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Kort &
Gott
Släktforskningens dag
År 2018 firas Släktforskningens
dag lördagen den 20 januari och
temat är Arkiv. 2018 fyller nämligen Riksarkivet 400 år.
www.genealogi.se

Historic Map Works
Se vilka som ägde och bodde på
amerikanska gårdar under 1800och början av 1900-talet. Gårds
ägarna finns namngivna direkt på
kartan.
https://blog.eogn.com
www.historicmapworks.com

Uppdatera till
Disgen 2016.6
När du läser detta bör gratisuppdateringen av Disgen
ha nått dig och du har haft chansen att köra den en tid.
Den innehåller huvudsakligen rättningar av fel eftersom
vi sparar förbättringar och nya funktioner till nästa betalversion. Men en ny funktion släpper vi redan nu med
Disgen 2016.6 – ”Justera faddrar” (läs mer om den på sidan 11).
Du känner väl till att du kan läsa om nyheter och kända
brister på vår webb, se www.dis.se/nyheter-och-kaendabrister-i-disgen-2016.
Kommer inte uppdateringen till dig får du komma till
uppdateringen. Du kan hämta den på webben eller från
Hjälp-menyn i Disgen.

Kanada Census 1921
Folkräkningen för Kanada år 1921
finns nu gratis tillgänglig på webbplatsen Library and Archives Canada. Det samlades in information
om nära 9 miljoner personer.
https://blog.eogn.com
www.bac-lac.gc.ca/eng/census/1921

Sveriges befolkning 1860
Då arbetet med Sveriges dödbok 7
slutförs under 2018 blir nästa projekt för Släktforskarförbundet Sveriges befolkning 1860. Det är den
första folkräkningen som hölls efter att SCB startats. Projektet beräknas vara klart till Släktforskardagarna 2020.
www.genealogi.se
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Svenskt Porträttarkiv
Sök bland över en halv miljon biografiska porträtt på webbplatsen
Svenskt Porträttarkiv.
www.genealogi.se
www.porträttarkiv.se

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll.
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning
utlyst.
5. Val av ordförande och vice ordförande att
leda årsmötets förhandlingar samt anmälan
om styrelsens val av protokollförare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2017.
8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
samt beslut om ekonomiska dispositioner.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten
till och med år 2019.
12. Fastställande av budget för 2018.
13. Beslut om medlemsavgift för år 2019.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för
2019 förblir 180 kr per år för ordinarie medlem och 90 kr per år för familjemedlem.
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i
styrelsen för 1 år.
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i
styrelsen för 1 år.
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter
i styrelsen.
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år.
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor,
samt två suppleanter.
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav
en sammankallande, jämte två suppleanter.
f) Val av ombud till förbundsstämma med
Sveriges Släktforskarförbund.
15. Fråga om omedelbar justering av punkten
14.
16. Anmälan om av Dis styrelse utsedda
representanter i övriga organisationer och
myndigheter till vilka Dis är anslutet eller
äger utse representation.
17. Behandling av avgivna motioner, se Dis
hemsida.
18. Eventuella stadgeändringsförslag, se Dis
hemsida.
19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till
årsmötet för avgörande, eller i övrigt upptagits på dagordningen.
a) Beslut om placeringspolicy för år
2018–2020.
20. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgörande.
21. Mötets avslutande.

Välkommen till
Dis 38:e årsmöte!

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas
härmed till ordinarie årsmöte lördagen
den 10 mars 2018, klockan 13.00, Scandic
Plaza, Storgatan 40, Umeå.

Å

rsmötet hålls denna gång i Umeå. Arrangemanget sker i
samarbete med Dis-Nord.

13.00

14.30
15.00
17:00

Årsmötesföredrag. Ämne och föredragshållare kommer 		
att publiceras på Dis hemsida.
Kaffe och kaka
Årsmötesförhandlingar
Efter årsmötet: information om pågående och 			
planerad Dis-utveckling.

Sista motionsdag är 15 januari 2018. Eventuella motioner samt
övrigt skriftligt underlag inför årsmötet publiceras på Dis hemsida
senast 17 februari och kan rekvireras från Dis kansli, via e-post:
dis@dis.se.
Valberedningens förslag föreligger senast den 24 februari 2018.
Årsmöteshandlingar, eventuella motioner med svar, valberedningens förslag, med mera, kommer att publiceras på hemsidan. Gå till
sidan www.dis.se/arsmote-2018.
Välkommen!
Styrelsen
OBS! Särskild kallelse kommer att skickas till personer för vilka
Föreningen Dis står för resa och eventuellt boende.
För vägbeskrivning, se Dis hemsida på ovanstående länk.
DISKULOGEN 119 | 2017
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Gunilla Jacobson
gunilla@buddies.dk

Funktionärsträffen 2017

U

nder en solig hösthelg i månadsskiftet
september-oktober ägde den årliga träffen
för Dis funktionärer rum. Den hölls
liksom de senaste åren på Scandic
Frimurarhotell i Linköping, på bekvämt avstånd från centralstationen.
Det vackra vädret såg vi inte mycket
av men desto mer av intressanta föredrag och workshops. Knappt hundra
representanter från styrelsen, produktråd och funktionärer deltog.
Träffen inleddes officiellt på lördagen
med lunch, även om en del grupperingar valt att använda både fredagen
och lördagsförmiddagen till egna diskussioner.
Det gemensamma programmet inleddes med att föreningens ordförande, Daniel Berglund, hälsade välkomna och därpå påbjöd en tyst minut för
tidigare ordförande Sture Bjelkåker
som avlidit under året. Därpå delades

6

DISKULOGEN 119 | 2017

diplom ut till Tony Rödin och Brage
Lundström som arbetat som funktionärer i 15 år.
Efter inledningen vidtog arbete i
olika grupper. Där hade man i förväg kunnat välja mellan Disbyt- och
RGD-utvecklare,
Disbyt-ombud,
Disgen-utvecklare och produktråd,
Disgen-faddrar, kartspecialister, Macoch Min Släkt-faddrar samt utbildare.
Själv deltog jag i produktrådsgruppen
där vi bland annat diskuterade innehållet i de två kommande betalversionerna av Disgen som fått arbetsnamnen Ask och Älvestad efter två
församlingar i Östergötland. Vi gick
igenom de prioriteringar som tidigare
gjorts i produkt- och supportråd.
Ytterligare ett pass hanns med under eftermiddagen, nu i nya konstellationer. Drygt hälften av deltagarna
samlades för att få information om
kommande Disgen-versioner och för

att få tillfälle att ge återkoppling till
produktrådet. Med utgångspunkt
från Disgen 2016 fick vi tycka till om
vad som är bra och som kan förbättras genom att ”bikupa” två och två
(diskutera med personen bredvid).
Från en lista med ett tjugotal förslag
på satsningsområden inför framtiden
fick vi sedan välja ut fem stycken och
slutligen välja en som kioskvältare.
Resultatet lämnades in på lappar för
senare sammanställning. Ett förslag
på moderniserade ikoner som är på
väg att tas fram för Disgen presenterades också innan lördagen avslutades med gemensam middag.
På söndagen fortsatte arbetet i
grupper med olika teman. Själv höll
jag i två workshops med syfte att samla ihop idéer kring nya sätt att använda Disgen, detta för att få underlag för
framtida publiceringar i Diskulogen
och på hemsidan. Här kom det fram

Foto: Hans Bjernevik

mycket intressant och oväntat som
utnyttjande av Disgen för att hålla
ordning på torskfiskar, runstenar och
afrikanska stammar! Flera exempel
på bästa sättet att dela med sig av sin
forskning till alla, från barnbarnen till
hela släktgrenar, diskuterades också
liksom lite tips på hur man håller ordning på sin DNA-forskning och hur
man hittar hur man är släkt. I andra
grupper avhandlades hur man använder plattor i sin släktforskning, olika
diskussionsforum på nätet, hembygdsforskning, openRGD och hur vi
ska få ut budskapet om Disgens kartfunktion.
Under några kortare gemensamma
sessioner kring lunch talade först vår
norske kollega Morten Torvaldsen
om Slekt og Data (www.slektogdata.
no) och Digitalarkivet (www.digitalarkivet.no). Slekt og Data hette fram
till 2016 DIS Norge, Slekt og Data.

Norska Digitalarkivet erbjuder olika
tjänster gratis, bland annat möjlighet
att söka i kyrkoböcker, folkräkningar
och emigrationshandlingar. Här kan
man till exempel söka efter svenskar
som utvandrade via Norge. Karl-Ingvar Ångström talade om hembygdsrörelsen och vad man kan hitta i deras
arkiv och slutligen pratade Björn Johansson om hur Disgen skulle kunna
utvecklas vidare för att passa bättre i
hembygdsforskning.
Under ett sista temapass efter lunch
lyssnade jag på Jesper Östensson från
Sveaskog som pratade om ”Skogsbruk
mellan stock och sten och kulturlämningar. Så har Sveaskog nytta av våra
häradsekonomiska kartor”. Jesper,
som tillbringar en stor del av sin arbetstid ute i skogen, berättade fängslande hur han direkt på plats med
hjälp av olika program kan uppdatera
databasen som innehåller all nöd-

vändig information om skogens tillväxt och tillstånd. Deras egna mycket
vackra kartor, som ofta görs av Sveaskogs anställda, visade förutom olika
naturtyper i stor detaljrikedom även
gamla kulturfynd. Det kan röra sig
om gamla husgrunder och rester efter
kolmilor, så kallade kolbottnar, vilket
skulle kunna vara av intresse för oss
släktforskare att ta del av.
Andra ämnen under helgens sista
temapass var: nyheter i Disgen – hur
man använder drag-and-drop, nyheter i Disbyt och en workshop för att ta
fram nya utskrifter.
Helgen avslutades med ett pass där
Christer Gustavsson kort visade lite
av kommande Disbyt på webben och
Daniel Berglund ledde en frågestund
som berörde flera intressanta områden i föreningens verksamhet. •
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Josefine Nilson

josefine@mingenealogi.se

Våra digitala källor
Vilka fantastiska digitala källor vi har nu för tiden. Med hjälp av
olika databaser kan man ofta snabbt hitta information och ingångar till originalhandlingar. Det problem jag berättar om nedan var
inte lätt att lösa för 30 år sedan. I dag gick det på ett par timmar.

R

åå Museum utanför Helsingborg gjorde ett enormt
och värdefullt arbete för
många år sedan när de samlade in fotografier av personer som levt i Råå,
Raus socken. De angav namn, yrke,
när personen hade levt, vad föräldrarna hette och vem de var gifta med.
Museet hittade många av uppgifterna
för de flesta av personerna, men några
fick bara namn och yrke. Jag hade två
sådana kort framför mig. De föreställer byggmästaren Thomas Svensson
och Johanna Svensson i Helsingborg.
Det kändes som att de hörde ihop som
ett par. Bilderna satt nära varandra i
pärmen och är nog tagna vid samma
tillfälle. Men vilka var de?
Jag började leta i min forskning
och hittade en Thomas Svensson
som var murargesäll 1870 och bodde
i Helsingborg. Hans mor hette Anna
Nilsdotter och var gift med Lars Öhrström. Men Thomas var född långt
innan det giftet. Jag hade hittat honom i hennes bouppteckning 1870. På
något sätt hade jag klurat ut att han
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var född omkring 1821. Men var han
var född och exakt när visste jag inte.
Hans syster Kerstina Otterberg fanns
också med som dotter till Anna Nilsdotter. Johanna Svensson hade jag
inga uppgifter om alls. Var skulle jag
börja gräva?
Eftersom jag är ganska lat av mig
och gillar att ringa in uppgifterna innan jag börjar slå i kyrkböckerna så började jag med att söka i vigsellängderna på Demografiska Databasen Södra
Sverige (DDSS) på www.ddss.nu. Jag
sökte på Thomas Svensson och Johanna utan efternamn. I Raus församling fanns ingen vigsel som stämde
men i Helsingborgs stadsförsamling
fanns två. Den 26 december 1853 gifte
sig timmerlärlingen Thomas Svensson med fästekvinnan Johanna Persdotter och den 5 november 1854 gifte
sig murargesällen Thomas Svensson
med pigan Johanna Lust. Så typiskt
att båda männen kunde utvecklas till
byggmästare.
Med lite tur levde de fortfarande
1880 så därför sökte jag på Thomas

Svensson bosatt i Helsingborg i Sveriges befolkning 1880. Där fick jag bara
en träff. Thomas var fortfarande murargesäll efter 26 år. Där fann jag att
han var född i Raus församling 1821
och att Johanna Lust (felstavat till
Luft) var född 1818 i Munka-Ljungby.
De bodde lustigt nog i kvarteret Muraren i Helsingborg. 1890 levde de
också där. Men år 1900 var han änkling och titulerades Murare. Att han
var född i Raus ökade sannolikheten
att han var min Thomas och att det
stämde med fotografiet jag hade hittat. Då Thomas levde 1910 borde han
finnas med i Sveriges dödbok 19012013. Visst fanns han där och nu fick
jag hans fulla födelsedatum, den 1 juli
1821 i Raus. Han dog den 20 november 1916. Han blev 95 år! Hans hustru
hade dött den 12 februari 1892.
Nu var det dags att gå tillbaka till
DDSS. Jag sökte på datum och Thomas och moder Anna – ingen träff.
Jag tog bort Anna – ingen träff. Jag
tog bort Thomas och lät bara födelsedatumet vara kvar – en träff. Det

Thorne född i Raus församling 1821 enligt DDSS.
De två bilderna på Johanna och Tomas Svensson som finns på Råå museum.

datumet födde Anna Nilsdotter en
pojke som enligt DDSS avskrifter fick
namnet Thorne. Modern var 28 år
och piga. Bingo! Nu hade jag fått ihop
länken mellan Anna och murargesällen Thomas.
För säkerhets skull gick jag tillbaka till Sveriges befolkning 1880 och
sökte på timmerlärlingen Thomas
Svensson för att se vart han tog vägen.
Han bodde inte i Malmöhus län. På
DDSS kollade jag om det fanns någon
Thomas Svensson som dött under perioden 1853 till 1894 i Helsingborgs
stadsförsamling. Jag fann en gift arbetskarl i Helsingborg som dog 1863,
knappt 33 år gammal, det vill säga
född omkring 1830. Han drunknade i
hamnen på Råå. Jag håller för troligt
att det var timmerlärlingen, men bestämde att inte gräva djupare där.
Visst är jag lat, det vill säga jag tar
den snabbaste och enklaste vägen
för att hitta in i kyrkböckerna, men
jag avslutar alltid med att kontrollera
uppgifterna direkt i originalhandlingarna för att säkerställa att det är rätt

avskrivet av alla våra flitiga, värdefulla
ideella krafter och arbetsmarknadskrafter. Att kontrollera uppgifterna i
husförhörslängderna för Helsingborg
hoppar jag över eftersom det är osannolikt att samma fel skulle ha upprepats för 1880, 1890, 1900 och 1910.
Men födelseböckerna och dödböckerna ville jag kontrollera i det här fallet.
Födelseboken i Raus för Thomas
stämmer med dopnamnet Thome och
modern Anna Nilsdotter. Dödboken i
Helsingborg bekräftar alla uppgifter
om födelse, yrke och bostad. Han dog
av marasmus senilis (ålderdomsavtyning).
Då var det bara Johanna Lusts födelsedatum som saknades. Det finns
tyvärr inga dopuppgifter från 1818 i
Munka-Ljungby så nu var jag tvungen
att bläddra i husförhörslängderna hos
Arkiv Digital. Den första startar 1819
så med lite tur var längden inte jättetjock och familjen bodde kvar. Som
vanligt sökte ögat på födelseåret. Det
gick snabbt och enkelt då boken fyllts
med stora vackra siffror och lättläst

text. Redan på sidan 39 hittade jag
henne. Johanna föddes den 22 september 1818 och bodde med fadern,
korpral Pehr Lust född den 25 mars
1791, och sannolika modern Kjerstin
född 25 februari 1790. Då var det bara
Johannas dödsdatum som behövde
bekräftas i dödboken. Det stämde
också. Hon dog i influensa.
Personerna på de två bilderna är
murare Thomas Svensson som i folkmun kallades för byggmästare. Född
den 1 juli 1821 i Raus församling, död
20 november 1916 i Helsingborg. Hans
hustru Johanna Lust född i MunkaLjungby den 22 september 1818 och
död 12 februari 1892 i Helsingborg.
Det gick så snabbt att hitta informationen tack vare alla indexeringar
som finns på cd-skivor, i databaser på
internet och de avfotograferade kyrkböckerna. Det fanns inte för 30 år sedan. •
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Hans-Peter Stülten
h-p.stuelten@outlook.com

Källträdet i Disgen
Tidigare funderade jag ofta på varför man ska använda källträdet. Det kändes onödigt och bökigt. Så när kursdeltagare undrar är jag van vid frågeställningen. Nedan skall jag försöka förklara varför jag började använda
källträdet, och därmed även varför jag tycker du ska använda det.

F

örst och främst underlättas registreringsarbetet när du
har lagt in de första källorna i
trädet. Plötsligt går det mycket lättare att koppla en viss källa till en viss
händelse – hela förarbetet är ju redan
gjort när du la in just den källan för en
annan händelse.
Källträdet i Disgen är uppbyggt av
grupp, källa och hänvisning. Grupper skapar vi i nivåer ovanför källorna, för att lättare kunna hitta dem
i trädet. Källan kan till exempel vara
en enskild kyrkbok. De överliggande
nivåerna (grupperna) bland Kyrkoarkiv kan då vara län, sen kommun,
sen församling och sist kyrkobokstyp
(födda, vigda, döda, etcetera). Under
de enskilda källorna lägger du sen
hänvisningar, till exempel en sida i
kyrkboken.

Ett exempel
Många av oss släktforskar i ett geografisk relativt begränsat område,
merparten av våra anor bor kanske i
ett tiotal församlingar som alla ligger
granne med varandra. Det betyder att
vi ofta söker i samma kyrkböcker för
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att registrera olika händelser. Använder du källträdet kommer du så småningom att ha lagt upp dessa församlingar i trädet, och efterhand även lagt
upp de olika böckerna för varje församling: husförhör, födelse och dop,
konfirmation, vigsel, in- och utflyttning samt död och begravning.
Under mitt källträd för gruppen
Malmö kommun (blå fyrkant) listas
de olika socknarna eller kyrkobokföringsenheterna (en kyrka). För Hylllie/Limhamn församling (en grupp
under gruppen Malmö Kommun) har
jag har lagt upp födda, flyttade och
husförhör som var sin grupp (mapp).
Under varje kyrkobokstyp (mapp) ligger sedan källorna. Det finns källor
i såväl flyttade som födda. Mappen
husförhör är ”öppen” så du kan se källorna.
I Hylle/Limhamn AI:10 (källan)
finns en hänvisning till ett uppslag,
nämligen sidan 105, för 1885-11-09. På
den sidan i husförhörslängden kan jag
alltså se information om en specifik
ana.
Man måste vara uppmärksam på att
allt man skriver i de olika delarna av

källträdet inte kommer med i notisen,
där kortas det ned till det väsentliga
som du kan se i födelsenotisen till höger. För att se hela trädet och komma
till hänvisningen klickar du på lampan bredvid källan.
Den stora fördelen med källträdet
för mig som släktforskare är att när
jag efterhand lagt in ofta använda
kyrkböcker redan har en del av hänvisningen klar när jag trycker på lampan i Disgen. Nästa gång jag ska lägga
in den kyrkboken finns den redan registrerad. Det enda jag behöver lägga
till är hänvisningen, vilket uppslag/
sida det rör sig om.
Är det en husförhörslängd med en
hel familj blir det ännu lättare. Alla familjemedlemmar har ju samma hänvisning som jag enkelt kan lägga till.
Samma sak gäller naturligtvis vid
andra händelser. Får familjen flera
barn finns redan dopboken inlagd i
källträdet och jag behöver enbart lägga till hänvisningen till rätt sida.
Jag har i alla fall erfarit att det går
mycket snabbare och enklare att
registrera korrekta källor till mina
anor efter att jag har börjat använda

Källa i födelsenotis och i källträdet.

källträdet. En fördel är också att ändringar av en källa, om man till exempel skrivit fel namn på en kyrkbok,
endast behöver göras en gång. Alla
hänvisningar till samma källa ändras
automatisk.
Jag använder numera källträdet flitigt och rekommenderar alla att göra
samma sak. Det är en unik funktion
för Disgen, så varför inte utnyttja den
till max.
Du kan naturligtvis även använda
källträdet till annat än kyrkböcker
i Sverige. Jag har i mitt eget källträd
lagt upp även kyrkböcker i Danmark,
då en stor del av släkten kommer därifrån. Jag har lagt upp cd/dvd, folkräkningar, US Census samt muntliga
källor och mejl med information som
jag har fått från andra släktforskare.
Informationsgivare är allt som oftast
släktingar och där det är möjligt bör
man även kontrollera informationen
mot originalhandlingar. Det är ju inte
bara jag som kan läsa fel, även andra
släktforskare kan läsa fel.
Så avslutningsvis – börja använda
källträdet om du inte redan har gjort
det. •

Justera faddrar i
Disgen 2016.6
Vi får både ris och ros när vi gör förändringar i Disgen. Att
göra faddrarna i Disgen 8 till egna fristående personer i Disgen
2016 var inget undantag. Då faddrarna ofta är personer du redan
har i ditt släktträd infördes möjligheten att koppla barnet direkt till faddern, förutom en direkt avskrift av dopnotisen, som
många även gör, till exempel som citat ur källan eller i en notis.
Denna förändring medförde en hel del arbete för många av er,
men även nya möjligheter att jobba med faddrarna i forskningen. För att hjälpa er som gått över från Disgen 8 till Disgen 2016
finns nu en ny funktion för att göra lite olika typer av justeringar.
Funktionen finns med i vår senaste uppdatering till Disgen 2016
kallad 2016.6. Du hittar funktionen längst ner i verktygsmenyn.
När du väljer funktionen öppnas ett nytt fönster och det ser ut
som om Disgen ”försvinner”. Bli inte nervös, du kommer tillbaka till Disgen genom att stänga det nya fönstret på krysset uppe i
det högra hörnet. Du kan läsa mer om hur funktionen används i
handledningen på webben, se www.dis.se/justera-faddrar. Författare är Olle Olsson, fadder från Gävle. •
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christianjuliusson@hotmail.com

GDPR ersätter snart PUL

D

en 25 maj 2018 börjar EU:s
nya dataskyddsförordning gälla
som lag i Sverige. Förordningen har som all lagstiftning ett nummer (i detta fall 2016/679) och har
ett långt fullständigt namn, vilket gör
att den mest går under benämningen
GDPR som är förkortningen av dess
namn på engelska, General Data Protection Regulation. Den ersätter den
nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL), som bygger på EU:s tidigare dataskyddsdirektiv. De grundläggande principerna ändras inte,
men i vissa avseenden har reglerna
för skydd av personliga uppgifter
skärpts. Frågan är vad detta kan komma att innebära för släktforskningen
i framtiden?
Liksom tidigare krävs det en så kal�lad rättslig grund för att det ska vara
tillåtet att behandla personuppgifter.
En sådan rättslig grund är samtycke
från den registrerade. Det finns också
ett särskilt skydd för känsliga personuppgifter, till exempel rörande ras eller etniskt ursprung och hälsotillstånd.
Dataskyddsförordningen
gäller
personuppgifter som behandlas för
vetenskapliga
forskningsändamål.
Av skälen till förordningen framgår
att vad som avses med detta ska ges
en vid tolkning. Att historiska forskningsändamål omfattas framgår tydligt, liksom forskning för genealogiska
ändamål. Men lika tydligt är (av förordningens skäl 160) att skyddsreglerna – liksom tidigare – inte gäller för
avlidna personer.

Precis som det nuvarande regelverket tar dataskyddsförordningen sikte
på juridiska personer såsom företag
och föreningar (även ideella föreningar kommer att omfattas av förordningen), inte privatpersoner och deras
hobbyer. Inte heller i framtiden ska
du därför som enskild släktforskare
förhindras att lagra personuppgifter (i
varje fall inte om din närmaste krets,
såsom make/maka, barn och deras familjer, syskon med familjer, föräldrar
etcetera). För återigen – dataskyddet
gäller bara levande personer.
Det som möjligen kan ställa till det
är om du publicerar dina släkttavlor
i en släktbok eller artikel, eller lägger
ut dem i ett öppet nätverk (internet).
Om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna ändras på detta
sätt bör du be varje levande person
om tillåtelse att sprida uppgifter om
honom eller henne.
Det är kanske där som det största
”hotet” mot släktforskningen finns.
Många av oss tar väl internet till hjälp
för att få fram nya forskningsuppslag
(även om vi förstås alltid försöker
kontrollera uppgifterna i originalkällorna), inte minst när det gäller jakten på DNA-träffar eller utvandrade
släktingar och deras ättlingar. Och det
finns ju många släktträd och databaser tillgängliga ”på nätet”, inte sällan
helt öppna utan krav på något medlemskap eller lösenord.
Eftersom förordningen inte gäller
privatpersoners släktforskning (förutom vad som sagts ovan om sprid-

ning och publicering) vilar inget ansvar på aktörer som Ancestry, Geni
och MyHeritage att radera uppgifter
om de (miljontals?) levande individer
som inte har gett sitt samtycke till att
dyka upp hos dem. Inte heller är de
skyldiga att be privata släktforskare
att radera någonting ur sina släktträd.
Men den nya förordningen ger också
rätten att få bli struken ur ett register
om man så önskar.
Ska dessa aktörer tvingas informera
alla levande individer i släktträden
om detta? Och vad händer om någon
eller några väljer att utnyttja denna
rättighet? Det finns ett undantag från
rätten att bli struken, och det gäller de
fall när en strykning skulle vara omöjlig. Kanske kan Ancestry och de övriga aktörerna hävda detta, med tanke på hur släktträd och inlägg byggs
samman i olika trådar, där ett led inte
så lätt låter sig plockas bort? Om inte,
så kanske den nya förordningen i viss
mån kommer att försvåra ”nätforskandet” i framtiden, i varje fall när
det gäller uppgifter om medborgare i
ett EU-land. Det får tiden utvisa. Men
databasen i den enskilda datorn finns
det i varje fall ingen anledning för oss
släktforskare att städa i.
Läs mer på: www.datainspektionen.
se > Frågor & svar > EU:s dataskyddsreform: Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform. •
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Morten Thorvaldsen
nestleder@slektogdata.no

Slegt og Data
Släktforska i Norge med hjälp av den uppdaterade
webbplatsen www.slektogdata.no.

S

lekt og Data är Föreningen
Dis systerorganisation i Norge och har ungefär 10 000
medlemmar. Organisationen bildades
1990 under namnet Dis-Norge och
heter sedan 2016 Slekt og Data. Liksom Dis har Slekt og Data och andra
aktörer som Arkivverket och Digitalarkivet (norska motsvarigheten till
Riksarkivet/SVAR) nyligen introducerat nya hemsidor. Slekt og Datas
nya webbplats är uppbyggd runt tre
element, som alla har fått centrala
ingångar, både via toppmenyn och på
hemsidan. Vi vill med den nya webbplatsen ge vägledning och erbjuda
artiklar om centrala teman som är
intressanta för släktforskare. Dessa
är samlade under ikonen och menypunkten ”Start med slektsforskning”
och är relevanta för både nybörjare
och mer erfarna släktforskare med
släkt i Norge. Många av artiklarna kan
endast medlemmar läsa, men typiska
nybörjarartiklar om centrala källor
som folkräkningar, kyrkböcker och
så vidare är öppna för alla. Detta gäller kategorierna ”Før du begynner”,
”Kom i gang med slektsforskning” og
”Kilder i Norge”.
Den nästa centrala menypunkten
och ikonen är ”Slekt og Data der du
bor” som är ingången till våra distriktslag och deras sidor. Slekt og
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Data har sjutton distriktslag (motsvarande region- eller länsföreningar)
och fler än femtio lokala grupper där
våra medlemmar kan mötas, lyssna
på föredrag och arbeta tillsammans
med släktforskningsproblem. Flera av
dessa distriktslag har påbörjat arbetet
med att digitalisera olika arkivkällor
som flyttningslängder, lokala folkräkningar och så vidare, som de publicerar på sina respektive undersidor och
som visas under verktyget ”Slekt og
Datas lokale kilder”.
Slekt og Data har genom åren utvecklat flera tjänster som används flitigt av släktforskare med norska släktingar. Dessa tjänster är samlade på
sidan ”Våre kilder og hjelpemidler”:
• Gravminnebasen
• Genress (Lenkesamling)
(delvis låst medlemstjänst)
• Slektsforum
• Slektsforskerbasen
(låst medlemstjänst)
• Lokale kilder
(delvis låst medlemstjänst)
• DIStreff (låst medlemstjänst)
• Dødsannonser
(låst medlemstjänst)
• Kartinngang (låst medlemstjänst)
Gravminnebasen är en landstäckande gravstensinventering som bygger på kyrkoherdens gravregister som
sedan har kompletterats med fotogra-

fier av gravstenarna på kyrkogården.
Den är öppen för alla att söka i och
innehåller information om gravar för
många avlidna i nyare tid.
Länksamlingen Genress är till viss
del vår motsvarighet till Dispos. Med
hjälp av denna tjänst kan du se vilka
arkivkällor som finns för ett geografiskt område, som kommun, församling eller län. Den är både geografiskt
och tematiskt uppbyggt. Denna tjänst
är delvis låst för icke medlemmar då
bara kategorierna för hembygdsböcker, folkräkningar och kyrkböcker är
öppna för allmänheten.
Slektsforum är på många sätt motsvarigheten till Dis Forum och Anbytarforum i Sverige. Som länksamlingen är denna tjänst geografiskt och
tematiskt uppbyggt. Här kan man
ställa frågor eller efterlysningar i ett
geografiskt underforum eller fråga
om andra släktforskare kan hjälpa till
med att tyda kluriga bokstäver och
text.
Slektsforskerbasen är en medlemstjänst där medlemmarna kan
ange vilka gårdar och områden som
de har sin släkt och förfäder. Som de
tre första tjänsterna är också denna
geografiskt uppbyggt och är som
dessa en del av medlemstjänsten
”Kartinngång”. Här kan man använda
en animerad, interaktiv karta för att

hitta fram till rätt fylke eller kommun
och titta efter vilka arkivkällor som är
registrerade i länksamlingen, om det
finns några efterlysningar i Slektsforum, om andra släktforskare forskar
på samma gård som du, eller om kyrkogården i kommunen är med i gravstensinventeringen i Gravminner.
DIStreff är den norska versionen av
Disbyt och svenska Dis-medlemmar
kan logga in på denna tjänst med sitt
svenska användarnamn och lösenord.
De senaste åren har Slekt og Data,
särskilt distriktslagen, börjat fotografera och skanna arkivkällor från
stadsarkiv och kommunala arkiv, för
att publicera dessa källor på vår nya
webbplats. Några är öppna för alla att
titta på, medan andra källor är öppna
endast för medlemmar. Dessa digitaliserade källor är också geografiskt sorterade och är samlade under ikonen
”Slekt og Datas lokale kilder”. Dessutom har distriktslagen, historielag och
medlemmar i Østfold, Kongsvingertrakten och Aust-Agder fotograferat
och indexerat en rad dödsannonser
från tidningar i respektive områden.
Dessa är samlade under ikonen ”Dødsannonser” där några samlingar är
öppna enbart för medlemmar medan
andra samlingar är öppna för alla. •
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

Identifiera personer och objekt
Datorprogram som Adobe Lightroom kan hjälpa
dig att tagga dina bilder. De kan automatiskt hitta
ansikten att namnge samt hjälpa dig att till exempel hitta den försvunna bilden på släktgården
genom att automatiskt tagga alla bilder på hus.

Ansiktsigenkänning i programmet Lightroom Classic CC.
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D

et finns en del program att
välja mellan om man vill börja
sortera och tagga sina bilder.
En del lösningar är online och en del
arbetar lokalt på din dator. I Diskulogen nr 103 skrev vi om Fotobounce. I
nr 108 skrev vi om taggning och organisering av bilder.

bara känner igen människor utan
autotaggar dina bilder efter innehåll.
Lightroom Classic CC taggar automatiskt ansikten, vilket även Lightroom 6
gör.
Adobe Lightroom Classic CC och
Lightroom CC kostar från 120 kr per
månad.

Adobes program

Andra program

Man kan inte bara göra enklare bildredigering med hjälp av Adobe Photoshop Elements utan även organisera sina bildfiler. Nya Photoshop
Elements Organizer 2018 kan automatiskt tagga ansikten, visa på kartan var bilderna är tagna, automatiskt
välja ut de bästa bilderna samt automatiskt känna igen och tagga objekt.
Adobe Photoshop Elements kostar
995 kr.
Adobe Lightroom används av
många professionella fotografer. Det
är enkelt att sortera och tagga sina bilder med programmet och dessutom
kan man göra avancerad bildredigering. Många har tidigare klagat på att
Lightroom är lite segt, men prestandan förbättras för varje ny version.
Gamla Lightroom 6 går fortfarande
att köpa för cirka 1300 kr. Programmet kom ut 2015 och den allra sista
uppdateringen ska släppas i slutet av
2017. Sedan slutar supporten.
Nya Lightroom CC arbetar online
med dina bilder i molnet och nygamla Lightroom Classic CC arbetar
lokalt på datorn. Nya Lightroom CC
nyttjar Sensei, artificiell intelligens
och maskininlärning, online som inte

Det finns allt fler bildsorteringslösningar som inkluderar ansiktsigenkänning. Förutom Adobe Photoshop
Elements och Lightroom finns till
exempel Mylio, MAGIX Photo Manager, Fotobounce och Corel Paint
Shop Pro. Flera program, till exempel
Google Foto, kan automatiskt tagga
till exempel djur, blommor, bilar, solnedgångar, högtidsdagar, platser och
måltider i bilder. Den automatiska
taggningen som olika program gör
brukar vara enbart på engelska.
När man ska välja ett program är det
även viktigt att undersöka var ansiktstaggarna sparas och hur. Sparas det i
metadata så att det följer med bilden
även om man använder ett annat program, eller sparas det på ett annat sätt
så att det enbart syns i programmet
som skapade taggarna? Vill du spara
bilderna i molnet eller enbart på din
lokala dator?
Om man har en stor bilddatabas
som man vill sortera och tagga kan
det ta mycket lång tid för programmet att köra ansiktsigenkänning. Det
verkar som att många av programmen
inte utnyttjar datorns fulla prestanda
så att ansiktsigenkänningsproces-

sen går långsammare än den borde.
Fotobounce är ett av de snabbare programmen, men all metadata måste exporteras för att följa med bilden och
kunna läsas i ett annat program.
Bäst jobb att känna igen ansikten verkar produkter från de kommersiella jättarna Google, Microsoft
och Apple göra. Google har tillgång
till en ofantlig mängd träningsdata för
maskininlärningsalgoritmer eftersom
de, bland annat, utnyttjar alla Googleanvändares bilder för att lära och bli
bättre. Googles ansiktsigenkänning är
därför mycket snabb och träffsäker.

Insticksprogram
Valet av vilket program man ska använda för att sortera sina bilder blir
extra krångligt av att det kan finnas
insticksprogram (pluginer) som ger
extra funktionalitet som man kanske
inte tar med i sin första jämförelse.
Det finns många pluginer till
Lightroom. Det är mycket välkommet
om man kanske vill uppdatera gamla
Lightroom med mer funktionalitet eller föredrar att använda Googles ansiktsigenkänning. Då kan man börja
med enbart Lightroom för att senare
komplettera med insticksprogram
om man tycker att huvudprogrammet
saknar någon funktion.
Insticksprogrammen Any Vision
och Cloud Tagger använder Google
Cloud Vision för att automatiskt tagga
ansikten och objekt. Även Wordroom,
som automatiskt taggar bilder med
nyckelord (keywords), arbetar online.
Excire, liksom MyKeyworder, taggar
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Ansiktsigenkänning i programmen
Corel PaintShop Pro och Mylio.

automatiskt objekt i en bild men arbetar lokalt på datorn. Any Vision och
Excire fungerar bra även för stora datamängder. Vissa insticksprogram använder namn- och bilduppgifter från
sociala media för att tagga ens bilder.
Det finns till och med insticksprogram som anger ålder på de avbildade.
Man fyller i födelsedatum för taggade
personer och insticksprogrammet
kan sedan använda datumet i bildens
metadata för att räkna ut ålder. Om
man har skannade bilder måste man
först gå in och ändra metadata så att
åldersberäkningen stämmer. Detta är
en funktion som känns extra intressant för släktforskare.
Många insticksprogram arbetar genom att skicka upp en lågupplöst kopia till exempelvis Google för analys
för att sedan tagga bilden. Det är bra
att det finns möjlighet att välja vilket
företag som studerar ens bilder och
det är viktigt att vara medveten om att
många lösningar innebär att ens bilder skickas upp till molnet.

Lightroom Classic CC
När man startar Lightroom för första
gången är alla mappar och kataloger
tomma eftersom man måste impor18
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tera de bilder man vill hantera med
hjälp av programmet. Om man har
sina bilder sparade på en extern hårddisk tar importen lite längre tid än om
bilderna varit sparade lokalt på datorn. Man kan räkna med att det tar
cirka en minut per gigabyte.
Om man har många bilder tar den
automatiska ansiktsigenkänningen
lång tid, särskilt om de ligger på en extern hårddisk. Man måste ha tålamod
och helst slå igång processen innan
man lägger sig så att datorn kan jobba
hela natten. Automatisk taggning av
ansikten och andra objekt ska bara
ses som en hjälp i arbetet att sortera
och tagga bilder. Programmet hittar
inte alla ansikten och andra objekt av
intresse så det kommer alltid att även
krävas manuellt arbete. Men även om
bara hälften av bilderna är korrekt
taggade innebär det att hälften av arbetet redan är avklarat.
Bäst ansiktsigenkänning ger porträttbilder i färg där personen tittar
rakt in i kameran. Ansikten i profil och
halvprofil blir inte alltid upptäckta.
Ansikten i svartvita bilder upptäcks
men verkar vara svårare att särskilja
för programmet. •

LÄNKAR
Läs mer om programmen och ladda
hem en testversion via respektive
utgivares hemsida.
www.adobe.com
• Adobe Lightroom 6 kostar 1 300 kr
• Adobe Lightroom CC kostar
från 120 kr per månad
• Adobe Photoshop Elements kostar
995 kr
www.paintshoppro.com
• Corel PaintShop Pro kostar 486 kr
www.fotobounce.com
• Fotobounce är gratis med reklam
(max 20 000 bilder per album)
www.google.com/photos
• Google Foto är gratis
www.magix.com
• MAGIX Photo Manager Delux kostar
499 kr
www.mylio.com
• Mylio är gratis (max 25 000 bilder)

N

Äldre ekonomiska kartorna

u börjar vi! I nummer 115
av Diskulogen berättade vi
att Dis hade planer på att
starta ett så kallat crowdsourcingprojekt för att tillsammans hämta
hem och organisera de äldre ekonomiska kartorna, som vi kallar GEK.
Det handlar om cirka 13 000 kartbilder och det är inget vi sätter någon
enskild på att göra. Men om vi hjälps
åt kan vi göra underverk!
Gör så här om du vill hjälpa till:
1. Leta upp den/de storrutor på 5 × 5
mil som du är intresserad av. Kartbladets storruta anges överst till
höger på alla ekonomiska kartblad
med en eller två siffror och en bokstav (till exempel 8F för storrutan
LINKÖPING).

2. Anmäl din/dina storrutor till
kartgruppen@dis.se så kontrollerar vi att inte någon annan också
jobbar med samma ytor.
3. Du får detaljerade instruktioner
om vad du ska tänka på vid insamlingen.
4. Hämta GEK-bladen från Lantmäteriets hemsida och spara dem i
bmp-format.
5. Ge kartbladen unika filnamn enligt uppgifter på kartbladen.
6. Skicka in kartfilerna i en zip-fil
innehållande max 25 filer (till exempel en ¼-dels storruta) åt gången.
7. GEK-administratören skapar från
varje kartblad ett översiktsblad
och fyra delblad.

8. När kartbladen bearbetats får du
tillbaka dina kartblad i kartpaket
för Disgen.
9. GEK-administratören presenterar
projektet på Dis webbplats.
10. Allt insamlat kartmaterial kommer
att på något sätt göras tillgängligt
för Disgen-användarna.
Vi har redan flera medlemmar som
engagerat sig i projektet. Vi hälsar
också dig välkommen!
Hans Bjernevik
GEK-koordinator
kartgruppen@dis.se
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Hitta militärerna i släkten

Meritförteckningar, flottan F1:5 (0-9999) Bild 240 (AID: v750488.b240, NAD: SE/KrA/0509)

Kaptenlöjtnanten Carl Caméen (1711–75) var en sjömilitär som
hade varit med om mycket. Redan 1722 – som 11-åring – gjorde
han sin första sjöresa, till »Bardou» (Bordeaux) i Frankrike. Som
19-åring kom han i spansk tjänst och kryssade som artillerist mot
turkarna. Sedan fortsatte äventyren. Han bevistade erövringen av
Oran i Afrika, reste till Portugal, var i engelsk och holländsk tjänst
och deltog i sjöattacker i Västindien.
Allt detta – och mycket mer – får vi veta genom den meritförteckning han skrev i Karlskrona många år senare, 1764, och som
ännu finns bevarad. Nu finns den dessutom fotograferad och kan
läsas tillsammans med tusentals andra meritförteckningar hos
ArkivDigital.

Alla har militärer i släkten. Indelta soldater, ryttare och båtsmän, säkert också en och annan underofficer och kanske någon
kapten som togs tillfånga vid Poltava och tvingades tillbringa ett
antal år i Tobolsk eller annan avlägsen ort i Sibirien.
Det finns ett fantastiskt källmaterial som berättar om alla
dessa människor som tjänstgjort inom den svenska krigsmakten,
framför allt olika typer av militära rullor och meritförteckningar.
Med ett abonnemang hos ArkivDigital får du tillgång till
tusentals volymer där du kan leta efter dem och deras öden, både
i krig och fred.
Det kan bli en resa som kan sluta var som helst. Kanske i Västindien, kanske i Afrika...

Läs mer på 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

1732. Bewistade äröfringen
af Oran i Afrika...


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

är jag gick med Dis i samband med Släktforskardagarna i Västerås 1990 fanns Disgen för Mac
vilket var en av orsakerna till medlemskap. Programmet var, om jag kommer ihåg rätt, skrivet i Microsoft
Basic som då fanns till Mac. En funktion som jag gillade var
rapportutskrifterna i Disgen. Tyvärr upphörde Microsoft
med sin Basic för Mac. Jag bevistade ett antal årsmöten i
Linköping där jag försökte få gehör för att Dis borde göra
en Mac-variant av Disgen, men utan resultat. Vi Mac-ägare
fick som plåster på såren en rabatt på det amerikanska programmet Reunion. Detta program har många förtjänster
men rapportutskrifterna kan inte mäta sig med de jag hade
i Disgen. Tyvärr verkar det inte som att det blir någon Macversion av Disgen inom överskådlig tid.
Härom året dök det upp ett nytt svenskt program, Genney, som fungerar på Mac och dessutom också på pc och
Linux. Detta program har de rapportutskrifter jag saknat.
Hur är då programmet i övrigt?
Jag har testat version 1.2. Jag kan nämna några saker som
jag gillar hos Genney: Rapporter så klart. De är precis som
jag önskar med möjlighet att utforma dem efter tycke och
smak. Det finns givetvis andra listrapporter också. Ett annat exempel är den sidindelade rapporten. Du har möjlighet att på en mängd sätt påverka mallarna till rapporterna.
Det finns också fyra rapporter som Genney benämner
”planscher – grafiska rapporter” och de är antavla, släkttavla, stamtavla samt släktskap. Släktskap visar hur två
personer med gemensamma anor är släkt med varandra.
Sammanfattningsvis tycker jag att det är kraftfullt program med de funktioner man kan önska sig. Jag har lite
kvar att prova som till exempel kartfunktionen som jag
saknat och avundsjukt sett att mina Disgen-vänner haft.
I kommande version, som jag tror man hade möjlighet
att få en glimt av på Släktforskardagarna i Halmstad, finns
en del godbitar. Till exempel cirkeldiagram som ger en bra
översikt för de som DNA-forskar.
Det går att hämta hem en gratis demoversion av Genney
på www.genney.se. Programmet kostar 450 kr.
Åke Sjödin

DISKULOGEN 119 | 2017

21

Anna Linder

diskulogen@dis.se

www.hhogman.se
Hans Högman utsågs till Årets eldsjäl 2017 av Sveriges Släktforskarförbund för sin mycket informativa och tilltalande hemsida som är en
guldgruva för alla som forskar på soldater, båtsmän och andra militärer. Hans sida ger värdefull information om regementen, indelningsverket, Sveriges krig, uniformer, värnplikten med mera.
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Foto: Britt Högman
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ans Högman är född och
uppvuxen i Sundsvallstrakten. Efter avslutade universitetsstudier hamnade han i Stockholm
där han fortfarande bor med sin hustru. Hans arbetade med it under sin
yrkeskarriär och gick i pension 2013.
– Jag var just under 40 år när jag
började släktforska, men mitt intresse
väcktes långt innan dess. Min moster
hade släktforskat en del så jag fick en
grund av henne att bygga vidare på.
Och när den första Windows-versionen av Disgen släpptes i februari 1997
började jag genast att använda den för
att registrera min släkt. I dag har jag
Disgen 2016, berättar Hans.
– När jag började släktforska gick
jag en kurs i släktforskning via ett studieförbund för att lära mig grunderna
och lära mig vilken information man
kunde hitta i kyrkböckerna. Jag tyckte inte att jag sedan behövde gå någon
kurs i Disgen då jag jobbade med it
och skaffade en egen pc redan 1986.
Det var inga problem att förstå hur
Disgen fungerade.
Hans skaffade tidigt en egen mikroficheläsare för att spara tid. Den första mikroficheläsaren var en enklare
modell där mikrofichehållaren inte
var vridbar. Nästa var modernare och
den använde Hans i närmare tio år.
När Genline presenterade sig på
Dis årsmöte i november 1996 var
Hans där och lyssnade. Han såg fram
emot att kunna släktforska online på
sin egen dator. I slutet av 1998 hade
Genline en församling upplagd och
i början av 2002 var två län, Kalmar
och Östergötland, kompletta. Hans
skaffade ett abonnemang hos Gen-
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line som han sedan hade under flera
år tills han bytte till Arkiv Digital som
startade sin verksamhet 2005.
– Jag bytte till Arkiv Digital eftersom deras färgbilder har så mycket
bättre kvalitet än skannade mikrofilmer som Genline och SVAR hade, säger Hans.

Hans släkt
Hans anor kommer i första hand från
Västernorrland. På faderns sida kommer släkten från Ljustorp som ligger
nordväst om Sundsvall. Hans farfars
far flyttade till Utansjö i Högsjö, strax
norr om Härnösand, så där växte hans
pappa upp. På moderns sida kommer
släkten från Sollefteåtrakten, både på
mormors och på morfars sida.
– Min ana, prästen Laurentius
Christophori Hornaeus, var kaplan i
Ytterlännäs, det vill säga assistent till
kyrkoherden i Torsåker, Kramfors,
och blev på 1670-talet ansvarig för
häxjakten. De stora häxprocesserna
härjade överallt på den tiden. Det
började på västkusten och spreds sedan norrut över Dalarna och upp över
Västernorrland. I Ytterlännäs och
Torsåker avrättades cirka 71 personer.
Det rådde riktig masshysteri. Hornaeus var mycket nitisk och använde till
och med barn som under tortyr berättade att deras mor till exempel rest till
Blåkulla, berättar Hans.
Jöns Hornaeus, sonson till Laurentius Hornaeus, skrev på 1730-talet ”En
Sannfärdig berättelse” om vad som
hänt. Jöns kunde intervjua personer
som hade egna minnen från den tiden
samt använda domstolsprotokollen
från häxprocesserna. Hans har skrivit

en sida på sin webbplats om häxprocessen i Torsåker.
– Författaren Olof Fahlén har skrivit
två skönlitterära böcker, ”Dömd till
yxa och bål” samt ”Eldens återsken”,
som bygger på det nämnda materialet. Jag kommer ihåg att jag behövde
en paus på några månader för att orka
läsa klart böckerna. Jag tyckte att det
var lite obehagligt. Det var hemskt
att läsa om vad som hänt då min egen
släkt var inblandad, säger Hans.

Släkt i Argentina
När Hans började släktforska visste
han att en syster till hans farmor hade
emigrerat till Argentina. Han var
mycket intresserad av att ta reda på
mer om det. Hans pappa och en farbror kunde några namn, men visste
inte så mycket mer om saken. Familjen som emigrerade 1927 bestod av
farmoderns syster, hennes man, deras tre barn samt en fästmö. Fästmön
hette Sally Söderlund och henne fick
Hans kontakt med på 1990-talet.
Robert Aschberg gjorde programmet ”Den röda jordens svenskar”
om svenskarna som emigrerade till
Oberá, Misiones i Argentina. Det var
ett litet svensksamhälle med svenska
skolor och svenska gatunamn. Sally
Söderlund, född 1910, blev intervjuad
i programmet. Hans såg tv-programmet och kände igen efternamnet och
förstod att det kunde vara en släkting.
– Jag började brevväxla med Sally
som kunde hjälpa mig att dokumentera hela min argentinska släkt. Hon
bodde kvar liksom hennes barn, barnbarn och barnbarns barn. De första
två generationerna pratade svenska,
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Boken ”En sannfärdig berättelse om
det för 100 år sedan förlupna grufveliga trulldoms-owäsendet i Sverige, i
synnerhet lämpadt efter processen i
Thorsåker och Ångermanland” av Jöns
Hornaeus (1715–1778) finns skannad och
kan läsas online hos Internet Archive,
www.archive.org.

men för de yngre är det numera bara
spanska som gäller, säger Hans.

Hemsidan
Hans bestämde sig tidigt för att göra
en egen webbplats för släktforskning
och svensk historia. Det första han la
upp på hemsidan, i maj 1996, var information om sin egen släkt. Han genererade ut sidorna från Disgen. Senare tillkom historiesidorna och sist
militariasidorna. Våren 1999 började
han även översätta sidorna så att de
flesta sidorna nu finns på både svenska och engelska.
– När jag började med släktforskning
skickade jag ut formulär till representanter för de flesta grenarna på
släktträdet för att be om mer information. Jag ringde upp många av
dem som svarat för att få ytterligare
kompletteringar. När jag sedan la ut
hela släktträdet på internet, tillgängligt för alla, gjorde jag om samma sak
och skickade mängder med vykort
till olika personer som jag tidigare
haft kontakt med och meddelade att
materialet nu fanns på internet. Jag
frågade då även om någon hade något
emot att finnas med på internet. Det
var ingen som sa nej, berättar Hans.
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– När man börjar med släktforskning är det mest namn och datum
man har hittat om sina anor. Ganska
snart ville jag få mer information om
hur de levde och hur villkoren var för
dem. Vad hände i deras samtid? Hur
fungerade saker och ting förr?
I början samlade Hans all extra information i ett Word-dokument, som
med tiden blev ganska tungt. Det började bli ohanterligt och då han insett
att många andra också var intresserade av informationen la han ut den på
sin webbplats.
Det är många släktingar som hör av
sig, gamla som unga, och de hjälper
Hans att hålla hemsidan uppdaterad
genom att berätta om nyfödda barn,
giftermål och dödsfall etcetera.
– Både min hustru och jag har syskonbarn och syskonbarnbarn som är
intresserade av släkten. Då min släktforskning ligger uppe på hemsidan
kan jag enkelt uppdatera dem med ny
information genom att skicka en länk
så att de själva kan gå ut och titta, säger Hans.
Hans har lagt ned åtskilliga timmar
på sin webbplats genom åren. Det har
blivit någon timme då och då, i regel
dagligen. Efter att han gick i pension

2013 har han lagt ännu mer tid på
webbplatsen.
– Det har väl blivit så att hemsidan
tagit över mer och mer på bekostnad
av tid för egen släktforskning. Jag la
upp de första sidorna 1996, alltså för
20 år sedan, så i fjol kände jag att jag
ville göra om och förnya sidan med ett
modernt gränssnitt. Efter ett års manuellt arbete har jag uppdaterat 98 %
av de närmare 500 sidorna som finns
på min webbplats. Så det senaste året
har jag inte släktforskat alls.

Militärforskning
Hans har några båtsmän från Ljustorp i sin släkt. Men på hustruns sida,
som kommer från Södermanland,
finns det en hel del knektar som varit
soldater i Södermanlands regemente.
En var soldat i början av 1800-talet.
1808-1809 var det krig mot Ryssland
och Södermanlands regemente ingick
i en styrka som vid årsskiftet var stationerade på Åland. Ryssarna hade
erövrat större delen av Finland och
skickade en styrka till Åland för att
också ta svenskarna som fanns där.
Den svenska styrkan retirerade och
lämnade Åland innan ryssarna kom
fram. De kunde marschera hemåt på

isen. Men den ryska förtruppen jagade ikapp svenskarna och irriterade
och anföll med mindre styrkor gång
på gång. En bataljon i Södermanlands
regemente gick sist och försvarade.
En av soldaterna i den styrkan var
hustruns ana som hette Bengt Sundin. Sundin blev skjuten och skadad
under återtåget men klarade sig över
till fastlandet och Grisslehamn. Han
togs sedan till Norrtälje där han lades
in på lasarettet. Han avled där några
dagar senare.
– Det är ganska ovanligt att få fram
så mycket information om en viss soldat. Det gäller att gräva i de militära
rullorna för att få reda på mer än bara
namn och årtal. All information om
händelsen på Åland har jag hittat i det
digitaliserade materialet hos Arkiv
Digital, säger Hans.
När Hans besöker Krigsarkivet läser han ofta i originalhandlingar som
ännu inte är digitaliserade, till exempel torpsyneprotokoll och soldatkontrakt. Då har han kameran med och
fotograferar av material för att kunna
studera det mer ingående hemma.

Besök på hemsidan
Hans abonnerar på en webbstatistiktjänst för att kunna se hur många
som besöker respektive undersida
per dygn, vilken webbläsare och operativsystem besökaren använder och
så vidare. Han är förvånad över att så
många kommer in till hemsidan via
en sökmotor, majoriteten använder
Google. Och eftersom surfning via
mobiltelefoner stadigt ökar tycker
Hans att det känns extra skönt att den
nya sidan är anpassad för mobila enheter. Sedan starten 1996 har Hans
webbplats haft fler än 550 000 besökare. Sedan nomineringen till Årets
eldsjäl blev känd har besöksfrekvensen ökat markant.
Hans lägger ner mycket jobb på sin
webbplats men tjänar inga pengar på
det. Han har hållit sidan helt fri från
reklam eftersom han vet att många irriterar sig på det.

– Det jag får tillbaka är tillfredsställelsen jag känner när jag skapat en ny
sida. När man ser att besöksräknaren
tickar upp för att folk går in och tittar på något jag nyss publicerat. Man
skulle väl kunna jämföra det med ”likes” på Facebook, säger Hans.

Populära sidor
Många besöker militariasidorna. Och
besöksantalet stiger stadigt. Mest intresse får handledningarna om hur
man soldatforskar, tabellerna med
de militära inskrivningsnumren samt
bilder på olika uniformer.
I husförhörslängderna och församlingsböckerna finns det från 1885 och
framåt en kolumn med värnpliktsnummer. Det är ett treställigt nummer och många har frågor om vad de
betyder och vilken information man
kan få fram. Via Krigsarkivet fick
Hans en beskrivning av vad alla numren betyder vilket han sedan har delat
med sig av på webbplatsen.
– Jag går ofta in på min webbplats
och söker information. Det går ju inte
att hålla reda på allting i huvudet. Jag
får många mejl med frågor, så ofta går
jag in och söker på min hemsida för
att kontrollera att jag skriver ett korrekt svar.
Hans har en hel undersida som
handlar om Södermanlands regementes historia. Han har nyligen lagt
till fler undersidor som handlar om
Malma hed, regementets övningshed
i Malmköping. Han hade fått fram
material om livet på heden men var
intresserad av bilder. Han kontaktade
Arsenalen, ett militärfordonsmuseum
i Strängnäs som tog över museimaterial då Södermanlands regemente
lades ner, och blev genast inbjuden.
De höll på att digitalisera bildarkivet och kunde dela med sig av många
bilder som nu finns på hans sida om
Malma hed. De äldsta bilderna är från
1860-talet.
– Jag har några favoritsidor, men de
varierar. Det beror på vad man gjorde
senast. Just nu är jag väldigt nöjd med

sidorna om Malma hed med intressanta fakta illustrerade med många
bilder.

Hans släktforskningstips
Hans trycker på att det allra viktigaste
är att källkritiskt granska uppgifter.
– Jag har ofta märkt att folk hittar
uppgifter på internet som de kopierar
och lägger in i sin egen släktforskning
utan att kontrollera med originalkällorna. Använd gärna internet för att
få fram uppgifterna, men använd dem
bara som en ingång till originalkällorna och verifiera dem innan du lägger
in det i din egen forskning eller ut på
en hemsida. Annars sprider man bara
felen och folk som söker och hittar
flera sidor med samma uppgifter tänker att det måste vara korrekt, säger
Hans.
– Det är värt att betala för ett abonnemang. Jag har använt Arkiv Digital
i många år och kan sitta i lugn och ro
och forska själv. Det går att skaffa korta abonnemang, det behöver inte löpa
på ett år, det kan vara någon vecka eller så, säger Hans.

Framtida projekt
Hans använder Disgen och brukar
använda textnotiser för att anteckna
information specifika för den personen, som husköp eller flytt. Han tar
inte med någon allmän information
om omvärlden, det har han lagt ut på
hemsidan. Hur har han själv använt
all information som han samlat ihop i
sin egen släktforskning?
– Jag har inte gjort några personbeskrivningar. Att bygga upp och berätta om en persons hela liv har jag
inte gjort. Men nu när ni nämner det
börjar jag fundera på det. Vi får väl se,
det kanske kommer…, säger Hans. •
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Björn Johansson
bjorn.gustaf@telia.com

Ortofoton från Lantmäteriet
Spara hem detaljbilder som du själv kan
lägga in i Disgens karta.

L

antmäteriets arkiv med
bearbetade flygfoton från hög
höjd öppnades den 1 september i år för alla intresserade. Lantmäteriet började ta flygbilder i början av
1930-talet. Sådana foton fick bland
annat ligga till grund för de ekonomiska kartorna under åren 1935-1978.
De flygfoton vi studerar här är i första
hand en serie för 1960. Flygbilderna
för serien 1960 är tagna mellan 1949
och 1970 för att uppnå rikstäckning.
Dessa flygfoton har tidigare bearbetats för att passa en skalenlig ortogonal (rätvinklig) projektion, därav
benämningen ortofoton. Dessa bilder
har en bildstorlek på 10 0000 x 10
0000 punkter täckande en yta på 5
x 5 km, alltså med en upplösning på
0,5 m per bildpunkt. På Lantmäteriets
webbsida om historiska ortofoton kan
du läsa mer om dessa fotons användning och betydelse.

Skaffa ett konto
För att kunna se och ladda hem denna fotoskatt måste du först skaffa dig
ett konto hos Lantmäteriet. Kontot
kostar inget och skapas snabbt på
webbplatsen: www.lantmateriet.se >
Kartor och geografisk information >
Kartor > Öppna data > Hämta öppna

geodata. Lite längre ner i texten på
sidan hittar du ”Skapa ett användarkonto”. Var beredd på att du kan behöva göra flera försök med förslag på
olika användarnamn till ditt konto.

Välj bilder
På sidan ”Hämta öppna geodata”
klickar du sedan på Historiska ortofoton. I denna ruta hittar du information om hur du identifierar dina
ortofoton och hämtar dem. Det finns
steg-för-steg-anvisningar och två videofilmer som förklarar hur du gör.
Här nedan beskrivs ändå de viktigaste
stegen i detta förlopp.
De två pdf-filerna för respektive referensår är i princip oläsliga och innehåller i sitt nedersta högra hörn bara
en fördelning på årtal då bilderna tagits. Att här fastställa årtal för en viss
yta låter sig inte göras. Längre ner i
rutan hittar du länken till ett index
över ortofotona från 1960 och 1975.
1. Ladda ner pdf-filen ”Index_Referensår 1960 och 1975” till din dator
genom att högerklicka och välja
”Spara mål som ...” eller ”Spara
länk som …”.
2. Bilden i dokumentet innehåller en
förfärlig massa detaljinformation
och för att kunna hitta bland dessa

3.

4.
5.

6.

måste du öppna filen med pdfläsaren Adobe Acrobat Reader.
I Acrobat Reader ser du en karta
med en mängd rutor. Du anar landets kontur. Till höger finns en
färgpalett med en nyans för varje
år då ortofotona togs.
I panelen till vänster kan du välja
vilka lager som ska vara synliga.
Klicka i rutan och på vinkeln framför Historiska ortofoto. Avmarkera
alla andra rutor utom den längst
ner, Image. Nu visas en ganska
suddig Sverige-bild.
Leta upp den trakt du vill hitta
ortofoton för. Zooma in till 1600
eller 2400 % i pdf-filen.
Bocka för raderna Labels, Utbredningar och Utbredning 5 km
i lagermenyn. Siffrorna som visas
ovanpå kartan är numren på storruta (100 x 100 km), indexruta (10
x 10 km) och bildruta (5 x 5 km).
Bocka också för något av de olika
referensåren för att se om det
finns foton för detta referensår
eller inte. Om rutan blir färgad
är fotot tillgängligt. Lyser kartan
fortfarande igenom saknas foto för
denna ruta det valda referensåret.
Bildserien för referensåret 1960
är rikstäckande medan bildserien
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2.

5.

7.

3.

1975 täcker merparten av Götaland, Södermanland och delar av
Stockholm. Färgkulören indikerar
vilket år flygfotot är taget, men det
är inte lätt att klura ut vilken färg
som representerar vilket år.
7. Notera numren på de bilder som du vill studera.
Som exempel söker vi gårdarna
norr om Tjärnesjön i Gunnarps
församling, Falkenbergs kommun,
Halland. Du kan skönja sjön i övre
vänstra hörnet av bildruta 50.
Storrutan är 63_3 och indexrutan
är 633_37. Ortofotot vi söker har
alltså filnamnet 633_37_50.tif.

Ladda hem bilder
8. Gå tillbaka till webbsidan med de
tre gröna pilarna, alltså www.lantmateriet.se > Kartor och geografisk
information > Kartor > Öppna data
> Hämta öppna geodata. Klicka på
mellanpilen, ”Så hämtar du dina
ortofoton”, och skrolla ner till raden med en grön pil och klicka på
”Gå vidare till hämtplatsen – ftp”.
30
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9. Logga in. Du får upp något som
liknar din dators utforskare med
mappar och filer.
10. Klicka på mappen ”Historiska
ortofoton”. Nu visas bland annat
mapparna ”Referensar_1960” och
”Referensar_1975”. I dessa mappar lagras bildsviterna från angivna årtal.
11. Klicka på mappen för 1960.
12. Mapparna representerar de olika
storrutorna. Exempelbilden hör
hemma i storruta 63_3.
13. Leta upp mappen 63_3 och klicka
igen.
14. Leta reda på bildfilen 633_37_50.
tif i mappen ortofoto. Utöver bildfilerna listas också andra filer som
du inte behöver fundera över. Tifffilerna är stora, över 90 MB.
15. Klicka på filnamnet för att ladda
ner bildfilen till din dator.

Anpassa till Disgen
Den hämtade bildfilen är alldeles för
stor för att användas i Disgen. Om du
tar in bilden i ett bildredigeringspro-

gram kan du klippa ut den del av bilden med en by eller några gårdar som
du vill detaljstudera och sedan placera i Disgen. Men se till att den utklippta filen i sitt bmp-format inte blir
större än 25-30 MB. Spara sedan detta
klipp i Disgens datamapp DgMap.
Bilderna är anpassade till SWEREF
99 TM. Detta innebär att bilden måste vridas cirka en grad medurs för att
anpassas till Disgens RT90. Med hjälp
av redan koordinatsatta gårdar (eller
liknande) för ortofotot i ortsregistret
eller motsvarande underlagskarta,
som den äldre ekonomiska kartan,
kan din valda del av ortofotot placeras
på rätt plats. •

9.
10.

12.

14.
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Julklappstips

från Rötterbokhandeln

!
yhet

N

Årets julklapp!

Sveriges dödbok 7 - förhandsversion
Nu är den äntligen här, Sveriges dödbok 7 (förhandsversion) som innehåller 11.3 miljoner
poster med uppgifter om avlidna i Sverige från 1860-2016. För perioden 1860-1900 finns två
tredjedelar av det totala materialet med. Resterande årtalen 1901-2016 är komplett.
Cirka 70.000 inskickade rättelser, inklusive de som kom in till Sdb6, är bilagda och sökbara.
Dödboken finns att köpa som DVD-skiva eller USB-minne och fungerar på PC och MAC datorer.

Paketerbjudande

Köp en julklapp till dig själv få

Släktforskarens lilla faktabok 1 och 2 till den kunskapstörstige släktingen.

Välj bland våra spännande och intressanta handböcker.
Många fler titlar hittar du i Rötterbokhandeln!

Släktforskarens lilla faktabokpaket

50:- rabatt på alla handböcker

Nu: 99 kr

Ordinarie pris: 138 kr

Till den släktforskningsbitne!

Ge bort en prenumeration i jul, få en tygpåse på köpet!
Klappen som räcker länge – ge bort en helårsprenumeration
på Släkthistoriskt Forum till en kär vän. Beställer du via
nätet får du en tygpåse på köpet.
Beställ på nätet: www.genealogi.se/shf-erbj (Gäller inom Sverige
under 2017 eller så länge lagret räcker)

+
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Rötterbokhandeln – för dig som släktforskar
Julklappserbjudandena gäller fram till 31 december eller så långt lagret räcker

Anna Linder

diskulogen@dis.se

DNA-krönika

N

u har jag fått min systers testresultat. För
fyra av fem på hennes topplista över släktingar på pappas sida har jag inte hittat
annat släktskap än den tillfälligt inkopplade släkten där jag letar efter en okänd fader. Jag har inte
kommit närmare en lösning, men det är ju intressant att de alla har denne mans släkt i sina anträd.
Min syster och jag delar drygt 40 % av våra
matchningar. Och hon har 800 matchningar som
varken jag eller vår mor har. Så om ni undrar om
det är värt att testa syskon är svaret ja, i alla fall
om man vill ha fler släktingar att leta kopplingar
till. Det borde ju även öka chansen att hitta någon
av de okända fäderna.
Jag har gjort flera försök för att få in min systers
DNA-resultat i Genome Mate Pro, (GMP) men
det blir inte rätt. Inga kromosomdata importeras.
Jag undrar om problemet kan vara svenska tecken
i namnet. Jag har ju inte haft några problem med
att importera data till Genome Mate Pro för tre
andra profiler, men de namnen innehöll inte å, ä
eller ö. Jag har testat att göra lite olika saker och
hade även problem med en uppdatering så ett tag
kunde jag inte ens starta programmet. Efter omstarter och uppdatering går det att använda programmet, men jag kan fortfarande inte importera
min systers profil.
Jag har tittat lite mer på en prästsläkt och kunnat koppla ihop flera av mina släktingar. Med
en person i min träfflista, som Family Tree DNA
(FTDNA) beräknar är en tre- till femmänning, har
jag hittills hittat 43 släktkopplingar.
Jag hade hittat flera släktskap till en amerikan
och antecknat det i GMP men mina kopplingar i
släktforskningsprogrammet fanns inte kvar efter
att jag råkade korruptera databasen. Jag har fått
fylla i uppgifterna igen med ledning av mina anteckningar över gemensamma anpar.
Det är frustrerande med okända fäder bland
anorna. Jag hittar hur personer i min träfflista är
släkt med varandra, men jag hittar ingen koppling
till mig. Jag började forska på en person och hit-

tade snabbt föräldrarna, men det var ju lite nedslående att båda föräldrarna hade okända fäder.
Just den släktingen kommer nog inte att kunna
hjälpa mig när jag söker efter mina okända fäder.
Om man börjar leta för att försöka klura ut vem
en testperson är för att kunna forska vidare på
dennes anor är ett tips att fylla i mejladressen i en
sökmotor för att se om du kan få bekräftat att du
hittat rätt person.
Jag har ännu inte hittat några släktkopplingar
via mitokondrie-DNA eller via X-kromosomen.
Det står ju x-match på många personer i träfflistan hos FTDNA. Jag har över 1000 X-matcher enligt dem. Men när man börjar titta noggrannare
ser man att det ofta är mycket små segment som
är gemensamt. Jag har träff på endast 27 personer
via X-kromosomen när man tittar på mitt testresultat i Genome Mate Pro. Programmet är då inställt på att filtrera bort oväsentliga matchningar.
Har det varit värt att göra ett DNA-test? Man
forskar ganska mycket på andras släkter för att
hitta kopplingar så det försvinner ju en hel del tid
som man hade kunnat lägga på enbart sin egen
släkt. Man känner verkligen att man borde hitta
kopplingen till i alla fall de tio första namnen.
Men beroende på vilka som testat sig så kan även
de bästa matchningarna vara avlägsna släktingar.
Inte är det många som i sin traditionella släktforskning skulle lägga så många timmar på att
hitta en koppling till en tiomänning. Men det gör
man ofta när man sysslar med DNA-forskning.
Men DNA ljuger inte, så det är väldigt spännande att kunna hitta kopplingar som verifierar
att släktskapet man hittat i arkiven är riktig. Om
man har okända fäder eller adopterade bland sina
anor är DNA ibland den enda vägen att gå. Jag har
hittat någon koppling till nio av de tio bästa DNAmatchningarna. Sedan återstår att se om det är
just genom den koppling jag hittat som vi ärvt
vårt gemensamma DNA. •
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Skicka din insändare till diskulogen@dis.se.
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.

Insändare

Insändare

Vem är hon?

Ortdatabas med
tidsdimension!

D

isgen-orterna bygger på idén att
ett visst ortnamn är en del av en hierarki (land, landskap/län, kommun, församling, by, gård och torpställe). Det är mycket
praktiskt att inte behöva ange alla de överordnade begreppen varje gång man till exempel
lägger in ett nytt torp. Men systemet har sina
svagheter, särskilt när det gäller:
• förändrad ägarstruktur
• hemmansklyvning
• förändrade landsgränser
• förändrade församlingsgränser
• förändrade stadsindelningar.
Gårdsdelningar och hemmansklyvningar (då
till exempel 1/4 av 1/3 såldes till ett syskon) och
senare sammanslagningar är svåra att följa.
Man kan ibland följa en gårds uppdelning under många hundra år, men Disgen ger idag inte
stöd för att registrera detta på ett bra sätt.

Tidsdimensionen
Kartan i Disgen ger möjlighet till flera skikt,
från historiska kartor till detaljerade moderna
ekonomiska kartor. Dessa skikt har ännu inte
sin motsvarighet i Disgens ortdatabas. Jag ser
en möjlig lösning. Det är att komplettera koordinaterna för latitud och longitud med en
tidskoordinat. Metoden skulle lösa de omnämnda problemen för släktforskaren.
Lars-Åke Stenemo
34
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F

otografiet på en plåt bör vara från fotograferandets barndom. Av detta förfaringssätt kommer förmodligen uttrycket
att plåta.
Fotografiet kommer från Martha Mårtensson,
född den 22 oktober 1907 och död den 26 april
2000 i Tollarp. Hon var bördig från Björkeröd,
Linderöd.
Vem fotografiet föreställer är okänt. Om någon
kommer på det är jag tacksam över att få reda på
vem det är, även om det inte är en släkting.
Arne Ohlsson
Medlem 1333

ANNONSSIDA

Kyrkboksregister
för västra Sörmland
nu hos ArkivDigital
I början av hösten duggade nyheterna tätt i ArkivDigital. Först
kom flygbilder och ett samlat bouppteckningsregister (som vi
tidigare berättat om), sedan porträttbilder (nästa sida) och
slutligen ett personregister till kyrkböcker i västra Sörmland.
Det sistnämnda hoppas vi är början till något mycket större!
Av Håkan Skogsjö
Nu finns ett personregister till kyrkböckerna för tjugo församlingar kring
Katrineholm i västra Södermanland tillgängligt i ArkivDigital. Detta
tack vare ett samarbete med Katrineholm-Flen-Vingåkers släktforskarförening (kfv).
För alla som forskar i området är
registret ett mycket användbart hjälpmedel. Det underlättar sökandet efter
födda barn, vigda brudpar och avlidna
personer. Från varje registerpost finns
dessutom en direktlänk till sidan i originalvolymen hos ArkivDigital.
Smidigare kan det knappast bli!
Registret är framtaget av kfv och
omfattar närmare en halv miljon poster
med födda, vigda och döda från kyrkböckernas början fram till 1894 för församlingarna Bettna, Björkvik, Blacksta,
Dunker, Flen, Floda, Forssa, Helgesta, Hyltinge, Julita, Lerbo, Lilla Malma,
Lilla Mellösa, Sköldinge, Stora Malm,
Vadsbro, Västra Vingåker, Årdala och
Östra Vingåker.
För att ta del av registret behövs ArkivDigitals Allt-i-ett-abonnemang och
webbversionen av vår programvara
(hämtas från: https://app.arkivdigital.

De nya registren till kyrkböckerna i västra
Södermanland ger länkar direkt till originalurkunden. Klicka och vips visas sidan i
kyrkboken och du ser de registrerade uppgifterna. Länken finns under personuppgifterna (se röda pilen). Om du hittar fel i
registret (sådana kan förekomma), klicka på
knappen ”Rätta” (inringad) och skicka in en
rättelse till ArkivDigital.

se). Gör sedan så här: Välj Ny register
sökning (blå knapp) och under Register
källa något av registren Födda/Vigda/
Döda, del av Södermanland. Sedan är
det bara att börja söka.
Tjugo församlingar i Södermanland
är förstås en väldigt liten del av hela
Sverige. Men ArkivDigital hoppas kunna publicera många fler liknande personregister framgent.

Om ni i er förening eller du som privatperson har gjort personregister som
kan knytas till våra bilder, tveka inte
att kontakta ArkivDigital. Säkert kan vi
komma överens om ett samarbete som
gagnar oss bägge och samtidigt gynnar
släktforskningen i Sverige! Mejla kund
tjanst@arkivdigital.se eller ring 010-10
11 333.

ANNONSSIDA

Sök bland
en kvarts miljon
porträttbilder!
Bland årets nyheter i
ArkivDigital märks en
stor mängd porträttbilder, främst från
Stockholm.
Av Håkan Skogsjö
En kvarts miljon porträttbilder av
framför allt stockholmare tagna från
1920- till 1970-talet. Detta spännande
material har ArkivDigital nyligen gjort
tillgängligt.
Bilderna härrör från tre fotoateljéer
i Stockholm: Jaeger, Bergne och Welinder. Tack vare att det ingår sittningsböcker och annan dokumentation är
de porträtterade i de flesta fall identifierade.
ArkivDigital fick överta porträttsamlingen – i 82 flyttkartonger – från
Sveriges Släktforskarförbund, vilket i
sin tur tagit över den av Kungliga biblioteket, som hade fått den 2003 från
Moderna museet, dit den hade donerats.
Det blev ArkivDigital som gick i
land med den inte helt enkla uppgiften
att digitalisera negativen. En särskild
metod utprovades som inbegrep både
egenutvecklad mjukvara och specialbeställd hårdvara.
Bilderna ingår i ArkivDigitals abonnemang Allt-i-ett. Välj Ny registersök
ning och som registerkälla Porträtt
samling. Sök sedan på namn som
intresserar dig.

En spexare hos fotografen: Artisten Povel Ramel omkring 1950.

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

Funk
Släktf tionärsträf
fen
orskn
ingsapp
ar

Obemärkta kvinnor

Identifi

GAMLera personer i
A FOT
ON

Ung i 1930-talets Berlin

SLÄKTFORSKARKRYSSNING

Medlemmar kan
beställa
från Dis via webb
shoppen på
shop.dis.se.
Vid frågor ring D
is kansli på
t elefon 013-1490
43
(måndag–torsda
g kl. 9–15).
Porto tillkommer
på angivna
priser.
I webbshoppen ka
n du läsa
mer om de olika p
rodukterna!

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

SLÄKTFORSKARFÖRBUNDETS HANDBÖCKER
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)
15. Emigrantforska på nätet
230 kr
(Anna-Lena Hultman & Ted Rosvall)
16. Släktforska om sjöfolk
(Eva Johansson)		 220 kr		
ANDRA BÖCKER
• Släktforskarens lilla faktabok
60 kr
• Släktforskarens lilla faktabok 2 60 kr
• Släktforskning – vägen till din egen historia
(Elisabeth Thorsell)		
100 kr

REA!

kr/st
KARTOR OCH DATABASER
• Begravda i Sverige, version 2 (dvd)		
500 kr
• Generalstabskarta Södra Verket (usb)
595 kr
250 kr
• Häradsekonomisk karta Sverige (dvd)
• Rotemannen 3 (usb) 				
320 kr
• Svenska ortnamn (dvd) 			
200 kr
• Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900 eller
1970 (dvd) 				
500 kr
530 kr
• Sveriges befolkning 1910 (dvd)		
• Sveriges befolkning 1980 (usb)		
520 kr
• Sveriges befolkning 1990 (usb)		
550 kr
• Sveriges dödbok 1901–2013 (dvd/usb) 		
			
- dvd
495 kr
			
- usb
545 kr
• Sveriges historiska stadskartor (dvd)
250 kr

Om den nya
versionen
(1860–2016)
kommit är det
den vi säljer.
Se webbshoppen för aktuella prisuppgifter.

KARTOR TILL DISGEN
• Generalstabskarta syd (dvd)
• Generalstabskarta nord (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Blekinge län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Hallands län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Kristianstad län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Malmöhus län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Norrbottens län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Skaraborgs län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Stockholms län (dvd/usb)
• Häradsekonomiska kartan Södermanlands län (dvd/usb)
• Häradsekonomiska kartan Uppsala län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Värmland, norra delen (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Värmland, södra delen (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Västmanland (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Älvsborgs län (usb)
• Häradsekonomiska kartan Örebro län och södra Dalarna (dvd)
• Häradsekonomiska kartan Östergötland (dvd)
• 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
Christer Thörn slutat
som Disbyt-ombud.
Tack för din insats!

Dis faddrar är en grupp erfarna
medlemmar som på ideell basis
åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra
medlemmar, via telefon och
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.

38
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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
Magnus Hellblom
Anders Larsson
Lena Ringbrant Ekelund
Benny Olson
Bo Lundgren
Arne Sörlöv
Staffan Knös
Christina Claeson
Hans Nyman
Tomas G H Johansson
Leif Berglund
Margareta Edqvist
Tommy Nilson
Börje Jönsson
Peter Tilly
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
Curth Svedberg
Stefan Wennberg

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

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

08-53030734
0707-828491
0708-270131dag
076-3170127
0705-116317
070-5942775
(070-2703944)
046-248470
070-7470759
0435-711060
044-331103
0735-288825
0721-505333
0705-951338
031-159538kv
033-254075
0325-13631kv
036-130797
070-3031732
070-8631217
013-219050
0768-130387
011-148066
0705-116292
0586-36587
019-183830
026-192500
026-101376
070-5369583
(0703-506304)
070-5281816
070-6395502
0611-22188
070-5648859
076-8480114
090-32493
0910-720041
0911-240498
0922-61315

0733-360102

0705-254075
073-6715111

0703-660003

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

070-6534127

070-5125770
070-6164410
070-6619907
070-6556433

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
magnus@hellblom.com
anders@dis-syd.se
l.re@telia.com
olsonbenny@hotmail.com
bo@elmedia.se
arne@sorlov.com
1338-sek@telia.com
ch_claeson@hotmail.com
hansnyman@telia.com
tomasgh@live.se
leifbhva@gmail.com
margareta.edqvist@telia.com
tommy@betoni.se
borje.jn@gmail.com
peter.tilly@telia.com
torleif.bjorklund@telia.com
totta.stahl@gmail.com
elisabeth@imolin.se
b.hammarstrom@telia.com
jan.wallin.orebro@telia.com
cgou.emback@gavlenet.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
curth.svedberg@telia.com
stefan.vennberg@telia.com

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

Ordförande

Daniel Berglund
Hängestensvägen 38, 421 67 V. Frölunda,
031-443 143, 0705-244088
daniel.zz.berglund@gmail.com
Vice ordförande

Eva Dahlberg

Disgen/Linux
Thomas Björk
Roy Johansson

Höör
Borås

0413-23458
033-7709522

Kista
Anderslöv
Västerås
Hudiksvall
Matfors

08-7511630
0410-20002
021-20494
0650-94188
070-1770111

tb@bytecode.se
roykleva@gotanet.com

0709-706170

Mac
Kerstin Bjernevik
Helge Olsson
Sven Olby
Gunilla Hermander
Kerstin Farm

0708-583988

kerstin.bjernevik@bredband.net
unahans@telia.com
sven.olby@telia.com
macnilla@telia.com
kerstin@farm.se

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

Södertälje
Sölvesborg
Göteborg
Mölnlycke
Frösön

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

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

Huddinge
Sala

(070-5112847)
0224-77572
073-5428471

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund
Kenneth Mörk

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

Karthantering
Lena Ringbrant Ekelund
Tor-Leif Björklund

Klippan
0435-711060
Norrköping 0768-130387

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

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

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

Josefine Nilson

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

Gunilla Kärrdahl

Kristianstadsvägen 6, 289 42 Broby
044-46715, 0705-221957
gunilla@karrdahl.se

Bo Kleve

Solhaga 7, 582 46 Linköping,
013-104 204,
bok+dis@kleve.se

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

Täby
Västra Frölunda
Värnamo
Stockholm
Borås
Västerås
Linköping
Uppsala
Ystad
Örebro

08-7563314
031-478093

033-150036
021-22274
013-154126
018-693620
0707-530201
073-0429721

Ragnar DyrlundKristiansen

Bjärred

070-6800992

Rolf Eriksson

Vikingstad

013-81283

0702-780885
0707-716906
070-2224857

carl-olof.sahlin@telia.com
charlotte.borjesson@telia.com
donald@freij.se
sm0ald@comhem.se
hans.vappula@gmail.com
hakan.johansson.021@telia.com
hakan@asmundsson.nu
jerker.thorell@telia.com
kent.hektor@comhem.se
kegubi60@gmail.com

Stockholm

0723-628263

rolferiksson@brevet.se

0707-716906

sm0ald@comhem.se

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

Hemmansvägen 87,
871 53 Härnösand, 0611-203 41,
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Christina Claeson

Odinsgatan 20 B, 411 03 Göteborg
031-159538
ch_claeson@hotmail.com

Anders Lindberg

Luzernvägen 1 D, 227 38 Lund,
0708-397908,
idkare@telia.com aelindberg2004@yahoo.se

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt

Karl-Ingvar Ångström

013-104 204

dis_arkiv@dis.se

Kristina Andersson

Kvibergsvägen 7, 531 97 Lidköping,
(0510-27093kv),
foreningar.kristina@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Kjell Croné,
valberedning2017@dis.se
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Den ultimata släktforskaren!
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Men vad har nu då allt detta här med släktforskningen att göra? Jo!
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skall ju
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forskning. Det är en LED-TV på minst 50-tum! Inget knusslande
kunna se ordentligt. Annat är ju uteslutet!
släktforskaren
Nu säger säkert Ni alla att en sådan släktforskare som den ultimata
absolut inte existerar!
Ack johodå! Det bor åtminstone en på Knutsgatan 9.
Anonym

Avlidna Dis-medlemmar
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16109
16248
18869
20636
21810
21893
21954
24027
24401
26140
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Claes-Göran Schibler, Klövsjö
Olof Lext, Trollhättan
Björn Björnström, Stockholm
Sylvia Carlsson, Ydre
Björn Strandberg, Falun
Göran Thorén, Linköping
Björn Hallin, Katrineholm
Mona Petersson, Ronneby
Eva Rasmusson, Bjuv
Lennart Sandgren, Tranås
Ingvar Malmberg, Limhamn
Hans Wannehed, Sköndal
Maj-Lis Andersson, Linköping

26808
32088
34493
34970
37428
38374
38775
41804
42325
50994
54786

Kaj Gunnar Bodlund, Kungälv
Gun Larsson, Skärholmen
Lars-Erik Johansson, Trollhättan
Stig Olofsson, Fjärås
Bibbi Backgård, Åkersberga
Sören Persson, Norrköping
Lars Lagrelius, Västerås
Christina Holm, Lund
Gunvor Bladh, Uddevalla
Hjördis Lönn, Söderköping
Hans-Gunnar Snejde, Linköping

Regionföreningarna
NORD

c/o Andersson, Hamnplan 12A,
941 61 Piteå
070-2525368
ordf_nord@dis.se
Hemsida: www.dis-nord.se
Ordf: Christian Andersson

Dis-Nord bildades den 23 oktober
2004 och omfattar de två nordligaste
länen, Norrbotten och Västerbotten, som
till arealen är omkring en tredjedel av
Sverige. Initiativtagare till bildandet av
föreningen var Folke Aili, Skelllefteå.
I skrivande stund har den ”riktiga” vintern inte infunnit sig ännu trots att det har
snöat i inlandet. Dagarna blir mörkare
och mörkare och det känns härligt att få
tända några ljus i kvällsmörkret. Då är det
inte fel att sitta vid datorn och släktforska
en stund.
Vi var ett gäng på fem personer som
åkte ner den 29 september till Linköping
för att vara med om funktionärsträffen i
dagarna tre. Vi hade valt att medverka i
olika grupper såsom kartgruppen, utbildningsgruppen och Disgen-gruppen, så då
vi kom hem hade vi varierande insikter att
dela med oss av.
I Piteå har Dis-Nord inlett ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
för att arrangera utbildning i bland annat i
Disgen. Vi har också visst samarbete med
Piteå Forskarförening som är en mycket
aktiv förening och som vi kan ha stor nytta
av kunskapsmässigt. I Skellefteå samarbetar vi med Medborgarskolan som ger
oss tillgång till bra lokaler.
Ett problem som vi drabbats av är att
det är många i länen som DNA-testar sig.
I sig är det ju glädjande, men vi har för få
resurser för att ta hand om alla frågor.
Många hör av sig till oss och vill veta hur
de ska tolka sitt testresultat. Vi jobbar
på att hitta resurser som kan lösa deras
situation.
CHRISTIAN ANDERSSON

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 cirka tusen medlemmar
från i huvudsak Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

BERGSLAGEN

c/o Strömberg, Patentgatan 15 lgh 1103,
722 26 Västerås, 070-210 19 15
ordf_bergslagen@dis.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 cirka 1600 medlemmar.

ÖST

Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna,
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.dis-ost.se
Tf. ordf: Ingrid Mild

Dis-Öst bildades hösten 1988 och har
nu cirka 3 000 medlemmar från främst
Stockholms och Uppsala län. Dis-Öst
bedriver en omfattande ideell verksamhet
med bland annat medlemsträffar, studiebesök, kurser, kvälls- och helgforskning
samt arbete med medlemstidningen DISPlay och hemsida.
Under hösten 2017 har vi haft tretton medlemsmöten på onsdagar. Dessa
inleddes med en rapport från Släktfors-

kardagarna i Halmstad och avslutades
med ett föredrag av Andreas Theve om
Gröna Lund – en resa i tid och rum. Det
är föreningens programgrupp som gör
ett mycket gott arbete med att arrangera
våra medlemsmöten.
Ett av onsdagsmötena var också föreningens höstmöte. Vid detta höll föreningens tidigare ordförande, Carl-Olof Sahlin,
ett uppskattat föredrag om hur man kan
arrangera ett släktmöte. Det är mycket
att tänka på inför ett sådant, till exempel
när, var, hur, ekonomi och adresser.
Vid ett tidigare medlemsmöte höll Sven
Luthman från Family Search ett föredrag
som lockade drygt fyrtio åhörare. Sven
gav oss många tips och idéer om hur man
söker i deras databaser. Jag hoppas att
många vågade prova på.
En annan onsdagskväll gav Lennart
Rydberg oss en inblick i hur varor och
passagerare fraktades med ångbåt från
platser runt Mälaren till Stockholm.
En trafik som till stor del upphörde när
lastbilar tog över varutransporterna. Lennart Rydberg är ordförande i Stiftelsen
Skärgårdsbåten.
Dis-Öst har också anordnat tre mycket
uppskattade studiebesök under hösten till
Bååtska palatset, Riksarkivet i Marieberg
samt Nordiska museet. Som vanligt blev
studiebesöken snabbt fulltecknade.
INGRID MILD
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Foto: Anders Eriksson

Sven Luthman berättar om Family Search på Dis-Östs medlemsmöte.

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

Vintern 2016 bildade Dis-Filbyter en ny
organisation som blev uppdelade i orter.
Jag tillhör Dis-Filbyter Mjölby och vi är
sex personer som håller i det hela. Vårt
jobb är att få det hela att gå ihop med
föreläsare och kurser och att vi själva
och våra medlemmar går kurser så att vi
sedan kan vara ledare. Det har vi lyckats
bra med. Vi har hållit kurser om Disgens
kartor och studiecirkel i hur man kan
använda DNA-tester i släktforskningen.
Nu i höst har vi haft en lördag med öppet hus och ”Prova på släktforskning”. Det
blev ett bra resultat med besökare som
ville veta mer om sina anor. Med hjälp av
släktforskningsprogram samt databaser
på usb och dvd-skivor ökades intresset
och vi fick fler medlemmar och intresserade som kommer att komma och lyssna
på våra föreläsningar. Dessutom gjorde
vår lokaltidning, Östgöta Correspondenten, en helsida om oss så det blev ett
mycket lyckat arrangemang. Då blev det
också fart på anmälan till vår grundkurs
i Disgen 2016 som snabbt fylldes av
deltagare.
De som är kursledare nu gick en fördjupningskurs i Disgen 2016 som vi fick
hjälp med i vintras. Tack vare kursen och
ett mycket bra kursmaterial som är utvecklat i Linköping fungerar vår pågående
grundkurs mycket bra.
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SMÅLAND
Vi anordnar sju föreläsningar i höst
med ett varierande innehåll vilket gör att
fler blir nöjda och återkommer. Vi har
haft tre föreläsningar när detta skrivs och
vi fortsätter att få fler besökare och nya
medlemmar. Vi hoppas att trenden håller
i sig för den första föreläsningen handlade om skrock (peppar peppar ta i trä). De
övriga handlar om fader okänd, stenålder
vid Motala ström, valloninvandring, vad en
kyrkogård kan berätta, Arkiv Digital och
avslutas med våra egna medlemmars tips
och berättelser.
Utöver detta så har vi handledd släktforskning på Mjölby bibliotek, onsdagseftermiddagar sex gånger per termin, som
är en bra hjälp för de som har kört fast i
sin släktforskning.
Vi brukar ha en paus när vi har föreläsning och kurs och då blir det en trevlig
pratstund över en kopp kaffe.
LEIF AX

VÄST

c/o Amberntsson, Persikogatan 126,
426 56 Västra Frölunda
031-290186, ordf_vast@dis.se
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Ylva Amberntsson

Dis-Väst bildades i mars 1988 och har
nu cirka 2800 medlemmar från Västra
Götalands och Norra Hallands län.

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

En mycket låg aktivitetsnivå präglar
hösten i Småland. Vi har brist på utbildare, speciellt i de södra och östra
delarna av regionen. Det innebär att vi har
svårt att ordna mer omfattande kurser
i dessa delar av Småland. Den som har
viss erfarenhet av att arbeta med Disgen
eller med kartfunktionen, och är beredd
att dela med sig av sina erfarenheter, får
gärna höra av sig till mig.
Själv har jag kommit upp i den ålder
när många vänner och släktingar fyller
jämna år. Eftersom jag är utvandrad från
Norrbotten kan det bli lite långa resor för
att fira födelsedagar. I slutet av september hade jag nöjet att besöka Boden. En
födelsedagsfest som bland annat innehöll
en guidad tur i Bodens fästning, närmare
bestämt Rödbergsfortet. För den som
inte sett detta kan jag verkligen rekommendera en extra tur under ett Norrbottensbesök. Duktiga guider berättar om
fästningens historia från bygget de första
åren under 1900-talet fram till nedläggningen under 1990-talet. Det är spännande att vår svenska guldreserv förvarades
i fästningen under andra världskriget och
fram till 1982. Läs gärna mer om Bodens
fästning på Wikipedia.
En speciell känsla infann sig vid besöket eftersom min farfar var en av de
många lokala bönder som bidrog med
arbetskraft vid byggandet 1900-1904 samt

Foto: Tommy Nilson

SYD

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

DIS SYDS HÖSTMÖTE
Den 22 oktober – en regnig höstsöndag
– höll Dis Syd sitt traditionella höstmöte
inför drygt 50 medlemmar som tagit sig
till Hässleholm. Mötesplatsen var Senioren som ligger centralt i staden.
Innan mötet startade uppvaktade Elisabeth Leek, som representant för föreningen Dis, vår ordförande Jan Nilsson. Det
hade nästan på dagen gått 25 år sedan
Dis Syd bildades. Jan var en av dem som
bildade vår förening 1992 och han har
varit styrelseledamot sedan dess och under merparten av de 25 åren föreningens
ordförande. Även Kerstin Olsson har varit
med i styrelsen under alla 25 åren. Elisabeth uppvaktade Dis Syd med en klocka av

trä i form av Dis gamla logga, något som
verkligen gladde ordförande Jan.
Så fortsatte höstmötet med det traditionella föredraget, som denna gång handlade om kommande version av Disgen.
Föredragshållare var Patrik Hansson från
Eslöv som arbetar som utvecklare hos
föreningen Dis, huvudsakligen med Disgen. Innan det kommer en ny betalversion
av Disgen kommer uppdatering nummer
6 av Disgen 2016. Uppdateringen kommer
under november/december (läs mer på
sidan 4).
Nästa betalversion av Disgen har fått
arbetsnamnet Disgen Ask. Det är ännu
inte bestämt när lanseringen ska ske.
Tanken är att betalversioner av Disgen
ska komma tämligen ofta och vara ganska
billiga, berättade Patrik. Han informerade
om de förändringar och förbättringar som
kan komma i Disgen Ask. Efter föredraget
var det möjligt att ställa frågor till Patrik.
Därpå hölls ett föreningsmöte som på
dagordningen hade att fatta beslut om
en ändring av föreningens stadgar (3 §).
Stadgeändringsförslaget har godkänts av
årsmötet den 2 april. För att träda i kraft
krävdes att föreningsmötet fattar samma
beslut. Så skedde och ändringen innebär
att verksamhetsberättelse och revision
ska avlämnas och genomföras två månader efter verksamhetsårets slut. Tidigare
tidsfrist var 30 dagar.
Efter mötet serverade värden på stället,
Pelle Fredriksson, kaffe eller te med goda
smörgåsar och deltagarna kunde botanisera vid Skånes Släktforskarförbunds
bokbord, som fanns på plats, eller besöka
de stationer där bland annat Disgen 2016
och Disbyt demonstrerades av faddrar och
Disbyt-ombud.
MATS J LARSSON

Jan Nilsson.
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att jag har flera släktingar som i modern
tid har arbetat som militärer i flera av
forten i Bodens fästning.
Åter till verkligheten. Jag, liksom flera
andra, arbetar just nu med att ladda ner
den ekonomiska kartan för att så småningom kunna erbjuda dessa för inladdning till Disgens kartfunktion. Det område
jag börjat med täcker norra delen av
Småland och består av knappt 400 kartblad. Med tanke på Sveriges storlek krävs
det alltså många frivilliga krafter för att
hela landet ska finns tillgängligt hos Dis.
För oss som gillar kartor är det ett mycket
spännande projekt.
TOMMY NILSON

sson
Foto: Mats J Lar

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