Linköping,
och Dispersonal tog en större yta i anspråk i stugan) har genomförts.
Förbundsstämma. Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Umeå den
28/8 representerades föreningen av
fyra ombud. Dessutom deltog regionföreningarna med egna ombud.
Släktforskardagar. Dis deltog med
en monter vid årets Släktforskardagar
i Umeå. Årets tema var nya Disgen.
Föredrag och två stationer avsattes
för det. Dessutom visade vi upp Disbyt och våra kartor. Som vanligt hade
vi mycket intresserade besökare som
besökte oss i montern. Försäljningen
höll ungefär samma nivå (i kronor)
som förra året, trots ett lägre besökarantal totalt på Släktforskardagarna
detta år.
Kartutveckling. Under året har
Dis fortsatt arbetet med kartmaterial. Samarbetet med Supportstugan
i Linköping och Norrköping har avvecklats. Istället har ett nätverk av
Dis-medlemmar organiserats som har
gjort ett fantastiskt arbete.
Kartorna är georefererade för att
passa med modernt kartmaterial och
nerklippta i mindre delar som är praktiska att arbeta med. Kartorna kan
direkt användas i Disgen. Ytterligare

dvd-skivor och usb-minnen presenterades vid Släktforskardagarna. Tidigare har ju Lantmäteriet beslutat att
sluta ta ut nyttjandeavgifter för bland
annat terrängkartan (Gröna kartan,
GK). Nyheten under året är att Lantmäteriet beslutat att sluta ta ut nyttjandeavgifter också för äldsta ekonomiska kartan. Dis står i startgroparna
för att tillhandahålla kartor i 1:50 000
i rasterform som direkt kan användas
i Disgen (GK) samt att hjälpa till med
att ta fram äldsta ekonomiska kartan
(GEK). Ett exempel på att föreningen
har kraftfulla möjligheter är att en
medlem i kartnätverket har skannat
av generalstabskartan (norra verket)
hos forskningsarkivet i Umeå. Licensavtal om användningen av Häradsekonomiska kartan har skrivits med
Sveaskog. En projektgrupp för ledning av det fortsatta arbetet har varit
i gång några år. I gruppen ingår Björn
Johansson (sammankallande), KarlIngvar
Ångström och Tor-Leif Björklund.
Ett antal Dis-medlemmar har också
deltagit i arbetet under året. En artikel om föreningens kartverksamhet
publicerades i Kartografiska sällskapets tidning. Disdeltog också på Kartdagarna 2016 i Gävle.
Disgen 8.2. Under första kvartalet
såldes cirka 170 nya program, och
drygt 50 medlemmar uppdaterade till
Disgen 8.2. Disgen 8.2 såldes fram till
och med mars.
Disgen 2016. I mars släpptes Disgen
2016 officiellt sedan en förutgåva varit

tillgänglig sedan december 2015. Ca
3 500 medlemmar hade vid slutet av
året uppgraderat till Disgen 2016 och
500 nya program hade sålts. Drygt
18 000 av Dis nuvarande medlemmar är innehavare av Disgen 8.2 och
Disgen 2016 och närmare 4 000 av
våra tidigare medlemmar har köpt
Disgen 8.2/Disgen 2016.
Under första kvartalet inriktades
utvecklingsarbetet på att färdigställa
inför släppet. Under andra och tredje
kvartalet har allt arbete koncentrerats
på rättningar av fel som upptäckts när
antalet användare växte. Under slutet av fjärde kvartalet började arbetet
mer och mer inriktas på nästa betalversion.
Programutvecklingen görs till stor
del av Olle Fåk, Linköping, samt av
vår anställde utvecklare Patrik Hansson, men även Björn Johansson och
Daniel Berglund har gjort värdefulla
insatser.
Produktrådet har arbetat med att
förvandla förbättringsförslag till genomtänkta specifikationer och ge
synpunkter på den pågående utvecklingen. Parallellt har produktrådet
även analyserat felrapporter och
prioriterat felrättningar. Många funktionärer har varit involverade i det
mycket viktiga alfa- och betatestandet
under Gunilla Jacobsons ledning.
Disgen övrigt. Enligt verksamhetsplanen för 2016-2017 skulle föreningen genomföra en förstudie av Disgen
för Mac (Apple OSX). Förstudien har
genomförts under 2016 och slutsatsen
DISKULOGEN 116 | 2017
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blev att det är för dyrt och arbetskrävande att genomföra i förhållande till
det förväntade utfallet. Styrelsen har
därför beslutat att inte gå vidare med
denna utveckling för närvarande.
Disbyt. I databasen Disbyt för anbyte med dator deltar cirka 7 000 medlemmar (oförändrat sedan förra året)
med utdrag ur sina släktdatabaser,
tillsammans cirka 35,4 miljoner poster vid årets slut.
Cirka 73 % av alla personer födda i
Sverige 1750–1900 är representerade
i Disbyt-basen. Under året gjordes
cirka 6,5 miljoner sökningar.
Ansvarig för Disbyt-databasen har
varit Carl-Olof Sahlin. 14 Disbyt-ombud har utfört ett stort arbete med att
ta emot medlemmarnas bidrag, som
har omfattat 1 900 filer. Under året
har man också fortsatt bedrivit systematiskt arbete för att uppmuntra
medlemmar, som redan skickat in bidrag, att på nytt skicka in bidrag och
rättelser.
Disbyt vidareutveckling. Vidareutvecklingen av Disbyt har fortsatt
under året, med i huvudsak tre utvecklare, Håkan Johansson, Janåke
Gestblom och Ulf Arfvidsson. Två
betatestrundor har körts. Samarbetet
med Dis-Norge ligger fortfarande på
is. Christer Gustavsson är projektledare och planerar för en utveckling
och modernisering i flera steg.
Dispos. Med systemet Dispos för att
hitta i källorna har runt 80 000 sökningar gjorts under året.
10
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Dis Arkiv. Dis Arkiv, för framtida
bevarande av medlemmars släktdata,
har under året drivits med i stort sett
samma omfattning som tidigare år.
Det finns för närvarande 284 arkiv.
Under året har 10 nya och 14 uppdateringar tillkommit. 2 räddningar har
genomförts. Bo Kleve, Linköping ansvarar för Dis Arkiv.
Appar med mera. Som rapporterats
tidigare har styrelsen skissat på en
handlingsplan med utkast till ett antal olika appar för släktforskning. Inte
heller under 2016 har någon konkret
utveckling ägt rum eftersom Disgenutvecklingen har prioritet och vi bedömer att den är strategiskt viktigare.
Dis hemsida. I augusti lanserades
Dis nya hemsida baserad på Drupal
8. Hemsidan har givetvis den nya
grafiska profilen och kan utan problem läsas från mobiltelefoner, plattor m.m. Teknikutvecklingen var i
stort sett färdig i mars och arbetet har
under året huvudsakligen koncentrerats på att tillföra den nya hemsidan
innehåll av olika typer. Flera artiklar
och guider publiceras där utan att ha
publicerats i Diskulogen eller i medlemsbreven.
Liksom tidigare år har många medlemmar under året använt möjligheterna att köpa Dis-produkter och
utvalda produkter från bland annat
Sveriges Släktforskarförbund via Dis
webbshop. Försäljningen sker enbart
till medlemmar (med vissa undantag)
och priserna har därför hållits låga.

Webbförsäljningen marknadsförs regelbundet till medlemmarna via epostutskick.
Diskulogen. Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under året utkommit med fyra tryckta
nummer, under redaktörskap av Anna
Linder. Därtill utgavs ett temanummer om Disgen 2016; detta distribuerades enbart som pdf. Diskulogen
finns också tillgänglig på webben som
pdf-filer. En övergång till en något
lättare papperskvalité resulterade i en
stor besparing.
Pdf-tidningen för engelskspråkiga
medlemmar, Rooted in Sweden, har
utkommit med ett nummer under
2016. Tidningen läggs nu tills vidare i
malpåse och kan återupplivas den dagen vi formulerar en mer genomtänkt
strategi för den amerikanska marknaden.
Samarbetsavtal. Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital. Dis äger
vid årsskiftet 2016/2017 oförändrat
20 000 aktier i ArkivDigital AD AB.
Samarbetsavtalet har resulterat i ett
”annonsbyte” där AD får publicera
korta produktplacerande artiklar i
Diskulogen, i utbyte mot att Dis får
möjlighet till marknadsföring via ADs
epostutskick.
Rikstäckande Genealogisk Databas.
Projektgruppen som studerar möjligheterna till en ”rikstäckande genealogisk databas” (RGD) har arbetat
vidare under året med Christer Gustavsson som projektledare. Samarbe-

lockat många nya besökare till DNAcaféer och liknande arrangemang. I
och med den nya trenden har också
fler sammankomster arrangerats tillsammans med släktforskarföreningar
och studieförbund.
Under 2016 har flera regioner anordnat egna utbildningsträffar för
utbildare, ibland tillsammans med de
faddrar som finns i regionen.
Under funktionärsdagarna var en
av punkterna utbildningsfrågor och
det var många intressanta frågeställningar som togs upp.
Distansutbildning har genomförts i
Dis-Småland och Dis Syd.
Utbildningsmaterial för Disgen 2016
finns nu att köpa via Dis webbshop eller via Dis-Bergslagen som har arbetat fram Grundkursen i Disgen 2016.
Även Dis-Filbyter har tagit fram ett
utbildningsmaterial och Dis-Öst arbetar på ett liknande material som är
anpassat till kortare utbildningsinsatser. Sveriges Släktforskarförbund
har gett ut en ny version av handboken ”Släktforska med kartor” och det
är Björn Johansson och Karl-Ingvar
Ångström, båda från Föreningen Dis
som skrivit den, till nytta och nöje för
alla släktforskare.
Grafisk profil. Föreningens nya grafiska profil har under året genomförts på huvuddelen av hemsidan, i
Diskulogen och i marknadsmaterial.
Det som återstår är ett antal ”specialdelar” av hemsidan som t ex Disbyt,
”Min sida”, Dis Forum med mera, där
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tet mellan utvecklarna, Kalle Lundberg, Anderz Hellgren, Carl-Johan
Gustafsson och Mats O Jansson, har
fortsatt. Diskussionerna med Disbytutvecklarna har lett till ett nära samarbete eftersom de ingående delarna
med tvättning, analys och matchning
av data har stora likheter. På sikt kommer även sökning och presentation
att vinna på samordning. Verktygsutvecklingen för namn, orter och källor
som diskuteras att användas i såväl
RGD, Disbyt som fler av Dis verktyg
går sakta framåt.
openRGD gjordes tillgängligt under
fjolåret och var ett resultat av samarbete mellan Dis och Lunds universitet
(Institutionen för Elektro- och Informationsteknik, EIT) och har stötts
med ett finansiellt bidrag från Internetfonden. openRGD är tillgängligt
på sidan https://rgd.dis.se för ”självbetjäning” och har använts av många
forskare för att höja tillförlitligheten i
relationer och sakuppgifter i den egna
forskningen. Vi har ingen bra statistik
på användningen av openRGD, men
vid en städning av servern i början av
2017 avlägsnades cirka 800 tillfälliga
gästkonton med en total mängd av 150
GB släktforskningsdata.
Utbildning. I Föreningen Disär utbildning en viktig fråga och regionföreningarna har under 2016 gjort en
stor insats för att utbilda och informera om Disgen 2016, men också om
mycket annat, som till exempel ArkivDigital och DNA som under året har

det är tekniskt mer komplicerat att
byta utförande. De flesta regionföreningarna har påbörjat arbetet med att
införa den nya grafiska profilen i sitt
material.
Medlemsenkäter. Under året har
Dis genomfört fem enkäter bland
medlemmarna med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg. Enkäterna har
tagit upp frågor om Diskulogen, Disbyt, Varför är du medlem i Dis?, Dis
regionföreningar samt Dis produkter
och tjänster. Resultaten har gett oss
bättre kunskap om vad medlemmarna
tycker och kommer att hjälpa till att
fokusera verksamheten på vad medlemmarna efterfrågar.
Annonsering. Vi har annonserat i
Släkthistoriskt forum, Släkthistoria
samt Bygd och Natur. Våra tre ben
- Ideell förening, Verktyg och Släktforskning har vi börjat lyfta fram på
ett mer fokuserat sätt i olika sammanhang. Våra annonser i alla tidningarna
har nu förnyats och haft Disgen 2016
som fokus.
Anställda. Vid Dis kansli är Marie
Andersson heltidsanställd och Helena
Carlsson halvtidsanställd. Patrik Hansson är heltidsanställd för olika utvecklingsuppdrag såsom Disgen, Disbyt,
med mera. Christer Gustavsson är heltidsanställd som verksamhetsledare.
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Dis
alltså 3,5 heltidstjänster anställda.
Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse. •
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Stockholms sjömanshus mönstringsrulla för år 1753 (volym DIa:5 sid. 8). Serien börjar 1749. Hos ArkivDigital finns också handlingar från en rad andra sjömanshus, bland annat från den stora sjöfartsstaden Göteborg.

Mycket mer än kyrkböcker
Fångrullor. Om släktens brottslingar finns mycket att hämta. ArkivDigital har rullor för många av landets äldre fängelser.
Dessutom finns justitiekanslerns fånglistor för åren 1750–1825.
Barnhusarkiv. För den som härstammar från ett barnhusbarn är barnhusens arkiv viktiga för att komma vidare bakåt i
tiden.
Sjömanshusarkiv. Äldre tiders sjömän är väl dokumentrade.
Ett flertal av sjömanshusarkiven finns hos ArkivDigital, däribland de stora i Stockholm (se bilden ovan) och Göteborg.
Personregister. Underlättar alltid forskningen. ArkivDigital
har flera verkligt stora personregister: Sveriges befolkning 1950
och 1960 och Befolkningen i Sverige 1880–1920, oumbärliga
hjälpmedel för den som forskar på 1900-talet. Sedan finns
mängder med avfotograferade personregister, framför allt till
kyrkböcker och bouppteckningar men också över emigranter.
Till detta kan läggas ytterligare mycket mer.
Domkapitelsarkiv, passjournaler och listor över krigsfångar
från stora nordiska kriget, för att ta några exempel, vidare kan
det finnas lagfartsprotokoll och fastighetsböcker. Och den som
botaniserar noggrant stöter snart på olika mindre arkiv som
British factory i Göteborg, Götakanalbolaget och arkiven för
säterierna Höja och Jacobsberg.
God fortsatt forskningslycka!

Läs mer: www.arkivdigital.se

ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt källmaterial via internet. Våra
kunder är historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra som vill studera källorna i
original. Bolaget grundades 2005 och har i dag ca 35 anställda och 370 aktieägare.

SKOGSJÖMEDIA ÅLAND

Finns det mer än kyrkböcker hos ArkivDigital?
Den frågan ställs emellanåt.
Svaret är ja, väldigt mycket mer.
ArkivDigital har kyrkböcker för hela Sverige från äldsta
tid fram till 1940-talet. Men av närmare 65 miljoner bilder på
gamla arkivhandlingar utgör kyrkböckerna bara en liten del.
Låt oss ge några exempel på annat spännande material.
Bouppteckningar. Släktforskarens viktigaste källmaterial näst kyrkböckerna. Finns för hela Sverige långt fram på
1900-talet, ofta med personregister.
Militära handlingar. Alla har militärer i släkten. Därför har
ArkivDigital mängder med militära handlingar, från 1600-talets rullor till 1900-talets stamkort. Särskilt spännande är
meritförteckningarna som berättar utförligt om den militära
karriären.
Skattelängder. Låter kanske inte så spännande, men kan
vara oerhört givande om de studeras systematiskt. Mantalslängderna är viktigast, men det finns också andra användbara
skattelängder.
Rättegångsprotokoll. Ett synnerligen omfångsrikt material.
ArkivDigital har framför allt äldre protokoll (1600- och 1700tal), men du kan beställa fotografering av valfria volymer för
195 kr/st.
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REDAKTÖR
Helge Olsson har varit
redaktör för Macspalten sedan 1999, då den
fanns med i Diskulogen
för första gången.
Helge är pensionerad
tekniker och administratör som under nära
två decennier arbetade
extra som lärare på ett
gymnasium, innan han
sysslade med utbildningsfrågor på heltid
under några år.
Helge började släktforska 1985. Han började
använda Disgen 4.5.4.
för Macintosh 1990. När
Reunion 6 kom 1999
gick han över till det,
men har fortsatt att parallellt använda aktuella
versioner av Disgen.
Helge blev fadder för
Mac och Reunion 2001.
Helge Olsson

helge@Dis-syd.se
www.kulturenanderslov.
se/helge

MACSPALTEN

I egenskap av Dis-fadder vill jag i dagens
Macspalt börja med att kort sammanfatta det
gångna året.

V

i fick en ny efterlängtad version av både Disgen och Reunion.
I november lanserade Arkiv Digital en webb-baserad version av
Ad 2.0 Beta. Den körs direkt i webbläsaren och fungerar också
på läsplatta, Android eller iPad.
Jag fick många fadderfrågor om att köra Disgen på Macen. Vanligt
var också frågor om olika emulatorer och hjälpmedel som till exempel
WineBottler och CrossOver.
I Dis verksamhetsberättelse för 2016 kan man på sidan 9 i detta nummer av Diskulogen tyvärr läsa att det för närvarande inte kommer att
göras någon utveckling av Disgen för Mac (Apple OSX).

Förtydliganden

I förra Macspalten smög sig en del felaktigheter
in och en olyckligt formulerad mening. ”Säkerhetskopiering av Disgen på en Mac fungerar bra
med hjälp av WineBottler (ett program som gör
det möjligt att köra Windows-program direkt på
Macen).”
Det var läsare som tolkade det som att WineBottler fordras för att kunna säkerhetskopiera
Disgen 2016. Så är det inte. WineBottler gör det
möjligt att köra Disgen och andra Windowsprogram direkt på Macen. WineBottler har inget
med säkerhetskopieringen att göra.
Vi skrev också felaktigt att mappen hette dg82data, men i Disgen
2016 är det så att datamappen normalt ligger i Mina Dokument\Disgen
och heter Datamapp, om man inte själv har gjort en ny datamapp någon
annanstans. Samma metod att säkerhetskopiera Disgen 2016 kan naturligtvis även tillämpas när man använder emulator eller CrossOver,
med den skillnaden att dg2016data-mappen måste letas upp på annan
plats i datorn.
Vi hoppas på överseende med felaktigheterna. Vi lovar en rejäl skärpning med mycket noggrannare framtida korrekturläsning. •
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Kortkommandon i Disgen 2016
Att arbeta med mus är oergonomiskt och långsamt. Att
lära sig ett antal kortkommandon är en bra investering
i välbefinnande under arbetet. Även för den minnessvage sätter sig de här tangenttryckningarna väldigt snart i
fingrarna bara man har lite tålamod.

D

enna artikel kommer inte
att ge en komplett redogörelse för alla tangentbordskommandon i Disgen 2016. En lista på
tangentbordskommandon finns i den
inbyggda hjälpen som du når genom
F1 och rubriken ”Bra att veta”. Det jag
tar upp är mitt sätt att mata in en ny
person och redigera personuppgifter,
en steg för steg-guide, helt enkelt. Jag
utgår också från att ni som läser detta
vet var man ska befinna sig i familjeöversikten för att kunna mata in en förälder, partner eller ett barn.

En bokstav för kön/relation
Vi börjar med att mata in en ny person. Är det en far, tryck F, är det en
mor, tryck M. Numera finns också alternativet Föräldrar där man kan välja
att mata in båda föräldrar eller välja
en av dem, tryck L.
Är det en son, tryck S, är det en dotter, tryck D. Är det en relation, tryck G,
är det en partner och relation, tryck P.
14
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Om man har ett barn markerat i familjeöversikten och ska lägga till en
bror eller syster till hen, gäller kommandot S för bror och D för syster.
Verkar kanske konstigt med de bokstäverna, men det motsvarar son och
dotter.
Alla dessa kommandon är alltså
bara en bokstav, inget Alt, Ctrl eller
Shift framför. Jag har skrivit med stora bokstäver, det går förstås lika bra
med små.
Däremot finns det inget enkelt
kommando om man vill mata in en
obesläktad man eller en obesläktad
kvinna. Då får man antingen använda
mus/pekplatta i Skapa-menyn, eller det något ambitiösa kommandot
Alt+K och därefter B om det är en
man, eller K för kvinna.

Gå framåt med Tab
I dialogrutan ”Lägg till en ny person”
använder man Tab för att flytta mellan fälten. Vill man till exempel änd-

ra kön på personen går man till den
ofyllda pricken och fyller i den med
mellanslag.
Under hela tiden är knappen ”Nästa” markerad med en färgad ram. Det
innebär att man när som helst kan gå
till nästa dialogsida genom att trycka
Enter.
Väl inne i nästa dialog kan man
skriva in datum och sen gå till lampan
med Tab om man vill ha någon alternativ visning av datumet. När datumlampan är markerad kan man gå in där
med mellanslag. Tabba några gånger
så kommer texten ”Exakt” att bli markerad. Gå neråt med piltangenterna
om andra alternativ önskas. Alla alternativ i denna dialog kan nås med Tab
och piltangenter. Enter avslutar och
man kommer tillbaka till dialogen.
Ort-dialogen når man genom att
tabba till lampan vid Ort och trycka
mellanslag. Där finns många olika
val att göra och olika underdialoger.
Grundprinciperna för att navigera

DISGEN 2016
• med möjlighet att registrera olika familjerelationer
(både adoptivföräldrar och biologiska föräldrar)
• med möjlighet att registrera samkönade relationer
• med nya funktioner som hjälper dig att hålla ordning
på både släkten och forskningen

Uppdatera till Disgen 2016!

www.dis.se/disgen

mellan fält och val är: Tab flyttar mellan fält och knappar, piltangenter flyttar mellan en del val, mellanslag väljer
eller går in i undermenyer, Enter bekräftar och avslutar.

Flera paneler
När inmatningsdialogerna är genomgångna och man valt ”Slutför” öppnas
personöversikten automatiskt. Där
finns olika paneler: Namn, Flaggor,
Föräldrar, Partner, Barn och Levnadsbeskrivning (det finns ytterligare paneler också som man kan välja att visa
i sin personöversikt). Man flyttar mellan panelerna med Tab. När en panel
är aktiv är den (med det nuvarande
färgtemat) gul, annars blå.
Man flyttar mellan fälten i panelerna med piltangenterna och väljer att
gå in i dialog med mellanslag.

Skapa en notis
Man kan lägga till en ny notis i levnadsbeskrivningen med två olika

kommandon, F2 eller Ctrl+N. Dessa
kommandon fungerar oavsett var i
personöversikten man befinner sig.
Då får man upp en meny där man
väljer vilken sorts notis man vill ha.
I den menyn har alla notistyperna en
ledbokstav som är understruken, till
exempel Y för yrke eller T för text.
Så skapar man en ny notis, och i
de notisdialogerna navigerar man på
samma sätt som beskrivits ovan.
På samma vis arbetar man i relationsöversikten. Om man står på en
relation (Gifte) i familjeöversikten
och trycker mellanslag kommer man
till relationsöversikten. Där navigerar
man på samma sätt som i personöversikten. Ny notis i Relationshistoria får
man genom F2 eller Ctrl+N.
Använd faktarutan för en enkel sammanfattning av en väg till ett snabbare
och vilsammare arbete. Lycka till! •

SNABBGUIDE
Lägg in en mor:
• I familjeöversikten, M.
• Flytta mellan fälten med Tab.
• Enter går till nästa sida i dialogen.
• Öppna Datum- eller Ort-dialogerna
med mellanslag, när lampa är markerad.
• Navigera där med Tab, piltangenter,
mellanslag och Enter.
Tab flyttar mellan fält och knappar,
piltagenter flyttar mellan vissa val,
mellanslag väljer och/eller går in i
undermenyer, Enter bekräftar och
avslutar.
Navigera och mata in notiser i personöversikten/relationsöversikten
• Gå till personöversikten/relationsöversikten med mellanslag eller F9.
• Flytta mellan panelerna med Tab.
• Flytta mellan notiserna i en panel
med piltangenterna.
• Gå in i en notis med mellanslag.
• Skapa en ny notis till Levnadsbeskrivning/Relationshistoria med F2
eller Ctrl+N.
• Välj ledbokstav för notistypen, till
exempel Y för yrke.
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Jon Kahn

kahns@comhem.se

Släktforskning i romanform
Simons längtan är en roman som handlar om min morfars
morfars far. Jag ville förstå hans självmord. Men frågan är
om man kan förstå en människa genom släktforskning.

K

yrkoböckerna ger grundinformation att brodera en
historia kring. Ibland har
prästerna skrivit långa berättelser.
Men ibland står det också väldigt lite.
I Stockholms husförhör får man veta
ett namn och en fastighet – inget mer.
Ändå är det lika mycket personer av
kött och blod i båda fallen. Kyrkoböckerna ger ofta anledning till att fundera
vidare över hur människor egentligen
hade det. Kort sagt är kyrkoböckerna
romanstoff.

Simon Simonsson
Jag har sedan tidigare skrivit en släktroman som baserades på släktforskningsinformation från 1900-talet. Nu
tog jag mig an en uppgift som krävde
mycket mer forskning. Jag hade en
spännande familjehistoria att utgå
från: Simon Simonsson (min morfars
morfars far) föddes på den svenska kolonin Saint Barthelemy 1797 och dog
genom självmord 1831 i Stockholm.
Han var barn till Magnus Simonsson,
en guldsmed från Norrköping, och
hans maka Helena Quäderlöf från Göteborg. Magnus dog i New York 1805
16
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och Helena på ön 1814. Simon hade
många systrar, bland annat hans tvilling Charlotta som dog av psykisk
sjukdom 1819. Simon kom till Sverige
med hjälp av sin förmyndare Paul Ollongren. Väl i Sverige fick han arbete
hos juvelerare Giron och gifte sig med
Anette Burman som han fick flera barn
med. Han blev framgångsrik guld- och
silversmed. Men plötsligt tar han sitt
liv. Så långt kom jag med hjälp av familjetraditionen och Simonssonska
släktföreningen. Det är en intressant
historia att bygga vidare på.

Sällan omskriven period
Men för att skriva en roman behövs så
mycket mer. Jag måste förstås ta reda
på hur det var på Saint Barthelemy
och i Stockholm vid den tiden. Det
finns mycket skrivet om den gustavianska tiden men ganska lite om de
första årtiondena på 1800-talet, innan
Fredrika Bremer och Carl Jonas Love
Almqvist skrev sina första romaner
och innan Fogelströms romansvit
börjar. Jag behövde veta så mycket
som möjligt om mina släktingars ursprung och platserna de levde på. Vil-

ka de bodde nära, döda barn som inte
omtalats och mycket mer. Det krävs
väldigt mycket forskning för att det
verkligen ska bli en levande roman.
Fantisera kan man förstås alltid göra,
och det har jag väl gjort en del också,
men om man som jag utgår från en
verklig historia kan man bli beslagen
med felaktigheter och boken blir då
fort ointressant.

Simons anor
Anorna först. Är de verkligen viktiga?
Jag tycker det. Någon har sagt att
man alltid ska veta mer om en person
än det man skriver när man skriver
skönlitteratur eller en dokumentär.
Det måste märkas att det finns mycket mer information bakom personen.
Hur en person, även en romanperson,
beter sig och vem man blir i livet har
såväl med ens bakgrund som ens miljö att göra. Jag har forskat både på Simons far och mor, på Magnus och Helenas anor. Ja Magnus anor har även
Elisabeth Thorsell gjort en utredning
om. Magnus var son till Simon Jönsson som arbetade som vattenutkörare med mera i Norrköping. Simon

På bokens omslag syns ett utsnitt av
Carl Bertil Gyllenborgs bild över Gustavia från 1793.

föddes i Landeryd och hans anor har
kunnat följas ett par, tre generationer.
Magnus mor Stina Månsdotter föddes
i Skönberga och arbetade som piga i
Norrköping. När Magnus föräldrar
dog hade Magnus en farbror på buldansfabriken där man gjorde segelduk och en morbror som var bonde i
Östra Husby, det framgår av bouppteckningen. Norrköping strax före industrialismen och den östgötska skärgården är därför något att skriva om.
Simons mor Helena, med det ovanliga namnet Quäderlöf, hade sin mor
i Göteborg och morbröder som seglat
runt i världen med Lars Kåhres fartyg och troligen varit på Saint Barthelemy. Helenas mor var dotter till en
kronofogde och arbetade hos en familj. Helena föddes i Må i Fjärås. Helenas mor blev nog tvungen att flytta
in till staden när mannen dött. När
man följer Simons mormor, Anna Elisabet Ekmans anor bakåt hittar man
både skrivare och präster och dansk
lågadel. Kronofogde Nils Quäderlöfs
anfader, Anders Hansson, var en av
flera i den släkten som valde svenskarnas sida i de dansk-svenska krigen

under Karl X Gustav och Karl XI.
Namnet Quäderlöf kommer från orten Kvärlöv. Här finns en del stoff att
bygga på: minnen från krigen och av
tider då man var förmer och så de där
spännande morbröderna.

Anette Burman
Anette Burmans släkt kom från Dalarna. Fadern Eric Burmans far var skomakare i Falun. Vilken sorts Burman
han var har jag inte fått fram. Möjligen
en Puuroinen-arvinge. Anettes mor,
Eva Maria Ahlberg, har en spännande
familj, både hennes far och morfar var
lantmätare (ingenjör kallade man det
för). Här hittar man flera kända dalasläkter, som Grot och Björling, bland
anorna. För släkten Ahlberg har jag
inte hittat mycket. Eva Marias far, Anders, var son till kammardrängen och
tunnbindaren Petter Ahlberg i Västerås, men där tar det stopp.
Tittar man djupare i kyrkoböckerna hittar man också annat att skriva
om i en roman. Eva Maria hade fött
inte mindre än tio barn, men endast
Anette och hennes bror hade överlevt småbarnsåren. Familjen hade

bott på Riddarholmen och på olika
ställen i staden och även drivit servering ibland. Eric hade varit gift förut.
Här har vi bakgrunden i Dalarna och
mycket annat att bygga på.
Saint Barthelemys kyrkoböcker är
ett sorgligt kapitel. Originalet finns i
Aix-en-Provence eftersom ön såldes
tillbaka till Frankrike 1878. De är vattenskadade och i Sverige finns bara
dåliga kopior på Riksarkivet. Domböckerna har nyligen restaurerats och
någon borde förbarma sig också över
kyrkoböckerna och restaurera och
fota av dem. Trots många timmar på
Riksarkivet har jag inte hittat mycket.
Jag har fått gå på familjens uppgifter i
huvudsak. En syster som var kvar på
ön länge har jag hittat. På Riksarkivet
finns också Sten Simonssons material
om Saint Barthelemy. Han är en äldre
släkting som samlat diverse material
och skänkt det till arkivet. Där har jag
hittat mer information.
Jag ville ta reda på när Simon verkligen kom till Sverige. I ”Silverbibeln”
står att han kom 1814 via väst- eller
sydkusten. Där har jag inte hittat honom. Jag hittar honom i Sverige förDISKULOGEN 116 | 2017
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KÄLLOR
”Guldet och ölet
formade släkten” av Simonssonska släktföreningen
”Who was who on Saint
Barthelemy” av Per
Tingbrand
Samuel Fahlbergs olika skrifter av Svenska
vetenskapsakademin
”…åt alla christliga förvanter…” av Jan Arvid
Hellström
”En gammal stockholmares minnen” av
Claes Lundin
”Gustavia, Saint
Barthelemy” av Jenny
Stening
”Koleraepidemin i
Stockholm” av Elisabet
Zacke
Böcker om Göteborg
och Saint Barthelemy
av Gudrun Nybergs
Guld- och silversmeder
i Sverige (”Silverbibeln”)
Kyrkoböcker och
bouppteckningar från
bland annat Saint
Barthelemy, Nicolai
1819-1834, Riddarholmen, Hedvig Eleonora,
Klara, Jakob, Johannes
och Göteborgs domkyrkoförsamling m.m.
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sta gången 1817 som lärling hos Giron (eller
Tjirong som kyrkoboken skriver). Men Ollongren som tog honom till Stockholm arbetade redan 1815 på kanslistyrelsen i Stockholm. Samtidigt lyckades han få en av sina
slavar frigiven på Saint Barthelemy. Historien om Simons hemfärd har jag därför fått
skarva ihop av olika fakta. Efter Giron flyttar
Simon in hos Burman på Sperlingens backe
(Riddargatan) och efter en kort tid föds de
två första barnen. Men här kommer en till
märklighet, barnen står med moder okänd
i Hedvig Eleonoras födelsebok. Varför?
Nya spekulationer. Simon blir mästare och
flyttar till Gamla Stan till ett hus med bara
guld- och silversmeder på Västerlånggatan
och Anette flyttar in som hans hushållerska.
Sedan är det märkligt igen. De bor skilda åt
i Katarina ( ja, Simons bostad har jag inte
hittat) men gifter sig i Katarina kyrka 1822.
Varför flyttade de isär, bara för att gifta sig?
Kanske en skenflytt för att få gifta sig i Katarina? Sedan hittar jag dem igen på Baggensgatan och då döps alla barnen i Storkyrkan.
Slutligen flyttar de till Järntorgsgatan där de
bor tills de dör. Jag har kunnat få fram de
tjänstefolk som bodde med dem, men inte
exakt var i huset de bodde.

Paul Ollongren
Paul Ollongren spelar en viktig roll i boken.
Han var notarie på Saint Barthelemy under 1800-talets början men åkte hem och
arbetade bland annat i samband med riksdelningen 1809. Ollongren återkom till ön i
början på 1810-talet som vikarierande justitiarie (en slags lokal domare). Honom har
jag hittat 1811 inneboende i Maria församling och från 1819 i Gamla Stan (det finns
inga äldre husförhör där) och då med betjänten Samuel som antecknas som ”neger”.

Jag har också hittat såväl Simons och Anettes som Paul Ollongrens bouppteckningar
som gett mig mycket stoff.
Det finns också sidokaraktärer från Saint
Barthelemy i boken, som läkaren Samuel
Fahlberg som var ingenjör och naturforskare samt öns präst Eric Forsström. Även
han var naturforskare och skrev Simons
lysningsbevis. Fahlbergs anor har jag sökt
i Hälsingland där han skulle komma ifrån
men har inte funnit något än. Det var en
spännande man som bland annat blev dödsdömd. Mycket spännande hände på ön
under Napoleonkrigen men det kan man
hitta information om i andra källor än kyrkoböckerna.
Paul Ollongren dör 1831 och begravningen
hålls av Johan Olof Wallin. Också en karaktär att bygga på. Den som vi känner som
psalmförfattare var då domprost. Man kan
tänka hur han höll en begravning. Samma
dag tog Simon sitt eget liv.

Det blev en bok till slut
Utan släktforskningen hade jag aldrig kunnat skriva denna dokumentärroman. Simons psykologiska utveckling är kärnan i
romanen, den har jag fått arbeta fram med
fakta och fantasi. Boken börjar med Helenas
tvillingförlossning på Saint Barthelemy och
slutar i vattnet i Stockholms ström.
Boken kan beställas från Recito förlag,
www.litenupplaga.se. Om ni har frågor (eller svar på några av mina öppna trådar)
kontakta mig gärna på kahns@comhem.se.
Information om min släkt kan man hitta på
www.kahn.in. •

Excel
M

icrosoft Excel kan vara
ett viktigt redskap för släktforskaren, särskilt den som
sysslar med genetisk genealogi. När
man laddat ner sin träfflista som en
Excelfil är matchningsdatumen naturligt nog skrivna på amerikanskt vis
då testbolagen är amerikanska. Om
man vill sortera sin lista efter matchningsdatum blir det därför helt fel.
Det fungerar inte att markera kolumnen och välja att det är ett datumfor-

mat genom att högerklicka och välja
Formatera celler och Datum.
Ett fungerande sätt är att markera
kolumnen, välja Data > Text till kolumner, klicka sig framåt utan att välja
något och sedan under Kolumndataformat välja Datum och MDÅ, eftersom de amerikanska datumen skrivs i
ordningen månad, dag och år. Avsluta
med Slutför. Nu visas datumen på rätt
sätt och det går bra att sortera listan i
datumordning.

Datum från 1900- och 2000-talet
definieras oftast automatiskt som datumformat av Excel. Men datum före
1900-01-01 kan inte Excel konvertera
på ett enkelt sätt – det blir ingen effekt om man väljer datumformat.
Det är bra att vara medveten om att
det därför kan vara svårt att använda
vissa funktioner för att beräkna och
sortera släktforskningsuppgifter från
1800-talet och tidigare med hjälp av
Excel.
DISKULOGEN 116 | 2017
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Lars Warlin

lars.warlin@lsn.se

Släktträff vid Afventorp

Lars Warlin

Våra liv vilar på fundamentet av våra förfäders umbäranden och vedermödor. Oftast faller dessa i glömska
med tiden men släktforskning ger oss alla en möjlighet att uppmärksamma deras levnadsöden.

20
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Lars Warlin

Lars Warlin

Å

r 1871 tvingades mina förfäder Ola Larsson och Kerstina
Nilsdotter lämna sitt hem Afventorp, som bebotts av släkten sedan
1787. En trolig orsak var att fattigdomen drev dem till kreaturstöld som
uppdagades och bestraffades med
dryga böter. Orsaken till denna familjehändelse och vad som hände släkten
från Afventorp, i Genarp socken, har
jag skrivit om i tidigare artiklar i Diskulogen (Släkten i Amerika i nr 106
och Snattare på Afventorp i nr 112).
145 år efter att Ola och Kerstina
tvingades lämna Afventorp samlades
18 ättlingar under midsommarhelgen
2016 för att tillsammans ha en picknick på husgrunden i skogen.
Tanken på en släktpicknick föddes
våren 2015 när vi hittade husgrunden
mitt ute i skogen, nära Häckeberga i
Skåne. Träden höll då på att slå ut och
det enda som hördes var fågelkvitter.
Tanken utvecklades till en idé och vi-

dare till en uppmaning här i Diskulogen till alla presumtiva släktingar att
kontakta mig.
Eftersom vi skulle få besök till midsommar av våra amerikanska släktingar, Brian med sin hustru Mary-Jo
från Minneapolis, tyckte jag att detta
var ett perfekt tillfälle för en sammankomst. Jag bjöd därför in släktingar
jag redan kände och bad dessa att
sprida inbjudan vidare.
Det hela utvecklade sig till något
som nästan påminde om tv-programmet ”Allt för Sverige”, speciellt när
vi hade hamnat ute i skogen i Häckeberga. Det var bara programledaren
Anders Lundin som saknades och alla
väntade bara på att han skulle kliva
fram bland snåren.
Jag hade skickat ut GPS-koordinater samt vägbeskrivning i min inbjudan till picknick. Nuförtiden är platsen där Afventorpet en gång låg helt
igenvuxen, så för att alla skulle hitta

hade vi dessutom snitslat en väg genom skogen. Det var inte helt enkelt
då det ligger ca 1 km från närmaste
väg och det finns ingen stig att följa.
Vid elvatiden på söndagen efter
midsommar kom äntligen ättlingar
från Minneapolis, Lund, Lomma,
Landskrona och Malmö vandrande
genom skogen. Alla hade med sig en
fikakorg och filtar. Trots högt gräs,
massor av brännässlor och björnbärssnår var humöret på topp när de kom
fram till platsen - husgrunden och
resterna efter Afventorp i skogarna
sydöst om Häckeberga slott i Skåne.
Trots att solen lyste med sin frånvaro breddes filtar ut och fika dukades
upp i gräset på husgrunden. De flesta
kände inte varandra sedan tidigare
men det blev snabbt en varm och trevlig stämning med många frågor som
”var kommer du ifrån?” och ”hur är vi
släkt?”. Några hade tagit med sig både
fotoalbum och släktträd för att försöDISKULOGEN 116 | 2017
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Lars Warlin

ka reda ut släktskapen och hitta likheter. Vi kände snabbt både värme och
gemenskap. Kanske var det generna vi
delar som på något sätt gjorde att man
kände släktskap trots att det gått 145
år sedan släkten lämnade platsen.
Vi bytte mejladresser med löften
om att hålla kontakt. Facebook-familjen blev också utökad och numera har
man lite bättre koll på släkten.
Våra förfäder Ola och Kerstina hade
sju barn som överlevde barndomen.
Ett av dessa, Anna, emigrerade till
Minnesota och gav där upphov till
en stor släktgren med hundratals ättlingar.
Jag har ingen aning om hur det gick
för fyra av barnen så det kan finnas
många fler släktingar runt om i världen … Skulle någon av er läsare känna
igen sig är ni varmt välkomna att höra
av er till lars.warlin@gmail.com. Det
kan ju bli fler släktträffar ute i skogen
vid Afventorpet.
22
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Ola och Kerstinas Afventorp lämnades visserligen av tragiska orsaker
1871, men platsen är inte längre glömd
utan återupptäckt, tack vare släktforskningen, och har återfått en plats
i våra hjärtan.

Lite fakta
Ur bokverket om Häckeberga i fyra
delar (utgiven av Häckeberga bygdeklubb 2016) har jag sedermera lärt
att samtliga gårdar och hus på Häckeberga var så kallade arrendegårdar,
vilket innebär att Häckeberga gods
ägare upplät nyttjanderätten av jord
och byggnader mot ersättning i form
av pengar, natura eller dagsverken.
Afventorp uppfördes sannolikt runt
1785-1787 och beboddes fram till 1940
då den lades ner. El och vatten drogs
aldrig fram till Afventorp så vatten
hämtades från en brunn vid torpet/
gården. Den sista bostaden byggdes
runt 1900 och den nya gården flyt-

tades då något söder om den gamla
gårdsplanen.
År 1871 var Afventorp ett litet torp
på 5 tunnland som försörjde 14 personer och hade bebotts av släkten sedan
1787. Ola och Kerstina var i 70-årsåldern när de tvingades flytta, en trolig
orsak är domen år 1868 på 75 riksdaler för att ha stulit några kreatur,
sålt hudarna och tagit rätt på köttet.
75 riksdaler riksmynt motsvarade år
1868 betalning för lika lång arbetstid
som 102 829 SEK år 2015, mätt med
löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. (Källa: Edvinsson,
Rodney och Söderberg, Johan, 2011,
A Consumer Price Index for Sweden
1290-2008, Review of Income and
Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.) •

Hitta arkivmaterial
Många vet att man bör arkivera gamla
handlingar och fotografier i syrafria och
arkivbeständiga förvaringslösningar. Problemet kan vara att få tag i det. Vi har letat
fram några återförsäljare på internet.

Aktomslag för A4, 125 st/frp
www.ocay.se

448 kr

60 kr
A4-plastfickor, 5-pack
www.rotterbokhandeln.se

70 kr

150 kr
Arkivbox för A4, 10 st/frp.
www.museiservice.se

C4-kuvert, 5-pack
www.mattonbutiken.se

349 kr

A4-kopieringspapper, 80g, 500 st/frp
www.kontorsgiganten.se

Kontrollera att materialet uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:4 och Svensk Standard SS 62 81 07, utgåva 2.
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ANNONSSIDA

Nu finns ArkivDigital
direkt i webbläsaren
Det händer mycket i
ArkivDigital just nu.
Nyligen kom den nya
versionen av programvaran med flera
stora personregister.
Och nu har ArkivDigital flyttat in i din
webbläsare. Gå till
webbadressen app.
arkivdigital.se och
logga in som vanligt. Enklare kan det
knappast bli!

Nya ArkivDigital körs direkt i webbläsaren på din dator eller läsplatta.

Av Håkan Skogsjö
Nu behöver du inte längre installera något särskilt program på datorn
för att släktforska med ArkivDigital. Istället använder du din webbläsare. Gå till webbadressen app.
arkivdigital.se och logga in som du
brukar.
ArkivDigital fungerar bäst i
webbläsaren Google Chrome, men
kan också köras på Safari, Firefox
och Edge (men inte med Internet
Explorer). Och kanske bäst av allt:
Med webbversionen kan du använda nya ArkivDigital på läsplattor som Android och iPad. Det är
viktigt att du använder den senaste
versionen av din webbläsare.
ArkivDigital på webben ser inte

riktigt likadant ut som ArkivDigital
2.0 (och är väldigt annorlunda jämfört med tidigare versioner).
Flikarna som tidigare var placerade i bildytans övre del, har flyttat
till den vänstra sidan. På så sätt frigörs mer plats åt själva arkivhandlingen, som blir lättare att läsa. Du
väljer själv storlek på panelen till
vänster beroende på skärmstorlek
och upplösning.
Överst i den vänstra panelen
finns två val i klarblå fält: Ny arkivsökning och Ny registersökning.
Med Ny Arkivsökning söker du
efter arkivhandlingar. Sökningen
fungerar som du är van vid från tidigare versioner av programmet.

Med Ny registersökning söker du
i ArkivDigitals personregister som
Sveriges befolkning 1950 och 1960.
Varje sökning i registret och varje öppen arkivhandling visas som
en egen flik i vänsterspalten. På så
vis kan du alltid enkelt gå tillbaka
till en tidigare gjord sökning eller
en öppen volym. Och även när du
har stängt en volym, finns den fortfarande kvar under ”Historik”, så att
du enkelt kan återvända till den.
Navigeringen fungerar som i tidigare versioner med hjälp av knappar i bildens överkant. Praktiska
snabbtangenter är PageUp/PageDown för att bläddra framåt och
bakåt i en volym.

									

eceri i Brandstorp
Firma Erland Carlssons sp
ack.
i Västergötland med Essom

ANNONSSIDA

Norrmannebo i Romelan
da församling i Västergötla
nd med
kapellet. Båda bilderna är
tagna i början av 1970-tale
t.

Fascinerande flygbilder
snart i ArkivDigital
Hittills har ArkivDigital nästan bara erbjudit
textdokument som kyrkböcker och skattelängder. Men det ändras nu. Snart kan abonnenterna ta del av flera miljoner flygbilder av
hus och gårdar runt om i hela Sverige, tagna
från 1950-talet och fram till i dag.
Av Håkan Skogsjö
ArkivDigital har förvärvat flera
miljoner flygfotografier. De visar
hus och gårdar från hela Sverige
och är tagna framför allt under
1960–1990-talen, men det finns
också en del som är äldre och en
del som är tagna på 2000-talet.
– Vår ambition är att hela tiden
addera nytt material och utveckla
nya tjänster för att underlätta våra
kunders forskning, säger ArkivDigitals vd Mikael Karlsson. Flygfo-

tona kompletterar våra bilder av
arkivmaterial på ett intressant sätt.
– Massor av människor letar
i det förflutna och bilderna har
blivit ett viktigt källmaterial. Flera
av husen är fotograferade kanske
fem gånger i cykler om tio år, säger
Mikael Karlsson.
Säljaren av flygfotografierna är
företaget Svenska Aero-bilder i
Enköping, vars vd och ägare Pereric
Öberg är nöjd.

– Det känns oerhört roligt att
alla dessa bilder nu kommer att bevaras åt framtida generationer, som
får tillgång till detta unika material
digitalt via nätet.
Svenska Aero-bilder har tidigare
sålt bilderna framför allt som så
kallade canvastavlor i mycket hög
kvalitet. Den verksamheten fortsätter som tidigare. Så hittar du en fin
bild på släktgården hos ArkivDigital, kan du beställa den som tavla
att hänga upp på väggen hemma.
Flygbilderna kommer att ingå i
ArkivDigitals Alltiett-abonnemang,
som kostar 1795 kr/år. Publiceringen börjar inom några månader.
Till att börja med läggs skannade papperskopior ut av bilderna,
detta för att publiceringen ska gå
så snabbt som möjligt. Men senare
kommer också skannade negativ i
bättre kvalitet att publiceras.

Charlotte Börjesson

charlotte.borjesson@telia.com

DISBYT + DNA = SANT

Nästan alla personer som jag delar DNA med hos Family Tree DNA är
okända för mig. Att hitta gemensamma anor är ett gigantiskt pussel men
det underlättar om båda har skickat in sin släktforskning till Disbyt.

I

Family Tree DNA:s Family
Finder har min far en matchning
med Björn Fagerstedt. Släktskapet beräknas vara 2nd–4th Cousins
(3–5-männingar). Björn har laddat
upp en Gedcom-fil till Family Tree
DNA (FTDNA), se bild 1 där trädsymbolen under namnet är markerad. Jag
började med att leta upp min senaste
resultatfil (A08350.txt) från mitt inskickade Disbyt-utdrag för att se om
Björn är medlem i Dis och har skickat
in material till Disbyt. Jag hade träff
på Björns Disbyt-utdrag med tolv
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personer så jag fokuserade min sökning till dessa personer, se bild 2. Det
är dock inte självklart att våra gemensamma anor skulle vara bland dem,
men jag hade i alla fall några namn att
utgå ifrån.
I FTDNA valde jag Björns träd i
”Family Finder – Matches” och sedan visning i antavlevyn ”Pedigree
View”. I sökrutan skrev jag in ”Britta
Andersdotter” och fick upp ”Britta
Andersdotter f 1772” som jag valde.
Den blå pilen (Back to the next most
recent generation) till vänster om

Britta Andersdotter gör att hennes
make Hans Nilsson och sonen Johan
Hansson blir synliga. Britta, Hans och
Johan har jag som mina anor. Den blå
pilen för Johan gör att hans hustru
Anna Eriksdotter och dotter Brita Johansdotter blir synliga. Anna är också
min ana men inte Brita, se bild 3. I
Disgen har jag fört in Johan Nilsson
och Anna Eriksdotter samt deras tio
barn. Ett av deras barn, Brita Johansdotter, har även Björn i sitt släktträd.
Hennes syster, Beata Johansdotter, är
min anmoder, vilket också framgår i

Bild 1. Björn Fagerstedts DNA-matchning i min fars träfflista hos Family Tree
DNA.

Bild 2. Resultatfilen från Disbyt öppnas
med Anteckningar/Notepad. Sökfunktionen finns under fliken Redigera. Här
visas de 12 personer som Björn och jag
har gemensamt i Disbyt.

mitt uppladdade träd hos Family Tree
DNA, se bild 4. På det här sättet kom
jag väldigt enkelt och snabbt fram till
att Björn och jag har Johan Hansson
och Anna Eriksdotter, båda födda och
avlidna i Solberga (O), som våra gemensamma anor.
Sedan tog jag kontakt med Björn
via e-post och berättade vad jag kommit fram till. Vi har nu kompletterat
och uppdaterat varandras släktträd.
Om jag har uppfattat rätt så är Björn
”pysslingbarn” (femmänningsbarn)
till mig. •

Bild 3. Björns anor som han har laddat upp till Family Tree DNA.
(Jag har hans medgivande att visa vår träff och hans kontaktuppgifter.)

Bild 4. Mina anor som jag har laddat upp till Family Tree DNA.
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

DNA-krönika

J

ag fick ett intressant svar på min fråga om
hur andra gör för att få en överblick över
hur man är släkt med mångmänningar. Dismedlemmen Örjan Eriksson har utvecklat ett eget
program, Visual Genealogy, som från en Gedcomfil automatiskt ritar upp hela släkten i en 3D-bild.
Programmet är skapat för att åskådliggöra komplexa släktband. Sedan finns det även funktioner
för att se namn, kön och livslängd. Programmet är
gratis och avsett för datorer med Windows. Läs
mer och ladda ner programmet på http://unexpected-visions.com/VG.html.
Sedan sist har Family Tree DNA:s hemsida uppdaterats så att vissa tredjepartsfunktioner, som till
exempel den fina Dnagen Match Circle, inte fungerar för tillfället. En ny uppdatering av Genome
Mate Pro har släppts. Nu kan man bland sina anor
välja att endast lista de som kan ha bidragit till ens
X-kromosom.
Då man kan ha mycket nytta av att exportera
sina träffar till en Excel-fil kanske man även vill
ändra datumet från amerikanskt till svenskt skrivsätt för att kunna sortera sin lista. Läs mer om hur
man gör på sidan 19. Det är även smidigt att i sin
träfflista i Excel söka efter gemensamma ortnamn
och släktnamn och sedan markera dessa träffar på
något sätt för att senare enklare kunna hitta hur
man är släkt.
Man kan nästan alltid lära sig något nytt genom
att titta på sin träfflista och studera gemensamma
träffar och deras släktträd. Det är ganska smart att
titta på sina nya träffar lite då och då eftersom de
annars lätt försvinner in bland de andra träffarna.
Bläddra och läs lite här och där för att lära känna
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dina släktingar. Snart kommer du att börja känna
igen olika namn och platser och då kanske det inte
dröjer så länge innan du hittar en gemensam ana.
Jag valde att visa gemensamma träffar för en
person med alla sina kända anor i min hembygd.
Det var lite konstigt att den närmaste träffen, en
amerikan, hade alla sina svenska anor från ett helt
annat landskap. Kan det vara så att de har tagit fel
på varifrån i Sverige deras anor kommer? Annars
finns det ett ordentligt mysterium att lösa. En felaktig fader någonstans kanske?
I ett föredrag under årets Rootstech berättade
Angie Bush, genetisk genealog hos Ancestry ProGenealogists, och hennes tonårsdotter om DNAsläktforskning och hur man får den yngre generationen intresserade av släkten. Angies dotter var
inte intresserad av sin mors traditionella släktforskning. Inte heller DNA-resultaten var särskilt
intressanta. Det var först när dottern själv blivit
testad och fick se vilket DNA hon ärvt från vilka
mor- och farföräldrar samt se skillnader och likheter mellan vad hon och hennes syster ärvt som
hennes intresse för släktforskning började växa
fram.
Om man vill följa deras tips för att få till exempel
barnbarnen intresserade kan man på ett enkelt sätt
få en grafisk översikt genom att ladda upp DNAresultat till www.legacytree.com/inheritance, som
automatiskt skapar en fin översikt över kromosomerna och vilka delar man fått från vilka anor.
Man måste ladda upp testresultatet för barnbarnet
och en av mammans och en av pappans föräldrar
för att man ska få en sådan översikt. •

Ovan: Visualisera släktskap i 3D med Visual Genealogy. En röd sfär representerar en familj och en grön sfär en person.
En röd linje är en kvinna och en blå linje
är en man.
Höger: Visa barnbarnen vilket DNA de
har ärvt på ett intresseväckande sätt.
Nedan: Egenskaper för min träfflista hos
Family Tree DNA.

Antal nära
släktingar

Antal avlägsna släktingar

Antal träffar med
enbart släktträd.

Antal träffar med släktträd
och efternamnslista.

0
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Antal träffar med enbart
efternamnslista.

1000

1500

2000
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Carl-Johan Gustafsson
08.55245912@telia.com

openRGD
Alla släktforskare bör sträva efter att ha så hög
kvalitet som möjligt på sina släktdata. openRGD
är hjälpmedlet som kan bidra till detta.

H

ur noggrann man än är när
uppgifter registreras smyger
det ofta in små felaktigheter.
Dessa kan vara svåra att hitta och när
man gör det är det ofta av ren slump.
Syftet med openRGD är i första hand
att hjälpa släktforskare att hitta felaktigheter och inspirera till att kontrollera och rätta det som visar sig vara
fel.
Vad är det som är fel? Det kan ett
automatiskt program oftast inte avgöra. Vissa saker kan man definitivt säga
är fel, till exempel om dödsdatum
är tidigare än födelsedatum eller att
någon blev 173 år. Oftast handlar det
om jämförelser som är onaturliga, till
exempel en son som heter Maria eller att det är 366 dagar mellan födelse
och dop. Men det kan mycket väl vara
helt riktigt ändå.
Hjälpmedel som openRGD ger indikationer på sådant man bör kontrollera. Vad är det då man får och hur
gör man? openRGD är en webbsida,
rgd.dis.se, som startas i valfri webbläsare (Edge fungerar mindre bra). Man
kommer först till en informations-
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sida med en länk till ”De öppna Webtjänsterna når du här”. Här finns mer
information men också inloggning till
själva bearbetningen. Normalt börjar
man testa openRGD genom att logga
in sig som ”guest” och då behövs inget
lösenord.
Nu kommer man till den sida där
bearbetning sker. Den innehåller
många funktioner men man börjar
med att göra en automatisk kontroll
av sina släktforskningsdata. Det är
en gör-det-själv-tjänst där ingen annan är inblandad och data sparas inte
på något sätt på webbsidan. Det som
krävs är att man skapat en Gedcom-fil
på hela sin släktdatabas eller på de delar man vill kontrollera.
Det finns mycket information på
webbsidan och även små texter och
länkar med tips om man är lite osäker. När man klickar i rutan där det
står ”bläddra” visas filhanteraren på
den egna datorn så att man kan klicka
sig fram till och välja den Gedcom-fil
man skapat.
Tre av testerna är redan ifyllda så
det är normalt bara att starta och det

gör man genom att klicka på den markerade rutan ”Starta bearbetning”.
Större databaser tar ganska lång tid
och riktigt stora databaser bör undvikas. Dubblettkontrollen tar väldigt
lång tid och vid över till exempel
100 000 personer bör dubblettkontrollen väljas bort. Dubblettkontroll
på stora databaser kan erhållas på begäran.
Det som händer nu är att Gedcomfilen kopieras och bearbetningen
startar. Notera att Gedcom-filen i den
egna datorn finns kvar och inte har
förändrats. När bearbetningen avslutats presenteras listor över de fel,
varningar och information som openRGD-programmen hittat.
Detta kan tänkas dyka upp på listorna:
• Samma barn finns i mer än en familj.
• Person med okänt kön.
• Namn saknas på person.
• Dubbla händelsenotiser.
• Felaktiga datum, till exempel 29 februari 1893.
• Datum på händelser i fel ordning,
till exempel begravd före död.

• Onaturligt lång livslängd, till exempel 111 år.
• Person med namn som normalt förekommer på det motsatta könet.
• Dotterpatronymikon på mansperson.
• Trippeltecken, till exempel Anderssson.
• Olämpligt tecken i namnfält, till exempel / < >.
• Plats man angivit för född/vigd/
död har inte kunnat identifieras
som församling eller land.
• Personer med misstänkt lika uppgifter presenteras som dubblettkandidater.
• Familj saknar individ.
• Familj med endast en individ.
• Individ saknar familjekoppling.
Notera att mycket av detta mycket
väl kan vara helt korrekt. Det förekommer dubbla dop, personer kan bli
mycket gamla och man kan mycket
väl heta Ludvig III eller vara en person med beteckningen okänt kön.
Det kan vara lämpligt att då och då
göra dessa kontroller när du har gjort

många uppdateringar och ändringar i
din databas.
Kom ihåg att spara listorna och dina
anteckningar till nästa gång du kör,
för openRGD-programmen är inte intelligentare än att samma saker dyker
upp nästa gång också. Man slipper då
lägga energi på att återigen kontrollera sådant som inte är något fel. Speciellt gäller detta dubblettkandidater
som inte var dubbletter eftersom det
kan förekomma många falska kandidater.
Denna del av openRGD bör man
köra regelbundet för att behålla en
god standard på sina data. Övriga
funktioner i openRGD är tänkt för två
släktforskare som har gemensamma
anor. Båda kan då utbyta Gedcom-filer och sedan jämföra dessa i matchningsfunktionerna som också ingår i
openRGD.
Efter matchning kan man också
jämföra och hitta avvikande detaljer
på de gemensamma individerna. Detta i sin tur bör initiera kontroll av käl-

lan för att konstatera vem som har de
rätta uppgifterna. Den som hade fel
får möjlighet att korrigera sina uppgifter.
Detta är lite mer avancerat och för
att det ska vara praktiskt hanterbart
bör man lägga upp ett konto med en
egen inloggningsidentitet och lösenord. Skillnaden är då att data sparas
på kontot så att man kan jobba stegvis
i de olika momenten. När man är färdig bestämmer man själv när man vill
ta bort sina data. Men även här är det
bara den som laddat upp data som kan
titta på och jobba med sina data.
Det finns en del dokumentation om
openRGD men det är ändå inte helt
enkelt att genomföra de olika stegen.
Den som vill testa dessa funktioner
bör läsa och prova sig fram steg för
steg. •
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CEDAR
CEDAR, Centre for Demographic
and Ageing Research/Enheten för
demografi och åldrandeforskning,
vid Umeå universitet tillhandahåller
några databaser som kan vara intressanta för släktforskare. Du hittar
dem på www.cedar.umu.se >DDB >
Databaser public access.

SHiPS visualiserar statistik från Tabellverket på en karta över Sverige.

Folkmängd 1810-1990 innehåller
uppgifter om Sveriges befolkning
från 1810 till 1990.

Tabellverket innehåller uppgifter som
prästerna fyllde i om församlingens
medlemmar från 1749 till 1859.
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Skicka din insändare till diskulogen@dis.se.
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.

Insändare

Disbyt-användning
En kväll ringer telefonen. Uppringaren presenterar sig som Gunnar Wester, släktforskare och Dis-medlem. En pratstund med en forskarkollega är alltid trevlig, men det
Gunnar berättar är något alldeles särskilt. Han har nämligen i samband med genomgång av böcker efter sin far hittat ett exemplar av nya testamentet, där det på försättsbladet är skrivet två namn med årtal, en man och hans hustru.
Gunnar använde Disbyt för att undersöka om personerna ifråga finns i något inlämnat material. Han får träff och kan via Disbyts kontaktuppgifter komma i kontakt med
uppgiftsinlämnaren, som är undertecknad. Gunnar är villig att utan ersättning överlämna boken ifråga till mig, så att jag kan återbörda den till lämplig släktintresserad
person i aktuell släktgren. Ett stort tack till Gunnar!
Ovanstående visar ett sätt att dra nytta av Disbyt.
Jan-Erik Carlsson
Medlem 11069

Insändare

Efterlysning Mathilde C
Den 7 juli 1866 avgick Allemannia från Hamburg med ankomst New York 21(?) juli.
Ombord fanns Mathilde Carlsson 19 år och Jonas Carlsson 25 år (hennes bror?).
På passagerarlistan finns ytterligare 10 svenskar som anges komma från samma
ort. Hos Ancestry har orten tytts som ”Lillaf”??
Jag har på olika sätt försökt tyda detta ortnamn, bland annat träffat jourhavande
släktforskare på Landsarkivet i Uppsala.
Kan någon av Diskulogens läsare hjälpa mig att tyda ortnamnet?

Insändare

Hans-Erik Almbo
medlem 41818

Ang. Saknade foton
Leif Stoopendahl efterlyser, i Diskulogen nr 115, bilder på släkten Stoopendaal. Det kan jag tyvärr inte bistå med men jag har i mina ägor ett
visitkort för Jenny Nyström Stoopendaal. Visitkortet kanske kan bidra
till samlingen om Stoopendaal. Jag tror att Jenny var bekant med min
mormor Anna Boije (1898–1963) och/eller min morfar Olof Lindeblad
(1875–1934) när de bodde i Stockholm.
Charlotte Börjesson
Medlem 8350
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Så använder jag flaggor
Nyheten om att flaggor skulle ersätta flockar i nya Disgen fick en del
flockanvändare att reagera negativt, bland annat jag. Men man kan
väl ändra sig, för det finns fler möjligheter att utnyttja flaggor än vad
som var möjligt tidigare.

J

ag använde mina flockar i
Disgen 8 för en del sidogrenar,
sådana som egentligen hamnar
utanför ramen för vad man betraktar som släkt, då jag helt enkelt ville
se hur långt vid sidan av mina anor
som en person hörde hemma. Det har
dock gått alldeles utmärkt att använda samma tankegångar med flaggorna
i Disgen 2016. Det gav dessutom den
fördelen att en person nu kan tillhöra
mer än en gruppering samtidigt. Flaggorna representerar då antingen olika
grupperingar och/eller olika släktförhållanden.
Vanligt förekommande grupperingar, som mina importerade faddrar,
speciella
släktforskningsintressen,
kändisar eller olika släktträd, behöver
nog inte beskrivas närmare. Antingen
tillhör man en sådan grupp eller inte.
Jag har ett kanske lite annorlunda
upplägg med flaggor som heter Anor,
Ättlingar, Ingift, Ingifte-3 och Resten. Sedan använder jag också flaggan
Orelaterad där jag lägger personer
som inte har biologisk koppling. Jag
sätter också en siffra framför för att
de ska sorteras i en naturlig ordning.
Alla personer i min databas har minst
en flagga. För att jag enkelt ska kunna
kontrollera mina nyinmatade uppgifter har jag en flagga för nyregistrering
som automatiskt sätts vid registrering.
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Grupperingen från Anor till Resten
ger mig dels en bättre översikt, dels
en bra begränsningsmöjlighet vid till
exempel exportering till Disbyt eller
till en Gedcom-fil. De personer som
ingår i Ingifte-3 och Resten väljer jag
att inte lägga så mycket fokus på.
Mina regler som jag följer vid uppdatering av nya personer är:
• En partner får alltid ett steg ”sämre” flagga.
• Ett barn ärver den ”bästa” flaggan
från sina föräldrar.
• Båda föräldrar ärver ”bästa” flaggan från något av barnen.
Nackdelen med att ha olika flaggor
på partners är att man inte bara kan
använda flaggor vid till exempel en
Gedcom-export. Man måste gå via
söklista och där komplettera med
partner och barn för att få kompletta
familjer. Samma problem som uppstår när man använder antavla eller
släkttavla för att skapa en export.
Att gruppera personerna från Anor
till Resten innebär några olika steg,
men är egentligen inte så knepigt,
speciellt inte i Disgen 2016.

Gruppera flaggor
Skapa en söklista med det yngsta barnet som proband, utöka söklistan med
föräldrar och därefter med barn. Då
har också eventuella syskon till pro-

banden inkluderats. Därefter görs
utökning med alla anor. Nu kan dessa
personer få flaggan Anor genom att
markera alla (Ctrl+A) och därefter
använda funktionen ”Lägg till flaggor
för markerade personer”.
När man har en söklista med anorna
går man vidare med att utöka söklistan med alla ättlingar. Men eftersom
även anorna ingår i söklistan selekterar vi bort dem genom att välja Sök >
Nollställ sökvillkor, markera flaggan
Anor, bocka för ”Negativ sökning”
och ”Sök i söklista” där aktuell söklista markerats. När du klickar på ”Sök”
har alla anor tagits bort från söklistan.
Markera alla och sätt flaggan till Ättlingar.
Så långt är det ganska enkelt. Sedan får man börja om på en ny sökning med de skapade flaggorna Anor
och Ättlingar. Denna söklista ska nu
utökas först med partner, sedan alla
ättlingar och därefter alla anor. Sedan måste man reducera söklistan på
samma sätt som tidigare, men nu med
både flaggorna Anor och Ättlingar. Då
kvarstår ingiften och deras kopplingar som man nu enkelt kan markera
och sätta flaggan Ingift på.
Jag har valt att ha ytterligare ett
lager ingifte, då upprepar man föregående steg och inkluderar då även
Ingift i urval och reducering. Sista

gruppen, Resten, tas fram genom att
man börjar en söklista med alla personer i databasen eller med undantag av
till exempel icke-släktgrupperingar
eller personer till någon utomstående
släktgren. Den söklistan reduceras
som ovan med de flaggor som skapats.
Det som är kvar får då flaggan Resten.
Det låter kanske krångligt och knepigt när man ska försöka beskriva så
här steg för steg, men jag har bara
använt rena standardfunktioner som
man normalt använder. Jag tycker att
det är en stor fördel att enkelt kunna
se om en person är nära släkt och därmed mer intressant än en person som
finns i periferin. Jag lägger ner mer
energi på de mer närliggande och vill
också där hålla en högre standard på
informationen.
Hela den här processen kan upprepas för fler probander om man så
önskar, bara man sätter bra namn på
flaggorna. Personer som då är gemensamma för dessa probander får automatiskt dubbla flaggor. Därmed indikeras direkt släktskap mellan de olika
grenarna liksom avståndet i släktskap
genom att personer tilldelats dubbla
flaggor.
Får man en Gedcom-fil från någon
släktforskare, till exempel på grund av

DNA-koppling, kan det vara väl värt
att lägga ner lite tid på att komplettera de inlästa personerna med motsvarande flaggor.
Sparas informationen från en Gedcom-fil måste man vara medveten om
att det samtidigt skapas dubbletter
i databasen. Dessa måste hela tiden
hållas isär med sina respektive flaggor. Blandas de olika uppsättningarna
med varandra kan det innebära ett
enormt arbete för att fixa till.
Vid importer, via Gedcom eller xml,
är det alltid viktigt att ha bra säkerhetskopior så att man kan återställa
om det inte blir som man tänkt sig.
I exemplet har jag i dubblettkontrollen tagit med den nya Gedcomfilen och mina anor. Resultatlistan
tillsammans med de båda familjebilderna avslöjar om det är samma personer.
I detta fall ger jag min huvudperson
(till höger) också flaggan för den importerade Gedcom-filen. Här ser jag
också att hela familjerna är gemensamma, så jag kan nöja mig med att
markera en av makarna i de tre generationerna och det barn som har bästa
flaggan (i exemplet röd flagga). Har
man ett fåtal gemensamma personer
kan man gärna markera alla.

Avser man att spara de nya uppgifterna från Gedcom-filen, så ger man
också motsvarande person där dubbla
flaggor. I det fallet döper man senare
om Gedcom-flaggan till ett mer passande namn.
Med lite olika sökningar bör man
sen kunna hitta personer där flaggspelen får träff med varandra. Det finns
givetvis enklare sätt att med flaggor
få fram gemensamma personer, men
fördelen här är att lite av analysarbetet är klart och vid många träffar kan
man lätt hitta de mest intressanta.
Vid översiktliga jämförelser, till exempel med en Gedcom-fil, kan man
skapa en söklista med alla flaggorna
från Anor till Resten och ge dem en
temporär flagga. En dubblettsökning
med denna temporära flagga och flaggan från Gedcom-importen ger ganska bra svar på om det finns någon
träff eller inte. Ett fåtal gemensamma
personer kan då få sina flaggor direkt,
men är det många gemensamma personer är det oftast bäst att gå igenom
en flaggkombination i taget. •
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Inger Broman

ingbroman@gmail.com

Tips
från redaktionen:
Det behöver inte vara en
felskrivning, utan Anders kan ha
kallats Broman, så att det ändå var
naturligt att Johan använde eller fick
namnet när han flyttade. Titta i andra
källor som till exempel bouppteckningar för att se om Anders
nämns Broman.

N

är jag började släktforska
för ca 10 år sedan var min
forskningsfråga: Varifrån har
jag fått mitt efternamn?
Jag hade några sidor i en liten pärm
som min farfar skrivit. Där framgick
att min farfars farfars mor hette Anna
Christina Broman, född 1822-01-18 i
Lovö. I födelseboken fanns ingen med
detta namn år 1822, men väl 1823-0119. I samtliga efterföljande kyrkböcker har hennes födelseår angivits som
1822. Min farfar kom inte längre bakåt
med uppgiften om att hon var född
1822. Mycket förståeligt.
Då jag hittat henne i 1823 års födelsebok fick jag även namnet på hennes
föräldrar, Johan Broman f. 1797-04-18
i Turinge och Maria Gustafsdotter f.
1796 i Gryt. Hur kom det sig att hon
fick efternamnet Broman och inte Johansdotter?
Under åren har jag sökt via husförhörslängder bakåt i tiden och kunnat
följa Johan Broman till Södertälje år
1812. Då som gossen Johan Andersson
Broman och boende hos fjärdingsman
Carl Lindqvist, Rådstugan, Lands Arresten. Där tog det stopp. Jag vet inte
hur många gånger jag har läst i födelseboken för år 1797 i Turinge utan att
hitta ”min” Johan.
När jag nu har DNA-testat mig via
Family Tree DNA har jag fått många
matchningar. I dessa matchningar har
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Släktforskning via
DNA – förlösande!

jag sökt på namnet Broman och fick
bland annat träff på Claes Fahlgren.
Jag mejlade honom och fick veta att
han hade en person i sina anor, Jan
Andersson Broman, född 1800 i Turinge. Jag gjorde nya sökningar utifrån
dessa uppgifter och jag hittade ”min”
Johan. Så hur hänger det ihop? Det
här är historien.
”Min” Johan föddes 1800-02-11 i
Snickarbacken, Turinge. Föräldrarna
hette Anders Andersson, född 1756,
och Anna Greta Pehrsdotter, född
1768-10-25.
Anna Greta Pehrsdotter dör i barnsäng 1806-11-11, men dessförinnan
hade hon fött flera barn, bland annat
en son som fick namnet Eric. Eric
föddes 1797-04-18, alltså det födelsedatum som ”min” Johan fick leva med
resten av livet. Hur gick detta till?
Johans far gifte om sig 1809 med
Maria Christina Sandberg, född 178805-23. I vigselboken har prästen skrivit Anders med efternamnet Broman!
Hur kan det komma sig? Det är uppenbart att det är olika präster som
skrivit i husförhörslängderna och vigselboken, det kan man se på handstilen. I efterföljande husförhörslängder
skrivs Anders med Andersson i efternamn.
I utflyttningsboken finns ”min” Johan som utflyttad 1812-10-27 till Telje.
Då anges han heta Johan Broman,

född 1797-04-11. Fel efternamn och fel
födelsedatum. Jag kan konstatera att
prästen som skrev i utflyttningsboken
av misstag gav Johan hans tre år äldre
brors födelsedatum.
Sensmoralen är, lita inte alltid på
vad prästerna skrivit i kyrkböckerna.
Mitt sökande efter ursprunget till
mitt efternamn verkar inte vara mer
spännande än felskrivande i kyrkböckerna, men frågor kvarstår. Hur
kommer det sig att Johans far, Anders
Andersson, fick efternamnet Broman
när han gifte om sig och hur kommer
det sig att Johan fick efternamnet
Broman i utflyttningsboken? Min nyfikenhet kvarstår. Hur gör jag för att
gå vidare med detta? I husförhörslängder i Turinge har jag funnit flera
personer med efternamnet Broman.
Kan det finnas något samband till mitt
Broman? Här finns mer att utröna. •
Källor:
Lovö CI:5 (1766-1850) bild 117.
Södertälje AI:8 (1810-1815) bild 1980/
sid 194.
Turinge CI:1 (1731-1823) bild 185/sid
182, bild 260/sid 47, bild 273/sid 75.
Turinge AI:3 (1800-1808) bild 50/sid
41.
Turinge AI:4 (1808-1817) bild 2520/
sid 244.

Webbshoppen

Medlemsbutiken
DISGEN 2016
Nytt program
Uppgradering

750 kr
300 kr
ytt

tforskarn

Vill man köpa en uppgradering för 300 kr krävs oavbrutet medlemskap sedan förra
köpet av Disgen. Saknas
oavbrutet medlemskap
måste man betala 750 kr för
att uppgradera sig.
Specialpris 150 kr om du
köpt Disgen 8.2 under perioden 1 april 2015 till 30 juni
2015. Du får Disgen 2016
gratis om du köpte Disgen
8.2 efter 1 juli 2015.

med Släk
nr 111
2015-12
30 kr

nr 103
2013-1
2
25 kr

nr 109
2015-07
25 kr

med Släk

tforska

med Släktforskarnytt

Gamla

rnytt

brev

Medlemmar kan
beställa
från Dis via webb
shoppen på
shop.dis.se.
Vid frågor ring D
is kansli på
telefon 013-1490
43.
Porto tillkommer
på här angivna priser.

Funk
Släktf tionärsträf
fen
orskn
ingsapp
ar

Obemärkta kvinnor

I webbshoppen ka
n du läsa
mer om de olika p
rodukterna!

Identifi
era pe

rs
GAML
A FOToner i
ON

Ung i 1930-talets Berlin

SLÄKTFORSKARKRYSSNING

Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång 30 kr/nr.

SLÄKTFORSKARFÖRBUNDETS HANDBÖCKER
1. Emigrantforskning
(Anna-Lena Hultman & Ted Rosvall)
2. Fader okänd		 220 kr
(Elisabeth Reuterswärd)
3. Släktforska med kartor 220 kr
(K-I Ångström & Björn Johansson)
4. Soldatforska!		
230 kr
(Lars Ericson Wolke)
5. Smedforska!		
220 kr
(Ulf Berggren)
6. Vägen till dina rötter 215 kr
(Ewa Nilsson)
7. Anor från landsvägen 225 kr
(Bo Lindwall)
8. Mantalsforska		
230 kr
(Magnus Bäckmark)
9. Släktforska med DNA 220 kr
(Peter Sjölund)
10. Domstolsforska		215 kr
(Claes Westling)
11. Källkritik och källhänvisningar
(Michael Lundholm)		 230 kr
12. Samiska rötter		 220 kr
13. Vallonska rötter		 230 kr
14. Vad står det?		 225 kr
!
(Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell)
NYHET
15. Emigrantforska på nätet (Kommer i maj)
!
NYHET
(Anna-Lena Hultman & Ted Rosvall)
ANDRA BÖCKER
• Släktforskarens lilla faktabok
60 kr
T!
• Släktforskarens lilla faktabok 2 60 kr NYHE
• Släktforskning – vägen till din egen historia
(Elisabeth Thorsell)		
220 kr

KARTOR OCH DATABASER
• Begravda i Sverige, version 2 (dvd)		
• Generalstabskarta Södra Verket (usb)
• Häradsekonomisk karta Sverige (dvd)
• Rotemannen 2 (dvd) 				
• Svenska ortnamn (dvd) 			
• Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900,
1970, 1980 eller 1990 (dvd) 		
• Sveriges befolkning 1910 (dvd)		
• Sveriges dödbok 1901–2013 (dvd)
Sveriges historiska stadskartor (dvd/usb)
			
- dvd
			
- usb

kr/st
500 kr
595 kr
250 kr
380 kr
200 kr
500 kr
530 kr
495 kr
250 kr
300 kr

KARTOR TILL DISGEN
• Generalstabskarta syd (dvd)
• Generalstabskarta nord (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Östergötland (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Västmanland (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Örebro län och södra Dalarna (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Värmland, norra delen (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Värmland, södra delen (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Stockholms län (dvd/usb)
• Häradsekonomiska kartan Uppsala län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Södermanlands län (dvd/usb)
• Häradsekonomiska kartan Hallands län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Malmöhus län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Kristianstad län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Norrbottens län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Älvsborgs län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Skaraborgs län (usb)
• Sockenkarta Västernorrlands län (usb)
Pris: 250 kr per dvd-skiva. 300 kr per usb.
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Funktionärer
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
Peter Landgren slutat
som Disgen-fadder.
Tack för din insats!

Dis faddrar är en grupp erfarna
medlemmar som på ideell basis
åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra
medlemmar, via telefon och
e-post. 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
• att ha tagit en säkerhetskopia innan samtalet (e-posten)
• att följa fadderns råd på
egen risk
• att ha samtyckt till att faddern inte kan göras ansvarig
på något sätt för eventuella
fel, misstag, dataförluster
eller annan skada.
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Disgen/pc Sverige
Stig Geber
Hans Peter Stülten
Håkan René
Carl-Göran Backgård
Per-Göran Olsson
Torgny Larsson
Carl Strandberg
Bengt Kjöllerström
Anders Larsson
Lena Ringbrant Ekelund
Benny Olson
Arne Sörlöv
Staffan Knös
Bo Lundgren
Christina Claeson
Tomas G H Johansson
Hans Nyman
Leif Berglund
Margareta Edqvist
Tommy Nilson
Börje Jönsson
Tor-Leif Björklund
Torsten Ståhl
Elisabeth Molin
Bengt Hammarström
Jan Wallin
Claes Embäck
Olle Olsson
Staffan Bodén
Tony Rödin
Bodil Orremo
Arne Bixo
Örjan Öberg
Peter Johansson
Lennart Näslund
Tommy Jacobsson
Laila Larsson
Stefan Wennberg

Fadderlista i postnummerordning
Uttran
Nynäshamn
Vällingby
Åkersberga
Sollentuna
Malmö
Malmö
Lund
Svedala
Klippan
Kristianstad
Tving
Ronneby
Kallinge
Göteborg
Svenljunga
Sjömarken
Huskvarna
Nässjö
Eksjö
Eksjö
Norrköping
Norrköping
Hemse
Karlskoga
Örebro
Gävle
Gävle
Gnarp
Bollnäs
Frösön
Fränsta
Härnösand
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Umeå
Ersmark
Seskarö

Disgen/pc Finland
Max Forsén
Henrik Mangs
Disgen/pc Norge
Knut Egil Hamre
Alf Christophersen

08-53030734
0707-828491
0708-270131dag
076-3170127
0705-116317
040-232373
(070-2703944)
070-7470759
0435-711060
044-331103
0721-505333
0705-951338
0457-24413
031-159538kv
0325-13631kv
033-254075
036-130797
0380-10629
070-3031732
070-8631217
0768-130387
011-148066
0705-116292
0586-36587
019-183830
026-192500
026-101376
070-5369583
(0703-506304)
070-5281816
0611-22188
070-5648859
076-8480114
090-32493
0910-720041
0922-61315

0735-288825

073-6715111

070-3877888
0735-808972
070-6303267
070-5369583

070-6534127

070-6164410
070-6556433

Nämpnäs +358-405857158kv
Vasa
+358-500268361kv
Halden
Songe

+47-69176169
+47-37164209

stig.geber@telia.com
h-p.stuelten@outlook.com
hakan.rene@gmail.com
cg@milstolpen.org
pghome57@gmail.com
t.larsson@tele2.se
carl.strandberg@comhem.se
bengt@kj2.se
anders@Dis-syd.se
l.re@telia.com
olsonbenny@hotmail.com
arne@sorlov.com
1338-sek@telia.com
bo@elmedia.se
ch_claeson@hotmail.com
tomasgh@live.se
hansnyman@telia.com
leifbhva@gmail.com
margareta.edqvist@telia.com
tommy@betoni.se
borje.jn@gmail.com
torleif.bjorklund@telia.com
totta.stahl@gmail.com
elisabeth@imolin.se
b.hammarstrom@telia.com
jan.wallin.orebro@telia.com
cou@tele2.se
olle.olsson@gavlenet.se
hampus3249@gmail.com
tony.rodin@gmail.com
bodil.orremo@gmail.com
arne.bixo.dis@telia.com
orjan@bakskuru.se
peter.johansson-oer@telia.com
lennart@hsn.nu
tommy.umea@gmail.com
laila.tuva@outlook.com
stefan.vennberg@telia.com

mforsen@tawi.fi
henrik.mangs@netikka.fi
keh.disgen@gmail.com
alf.christophersen@medisin.uio.no

Disgen/Linux

Ordförande

Thomas Björk
Roy Johansson

Höör
Borås

0413-23458
033-7709522

tb@bytecode.se
roykleva@gotanet.com

0709-706170

Kista
Enebyberg
Anderslöv
Eslöv
Västerås
Hudiksvall
Matfors
Skellefteå

08-7511630
070-6655460
0410-20002
0413-15697
021-20494
0650-94188
070-1770111
070-6655460

kerstin.bjernevik@bredband.net
ulrica.landmark@gmail.com
0708-583988
unahans@telia.com
kerstin@dissyd.se
sven.olby@telia.com
macnilla@telia.com
kerstin@farm.se
ulrica.landmark@gmail.com

Södertälje
Sölvesborg
Göteborg
Mölnlycke
Frösön

08-55013205
0760-141262
031-159538kv
0739-778388
063-44286

Huddinge
Sala

(070-5112847)
0224-77572
073-5428471

Mac
Kerstin Bjernevik
Ulrica Landmark
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Sven Olby
Gunilla Hermander
Kerstin Farm
Ulrica Landmark

Min Släkt/pc
Elinor Elmborg
Lotta Sörensen
Kjell Croné
Annelie Lindgren Kedehag
Bo Svartholm

jagelli@hotmail.se
lotta.1957@gmail.com
kjell.crone@home.se
petared@gmail.com
bo.svartholm@gmail.com

Daniel Berglund,
Hängestensvägen 38, 421 67 V. 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
Tommy Nilson,
Backgatan 5, 575 35 Eksjö,
070-3031732,
tommy@betoni.se
Övriga ledamöter

Mats O Jansson

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund
Kenneth Mörk

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

Månadsvägen 22 lgh 1201,
177 42 Järfälla, 08-58084137,
maja@cntw.com

Josefine Nilson

Karthantering
Lena Ringbrant Ekelund
Tor-Leif Björklund

Klippan
0435-711060
Norrköping 0768-130387

l.re@telia.com
torleif.bjorklund@telia.com

Brunstorpsvägen 26 A,
561 36 Huskvarna, 036-145450,
josefine@mingenealogi.se

Gunilla Kärrdahl
Disbyt-ombud (Sverige)
Bernth Lindfors
Carl-Olof Sahlin
Charlotte Börjesson
Christer Thörn
Donald Freij
Gunnar Bergstedt
Hans Vappula
Håkan Johansson
Håkan Asmundsson
Jerker Thorell
Kent Hektor
Kerstin Malm

Njurunda
Täby
Västra Frölunda
Perstorp
Värnamo
Stockholm
Borås
Västerås
Linköping
Uppsala
Ystad
Örebro

060-31524
08-7563314
031-478093

Ragnar DyrlundKristiansen

Bjärred

070-6800992

Rolf Eriksson

Vikingstad

013-81283

0709-967687
0702-780885
0707-716906
033-150036
021-22274
013-154126
018-693620
0707-530201
073-0429721

070-2224857

Anders Lindberg

0723-628263

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt

Stockholm

0707-716906

Dis Arkiv
c/o Bo Kleve, Solhaga 7, 582 46 Linköping

Kristianstadsvägen 6, 280 60 Broby
044-46715, 0705-221957
bernth.lindfors@telia.com gunilla@karrdahl.se
carl-olof.sahlin@telia.com Bo Kleve
charlotte.borjesson@telia.com Solhaga 7, 582 46 Linköping,
christer@thoern.com 013-104 204,
donald@freij.se bok+dis@kleve.se
sm0ald@comhem.se Karl-Ingvar Ångström
hans.vappula@gmail.com Hemmansvägen 87,
hakan.johansson.021@telia.com 871 53 Härnösand, 0611-203 41,
hakan@asmundsson.nu karl-ingvar.angstrom@telia.com
jerker.thorell@telia.com Christina Claeson
kent.hektor@comhem.se Odinsgatan 20 B, 411 03 Göteborg
kegubi60@gmail.com 031-159538
ch_claeson@hotmail.com
dyrlund@telia.com

013-104 204

rolferiksson@brevet.se Luzernvägen 1 D, 227 38 Lund,
0708-397908,
aelindberg2004@yahoo.se

sm0ald@comhem.se Kristina Andersson
Kvibergsvägen 7, 531 97 Lidköping,
(0510-27093kv),
dis_arkiv@dis.se foreningar.kristina@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Kjell Croné,
valberedning2017@dis.se
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Avlidna Dis-medlemmar
438
751
1697
1775
1781
1858
2142
3114
4082
6461
6631
6797
7152
7839
8714
9154
9615
9717
10051
10364
11555
12029
12411
13377
13916
14905
14948
15035
15244
15264
15274
15452
16021
16346
16649
17042
17117
17683
19327
19653
20446
22106
22582
23125
23329
23451
24608
25217
26200
27255
27283
27497
27501
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Lars Bruhn, Uppsala
Frans Johansson, Bjärred
Per Olstedt, Älta
Birgitta Bengtsson, Göteborg
Sigvard Bokinge, Ekshärad
Svante Lundgren, Nyköping
Gunnel Örje, Lidköping
Bengt Blockmar, Hässelby
Margareta Andreasson, Göteborg
Per Persson, Åkersberga
Kerstin Karlsson, Linköping
Lars Hjulström, Västerås
Sören Olsson, Södertälje
Anthony Eyre, Vallentuna
Hans Wiik, Nikkala
Kerstin Eriksson, Järfälla
Berndt Stridh, Stockholm
Hjalmar Halfvarsson, Sundsvall
Rune Einarsson, Nybro
Gösta Mårdborg, Alafors
Leif Johansson, Göteborg
Sven-Erik Hyss, Viskafors
Göran Ageros, Borås
Monica Warnstam, Linköping
Leif Nilsson, Linköping
William Jansson, Lomma
Ann-Viol Gundersen, Vrigstad
Leif Johansson, Motala
Gun-Britt Ekegren, Säffle
Bertil Salomonsson, Örebro
Henry Bervenmark, Järfälla
Stig Arne Andersson, Åsele
Per-Åke Ramqvist, Västerås
Ann-Mari Borén, Sollentuna
Stig Björkman, Västerås
Björn Olander, Åkersberga
Hans Marmolin, Linköping
Dan Andersson, Färlöv
Reidar Rademar, Östhammar
Åke Klasson, Karlstad
Donald Milskog, Munkedal
Lena Mårtensson, Göteborg
Göran Lindblad, Adelsö
Bertil Romlin, Skultuna
Henning Rankvist, Västerås
Nils Knutsson, Kattarp
Sven Mathson, Frösön
Seved Söderberg, Stockholm
Carina Söderlund, Gävle
Gunnar Holm, Helsingborg
Martin Sandberg, Uppsala
Lars Karlsson, Sundsvall
Birgitta Ringström, Vallentuna

28235
29305
30387
30836
31048
31356
32492
33142
33676
33982
34459
35132
35510
35971
36754
36772
37432
37500
38703
38857
38968
40303
40442
40450
41163
42410
43631
43900
43992
44918
45718
47545
48065
49080
49219
49298
49333
49345
49696
49949
50121
50408
50440
51158
51447
52356
52805
52875
54717
54896
55093
55263

Östen Ek, Tranås
Lars-Erik Wallin, Danderyd
Rolf Johansson, Stockholm
Sven-Erik Eliasson, Båstad
Anna-Stina Lanninger, Linköping
Benkt Berg, Flat Rock
Annika Rosengren, Köpmannebro
Arne Sundlo, Knivsta
Per Ward, Vintrosa
Bengt Sundström, Nyköping
Gunnar Forss, Lund
Sten Eriksson, Vindeln
Mary Stridsberg, Märsta
Lillian Ström, Storvreta
Leif Lyckeus, Stockholm
Lars Unger, Vallentuna
Ulla Johansson, Bjärred
Mats Brobäck, Borås
Ulf Bergman, Stockholm
Britt Bengtsson, Beddingestrand
Bertil Magnusson, Hindås
Per Wase, Tumba
Ulla Mårtensson, Lomma
Georg Lejemo, Upplands Väsby
Mats Westerberg, Hallstavik
Karin Westlund, Göteborg
Ingemar Elb, Falun
Christer Pettersson, Örebro
Rolf Karlsberg, Södertälje
Lars-Ivar Engberg, Linköping
Tony Forslund, Linköping
Thorsten Marberg, Landvetter
Roland Thor, Vreta Kloster
Bengt Sandberg, Mjölby
Jan Malmsten, Lund
Monica Steen, Huskvarna
Annelie Sjöö Lindgren, Trångsund
Karin Lindahl, Sundsvall
Leif Lundgren, Borensberg
Bo Andersson, Åkers Styckebruk
Inger Emilsson, Eksjö
Jan Strid, Falun
Britt-Marie Larsson, Bestorp
Magnus Persson, Karlstad
Bernth Höglund, Borås
Nils-Olov Hellman, Östhammar
Hans Kallur, Umeå
Jan Andersmark, Bräkne-Hoby
Rickard Grahm, Edsbruk
Karl Axel Malmsten, Solna
Sven-Olov Palmgren, Kungälv
Ulf Paulsson, Täby

Regionföreningarna
NORD

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

Dis-Nords styrelse träffades i januari
för att under en helg, bland annat, diskutera styrelsearbetet och hur föreningen
kan utvecklas. En preliminär planering av
årets aktiviteter gjordes också och finns
nu med i kalendern på vår hemsida.
I samarbete med Älvsbyns släktforskarförening bjöd Dis-Nord i februari in till
en inspirerande kväll om DNA. Föreläsare
var Peter Sjölund.
Nu är det snart dags för vårt årsmöte
som denna gång hålls i Umeå den 8 april.

MITT

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

Dis-Mitt startade den 15 november
1992 och har nu ca tusen medlemmar
från i huvudsak Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.
I kalendern 2017:
Lördag 22 april
• Östersund: Workshop Kartor i Disgen.
• Preliminärt Medelpad: DNA/Kartor i
släktforskning/Handstilstolkning.
Söndag 23 april
• Östersund: Workshop Kartor i Disgen
• Preliminärt Medelpad: DNA/Kartor i
släktforskning/Handstilstolkning.

Lördag 29 april
• Preliminärt Medelpad: DNA/Kartor i
släktforskning/Handstilstolkning.
Söndag 30 april
• Preliminärt Medelpad: DNA/Kartor i
släktforskning/Handstilstolkning.

BERGSLAGEN

c/o Strömberg, Patentgatan 15 lgh 1103,
722 26 Västerås, 070-210 19 15
elsmarie.stromberg@Dis-bergslagen.se
Hemsida: www.Dis-bergslagen.se
Ordf: vakant

Dis-Bergslagen bildades i november
1995 under namnet Dis-Aros och har sitt
säte i Västerås. Verksamhetsområdet
omfattar hela eller delar av Västmanland,
Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna
och Värmland. Vi är ca 1600 medlemmar.
Vi har sedan många år tillbaka regelbundna medlemsträffar på olika orter
i vårt område, framför allt i Örebro och
Västerås. I Västerås träffas vi varannan
tisdag udda veckor mellan klockan 17.00
och 20.00 i ABFs lokaler i Culturen. Mer
information finns på vår hemsida.

ÖST

Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna,
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.Dis-ost.se
Vice ordf: Gunnar Bergstedt

Dis-Öst bildades hösten 1988 och har
nu över 3 000 medlemmar från främst
Stockholms och Uppsala län. Dis-Öst
bedriver en omfattande ideell verksamhet

med bland annat medlemsträffar, kurser,
utflykter, utställningar samt arbete med
medlemstidning och hemsida.
Vi träffas på onsdagskvällar, mellan
klockan 18.00–21.00 i våra lokaler på
Anderstorpsvägen 16 i Solna, se vidare i
kalendariet på vår webbplats.
I nästa kolumn visas några axplock från
vårt kalendarium för 2017.
April
• Onsdag 19: Dalabönders kamp mot
adeln i Stockholm 1741-43. ClaesGöran Bergstrand berättar om det
sista stora bondeupproret i Sverige. Vid
en batalj på Norrmalmstorg dödade
militären 144 bönder och fängslade
tusentals.
• Lördag 22-Söndag 23: Kursdag.
• Onsdag 26: Utskrifter i Disgen - Låt dig
inspireras! Josefine Nilson, som har
varit Disgen-användare i mer än 20 år,
kommer att visa hur enkelt det är att
använda de olika utskriftsalternativen.
• Torsdag 27: Stadsvandring i Gamla
Stan - Folk, snusk och straff.
Maj			
• Onsdag 3: Steninge, folk och miljöer.
Steninge slott ligger vid Mälarens
strand omkring 4 mil norr om Stockholm. Gunilla och Giselher Naglitsch
har under många år samlat material,
fotografier och berättelser från äldre
Steningebor och gett ut en bok om Steninge och en annan bok om lervarutillverkningen där. Under föredraget får vi
höra om de vanliga människorna som
fick säteriet att gå runt.
• Torsdag 11: Kvällsforsk.
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FILBYTER

c/o Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32
582 28 Linköping,
070-282 4255, ordf_filbyter@dis.se
Hemsida: www.Dis-filbyter.se
Ordf: Torbjörn Wahlström

Dis-Filbyter startades den 30 november
2006 med verksamhetsområdet Östergötland och södra Södermanland. Vi har idag
drygt 1 200 medlemmar.

För verksamhetsåret 2017 hölls
uppstart för funktionärer i januari med
information och snabbutbildning.
Rivstart av vårens planerade kurser och
föreläsningar på de olika verksamhetsorterna. De är alla, så här långt, igång eller
redan genomförda.
Omstart av Dis-Filbyters verksamhet
i Motala. Föreningen har bytt samverkanspartner till Studiefrämjandet som
ställer lokaler till förfogande. Föreningen
har öppen forskarstuga onsdagar kl.
14.00–18.00. Ansvarig kontaktperson är
Leif Andersson.

VÄST

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

Dis-Väst har startat våren med att
styrelsen har gått den grundkurs i Disgen
som tagits fram av Dis-Bergslagen. Det
var en mycket givande utbildning som vi
verkligen kan rekommendera.
Lite nya temakvällar är också inplanerade, några har redan genomförts, bland
annat en om teknik som snabbt blev fullbokad. Med tanke på att teknikutvecklingen går så snabbt framåt var det en mycket
intressant och värdefull föreläsning som
Anderz Hellgren gav. Kurserna är på
gång. Årsmötet och andra medlemsmötet
är färdigplanerade. Ny logga har vi också.
Regionens faddrar och utbildare hade
en utbildningsdag uppe i Trollhättan med
prat om utbildning och demonstration av
Disgen och Disbyt. Det var mycket trevligt
och en fantastisk miljö som vi gärna
återvänder till.

BERIT PEUKERT

Annette Sperling

Dis-Filbyters 10-årsjubileum firades
den 26 november 2016. Festen inleddes
med mingel och välkomsttal av ”Disjockey”, ordförande Torbjörn Wahlström,
som också lotsade festdeltagarna genom
kvällen.
Författaren och historieläraren Johan
Birath från Boxholm kåserade om släktforskning. Johan var mycket underhållande och trollband oss med sitt vackra
språk, här avses inte bara öschötskan,
och fick skratten att runga i lokalen. I
sökandet efter anor fastnar han ofta för
helt främmande personer som sedan
blir huvudkaraktärer i hans dokumentärromaner. Släktforskarnas monologer,
Ulrikaresan och Daniel Karlsson från
Västra Ryd ska sent glömmas.

Sång- och musikgruppen Tombola från
Linköping underhöll med toner från en
svunnen tid. En grillbuffé inmundigades
och till kaffet bjöds läckra Dis-Filbytertårtor.
Initiativtagarna till Dis-Filbyter och de
närvarande av den första styrelsens medlemmar hyllades med ord och en ros. Föreningens första ordförande, Rolf Eriksson,
gav en kort historik.
Ett uppskattat släktforskarquiz gav
upphov till de kloka hjärnornas och de
vilda gissningarnas kamp. Alla fem i vinnarlaget fick pris.
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TOMMY NILSON

SYD

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

Årsmöte i Dis Syd
Dis Syd kallar sina medlemmar till
årsmöte söndagen den 2 april kl. 13.
Årsmötet äger även denna gång rum
mitt i Hässleholm. Möteslokalen finns i
Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt
promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på
Järnvägsgatan och tar därefter första
avtagsvägen till höger som är Tingshusgatan. Den som tror mer på GPS följer i
stället anvisningen WGS 84, N56°9 551’,
E13° 45 894’.
Årets föredragshållare heter Henning
Bender och han är historiker och har
bland annat varit arkivarie på Rigsarkivet
och Stadsarkivarie vid Aalborgs stadsarkiv
1974–2008 och dessutom ansvarig för Det
danske Udvandrararkiv 1989–2008. Han
har skrivit och publicerat ett flertal böcker
om utvandring från och till olika delar av
Danmark och svensk invandring till Danmark. Ämnet för föredraget på årsmötet
har han kallat Sydsvensk utvandring til og
via Danmark.
Program
• Henning Benders föredrag Sydsvensk
utvandring til og via Danmark
• Föreningen bjuder på kaffe eller te
och smörgåsar
• Årsmöte - dagordning, årsberättelse,
bokslut och valberedningens förslag finns
på hemsidan
• Efter årsmötet finns möjlighet att se
Disgen2016, att söka i Disbyt och att träffa
styrelsen.
Välkomna till årsmötet och påverka
verksamheten i din förening.
MATS J LARSSON

Annette Sperling

En händelserik vårtermin har just
börjat. Uppdateringarna av Disgen 2016
har avsevärt förbättrat programmet. Inte
minst visar intresset från våra kursdeltagare att man uppskattar ett nytt modernt
gränssnitt med många effektiva funktioner som förenklar släktforskningen.
Vi har haft, och har, ett antal kurser
inom region Småland som alla i stort
sett varit fulltecknade. I Växjö var intresset så stort att vi startade en andra kurs
som även den fulltecknades. Genomförda
temamöten har också lockat ett ovanligt
stort deltagande.
Nu pågår planeringen av årsmöten i en
mängd föreningar. Jag, som själv är med
i sex föreningar med mer eller mindre
anknytning till släktforskning, har fullt
upp med planeringen. Dels är det ju vårt
20-års jubileum med Dis årsmöte i Eksjö,
och dels är det Dis-Smålands årsmöte
som detta år äger rum i Kalmar.

g

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

Jag har som fadder fått allt fler
kontakter med medlemmar, både från
Dis-Småland och från andra regioner. Ju
mer jag pratar med medlemmarna desto
mer inser jag vilka entusiaster det finns
i våra led. Frågorna varierar från de allra
enklaste som hanteras på ett par minuter,
ofta via e-post, till mer komplicerade så
att man måste ladda hem en medlems
databas och testa. Att få göra ett hembesök och hjälpa till på plats är också en
upplevelse. Det trevligaste är kanske den
tacksamhet jag får från användarna när
jag lyckats lösa deras problem. För att
inte tala om den kunskap som jag själv
bygger upp genom alla frågor. Fadderverksamheten är unik för Dis och kan inte
nog framhållas som en stor resurs för
användarna. Stödet från Torgny och specialisterna gör att inget problem förblir
olöst.

Annette Sperlin

SMÅLAND
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

Lär dig mer om Disgen –
läs det digitala temanumret som
finns att ladda ner från Dis webbplats.
www.dis.se/diskulogen-tema-Disgen2016

•
•
•
•

Flaggor
Kartor
Ortsträdet
Släktskap
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