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Kort &
Gott
Gravstensdatabas jubilerar
I år fyller Släktforskarförbundets
gravstensinventering 40 år. Gravstensinventeringen startade våren
1979 och sedan dess har närmare
373 000 gravstenar fotograferats
och omkring 814 000 personer dokumenterats av frivilliga krafter
på alla håll i landet.
https://grav.rotter.se/Gravsoklist
www.genealogi.se

Torpinventering
Gamla boplatser och de som en
gång bodde där är en viktig del av
vårt kulturarv. Många hembygdsföreningar lägger upp sådan information på webbplatsen www.bygdeband.se. De inventeringar som
utförts av Riksantikvarieämbetet
presenteras på Fornsök, https://
app.raa.se/open/fornsok.
En sammanställning över alla
utförda och pågående torpinventeringar finns på webbplatsen, www.
torpinventering.se.
www.torpinventering.se
www.genealogi.se

Läs mer på Dis
webbplats

D

et finns många artiklar med intressanta släktforskningstips och mängder med länktips på Dis
egen webbplats www.dis.se.
Gå in på hemsidan och skriv ett ämnesord uppe i sökrutan längst till höger och se om det dyker upp någon
artikel i ämnet. Några intressanta artiklar på webbplatsen handlar till exempel om gamla tidningar, begravda i
Sverige, forskning i USA, personnamn och DNA.

Sök i tre uppslagsverk
På webbplatsen www.svenska.se
kan du söka i de tre ordböckerna
SAOL (Svenska Akademiens ordlista), SO (Svensk ordbok) och
SAOB på samma gång. Svenska
Akademiens ordbok (SAOB) är
en historisk ordbok där du hittar
beskrivningar av skriven svenska
från 1521 till våra dagar. SAOB omfattar cirka 500 000 uppslagsord.
www.genealogi.se
www.svenska.se
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Om banvakter och banvaktarstugor
På webbplatsen www.banvakt.se finns information om banvakter
och banvaktsstugor i Sverige. Banvakten levde vid och arbetade i
järnvägens tjänst från järnvägens barndom till omkring 1960.
Här finns främst information om familjerna som bodde vid järnvägen, men även om stationer, hållplatser och lastplatser.
www.genealogi.se
www.banvakt.se

Christina Claeson

ch_claeson@hotmail.com

Årsmötesföredraget
Barbro Maijgren.

F

öreningen Dis årsmöte avhölls denna gång i Mölndal
tillsammans med Dis-Väst,
som ansvarande för att leta fram föredragshållare och mötesordförande
med mera. Barbro Maijgren inledde
dagen med att hålla ett föredrag om
sjöfolk i handelsflottan. Ett mycket
intressant och passande ämne så här
på västkusten. Det blev många nya
facktermer som virvlade runt i huvudet på en landkrabba som undertecknad. Det var en spännande föreläsning med många bra tips på var det
går att hitta information om sjömännen i släkten.
Till intressanta källor kan bland
annat räknas tullräkenskaper. Stora
Sjötullen var en tull som togs ut på
varor som importerades och exporterades sjövägen under 1500-, 1600och 1700-talen. Fartyg som kom med
varor från andra länder behövde passera Stora Sjötullen för att betala en
tullavgift.
I början på 1500-talet föreslog Hans
Brask en kanal som skulle göra det
möjligt att frakta gods mellan Östersjön och Kattegatt, och i och med det
undgå att betala tullavgiften till Dan-

mark i Öresund. Kanalen som kom att
heta Göta Kanal gjorde detta möjligt
efter många års hårt arbete.
Algeriska pass utfärdades för de som
handlade med länder kring Medel
havet för att skydda sig mot sjörövare.
Passet förvarades ombord på skeppet
så att de kunde visa att de hade det om
det var så att det kom sjörövare.
För den som letar efter sina sjömän
är Sjömanshusen en bra källa. Dessa
skapades i mitten på 1700-talet för
att ”upprätthålla disciplinen bland
sjömän och skeppare”. En bevarad
sjömansbok kan innehålla mycket
intressant information. Flera av sjömanshusen har digitaliserat material
som går att leta upp hemmavid.
Även den Demografiska Databasen
över Södra Sverige, DDSS, är väl värd
att botanisera i, liksom Riksarkivets
sjömanshusregister i Digitala Forskarsalen. I Uddevalla finns ett museum som heter Sveriges Sjömanshusmuseum och av hemsidan att döma
finns där mycket intressant att både
läsa och titta på, www.sjomanshusmuseum.se.
En annan bra källa till information
är tidningar, till exempel Göteborgs

Foto: Dis-Väst

Handels- och Sjöfartstidning som
gavs ut under åren 1832–1985. Den har
sedan dess återuppstått i en mindre
omfattning, men mer om det kan läsas
på hemsidan www.handelstidningen.
org. Äldre material före 1906 finns att
läsa på https://tidningar.kb.se. Yngre
material kan läsas via flera av landets
bibliotek eller på Kungliga Biblioteket.
För de som inte hade ett algeriskt
pass som skydd för kapare eller råkade gå på grund eller rent av sjönk
till botten gjordes en sjöförklaring. En
utredning kring det inträffade kunde
också göras av en dispaschör, som
fungerar som skiljedomare i ekonomiska tvister kring haverier. Sjöförklaringar, eller annan information om
förlisningar och liknande, kan bland
annat hittas i Sjömanshusen, Riksarkivet, Krigsarkivet och i städernas
domböcker. •
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Foto: Dis-Väst

Tommy Nilson
tommy@betoni.se

Gunilla Kärrdahl, Kristina Andersson,

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TUSENTALS KR)
Utfall Utfall Budget
2017 2018 2019

Intäkter

Medlemsavgifter
Försäljning till medlemmar
Övriga rörelseintäkter

Kostnader

Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader
Övrigt

4 058 3 738
1 816 2 768
42
2

3 780
1 919
62

5 916 6 508

5 761

-2 292 -3 031 -2 110
-2 085 -2 137 -2 113
-1 361 -1 399 -1 692
-5 738 -6 567 -5 915

Årets resultat

178

-59

-154

BALANSRÄKNING

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

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Förinbetalda medlemsavgifter
Övriga skulder

Ing. balans
1 jan 2018

Utg. balans
31 dec 2018

2
40
180
85
5 286

0
40
235
99
6 092

5 594

6 467

3 400
1 080
1 114

3 356
1 047
2 063

5 594

6 467

Ladda hem fullständig ekonomisk redovisning från
Dis webbplats, www.dis.se/arsmote-2019.
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Dis ekonomi

F

öreningens nettointäkter ökade med 0,6
miljoner kronor jämfört med 2017 och uppgick
till 6,4 miljoner kronor. Förändringen beror på
att medlemsavgifterna minskat med 0,3 miljoner kronor
och försäljning av böcker, kartor och program ökat med
0,9 miljoner kronor.
Eftersom vissa budgeterade projekt inte har genomförts blev resultatet -59 000 kronor jämfört med budget på -302 000 kronor och jämfört med föregående års
+178 000 kronor. Webbutveckling och vissa andra itprojekt har inte kunnat genomföras i den utsträckning
som planerades på grund av brist på resurser för programmering och projektledning.
Personalkostnaderna ökade 2018 med 2 %. Föreningen har haft fyra anställda varav en halvtid, två kvinnor
och två män.
Föreningens tillgångar uppgick till 6,5 miljoner kronor den 31 december 2018. Av detta var 6,1 miljoner kronor likvida medel. En del av de likvida medlen har varit
placerade på ett räntebärande konto i annan bank, utan
risk. Utöver tidigare 0,5 miljoner kronor placerades under året ytterligare 0,5 miljoner kronor i en räntefond
med medelhög risk. Riksbankens negativa styrränta har
medfört att föreningens likvida medel på transaktionskonton i banken har belastats med minusränta. Föreningens konto i Danmark är avvecklat. Kontot i Finland
har genererat en kursvinst på 11 000 kronor.

Christina Claeson

Hans Bjernevik

ch_claeson@hotmail.com

, Elisabeth Leek och Daniel Berglund.

Föreningens skulder uppgick till 3,1 miljoner kronor
vid slutet av året. I huvudsak utgjordes skulderna av
leverantörsskulder, förutbetalda medlemsavgifter samt
skatter och sociala avgifter för de anställda.
Det egna kapitalet, inklusive årets vinst, uppgick till
3,4 miljoner kronor, samma som föregående år. Föreningen soliditet uppgår till 52 %.

Budget 2019
I den beslutade budgeten för 2019 har antagits en marginell förändring av antalet medlemmar samt en ökad
Disgen-försäljning. Övrig försäljning av artiklar, främst
dödboken, beräknas minska. Intäkterna totalt sjunker
med 0,7 miljoner kronor till 5,8 miljoner kronor jämfört
med utfallet 2018. Kostnaderna går ner med 0,7 miljoner
kronor på grund av lägre kostnader för inköp av externa
produkter till egen försäljning. Resultatet 2019 beräknas
bli -154 000 kronor jämfört med -59 000 kronor 2018.
Årsmötet 2018 beslutade att ändra föreningens placeringspolicy, dels med en tydligare definition av likvida
medel, dels en ökning från 0,5 miljoner kronor till 1,0
miljoner kronor av medel som får placeras i räntebärande fonder med låg risk. Under 2019 beräknas en del av
föreningens likviditet placeras hos andra kreditinstitut
än hos den egna banken eftersom det under närmaste tiden fortsatt kommer att utgå minusränta på föreningens
transaktionskonton. •

Årsmötesförhandlingar

O

rdförande Daniel Berglund inledde
med att hälsa alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och presenterade den sittande
styrelsen för åhörarna och fastslog röstlängden för
mötet. Mötesordförande var Robert Berggren, ordförande i Göteborgs hembygdsförbund. Bisittare var
Ylva Amberntsson, ordförande i Dis-Väst, och protokollförare var Dis sekreterare Elisabeth Leek.
I den verksamhets- och förvaltningsberättelse som
presenterades fanns bland annat information om en
kommande app som gör det möjligt att se Disgens
släktträd i mobiltelefonen. Det beslutades också om
en höjning av medlemsavgiften till 190 kronor för
medlemmar och 85 kronor för familjemedlemmar
från och med 2020. Detta mot bakgrund att Sveriges
Släktforskarförbund höjer den årliga avgiften som
medlemsföreningar ska betala.
Under mötet framkom en önskan om att det skulle
ha funnits en omvärldsanalys i handlingarna, bland
annat för att synliggöra hur föreningen arbetar gentemot andra aktörer på marknaden. Önskemålet kan
vara svårt att tillmötesgå då det beror på hur öppen
föreningen ska vara med framtida tankar och idéer.
Önskemål fanns också att tydligare specificera vad
som genererar intäkter till föreningen.
Lars Engberg ersätter Karl-Ingvar Ångström i styrelsen. Lars Engbergs specialitet är också kartor. I
valberedningen finns det nu två suppleanter utöver
de tre ledamöterna som kvarstår i valberedningen.
Den motion som lämnades in av en av Dis medlemmar om föreningens framtidsstrategi gav upphov till
intressanta diskussioner. Motionen i sin helhet och
styrelsens svar finns på Dis webbplats under årsmöte
2019.
Slutligen informerade Christer Gustavsson om den
kommande versionen av Disgen och Disbyt, vilket du
kan läsa om på sidorna 9 och 16. •
DISKULOGEN 124 | 2019

7

Verksamhetsberättelse 2018
Nedan följer ett utdrag från Dis verksamhetsberättelse.
Du kan läsa den i sin helhet på Dis webbplats.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Daniel Berglund, Västra Frölunda
Vice ordförande:
Eva Dahlberg, Jönköping
Sekreterare:
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Övriga ledamöter:
Bo Kleve, Linköping
Josefine Nilson, Huskvarna
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand
Gunilla Kärrdahl, Broby
Tommy Nilson, Eksjö
Mats O Jansson, Stockholm
Christina Claeson, Göteborg
Kristina Andersson, Lidköping
Anders Lindberg, Lund
Revisorer:
Dag Köllerström, Forserum
Kerstin Karlsson, Uppsala
Under året har Tommy Nilson varit
ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande
ekonomisk administration har utförts
av kansliets personal.
Antalet medlemmar i föreningen
uppgick vid verksamhetsårets slut till
21 804 (föregående år 22 458), vilket
innebär en minskning med 654 medlemmar. Cirka 62 % av medlemmarna är anslutna till någon av region
föreningarna, vilket är en ökande
trend.
Styrelsen är liksom tidigare mycket
medveten om att medlemsantalet
minskar. Vi tror, oförändrat, att detta
främst beror på bristande utveckling
av våra ”produkter” i vid mening,
kombinerat med konkurrens från andra aktörer på marknaden. Det omfattande utvecklingsarbetet av Disgen
8
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som genomförts under de senaste
åren, och som vi bedömer som strategiskt viktigast, är nu klart och kan
generera intäkter.
Fadderverksamheten. Totalt finns
vid årsskiftet 55 faddrar inom Disgen,
kartor, Apple/Mac, Min Släkt, Holger
och Linux. Stickprovsmätningar visar
att det totala antalet fadderärenden
under 2018 har varit ungefär 2 500.
Vår erfarenhet från de senaste fem
åren är att frågorna har blivit allt mer
av teknisk karaktär, vilket visar på
den växande komplexiteten i datoranvändning idag och även i våra egna
produktlösningar. För det behöver vi
fler tekniskt intresserade faddrar med
it-bakgrund.
Disgen. Disgen 2018 färdigställdes
i månadsskiftet mars/april och följdes av två uppdateringar under året.
Huvudsakligen har vi inriktat oss
på utveckling av nästa betalversion,
efterföljaren till Disgen 2018, med
arbetsnamn Disgen Älvestad. Drygt
6 000 medlemmar hade vid slutet av
året valt Disgen 2018. Drygt 16 000 av
Dis nuvarande medlemmar är innehavare av Disgen. Under 2000-talet har
över 30 000 medlemmar valt Disgen.
Disbyt. I databasen Disbyt för anbyte med dator deltar cirka 7 000 medlemmar med utdrag ur sina släktdatabaser, tillsammans cirka 38,3 miljoner
poster vid årets slut. Cirka 73 % av alla
personer födda i Sverige 1750–1900 är
representerade i Disbyt-basen. Under
året gjordes cirka 6,2 miljoner sökningar. Vidareutvecklingen av Disbyt
har startat om under hösten.

Dispos. Med systemet Dispos för att
hitta i källorna har runt 68 000 sökningar gjorts under året. Det är något
mer än föregående år men Dispos är
troligen en av våra mest underskattade resurser. En vidareutveckling av
programvaran påbörjades under året.
openRGD. openRGD är tillgängligt på sidan rgd.dis.se för ”självbetjäning” och har använts av många
forskare för att höja tillförlitligheten
i relationer och sakuppgifter i den
egna forskningen. Diskussion om att
påbörja en vidareutveckling av openRGD har startats.
Appar med mera. Diskussioner med
en extern aktör om utveckling av en
app för släktforskning har fortsatt
under av året. Idén är att göra en app
som kan kopplas till medlemmens
Disgen-databas för att presentera
släktforskningen på ett enkelt sätt. Ett
förslag visades på funktionärsträffen.
Dis hemsida. Dis nuvarande hemsida har varit i drift sedan 2016. Ett
antal mindre uppdateringar och rättningar har införts under året. Drygt
femtio nya och uppdaterade länkar
har publicerats och runt hundra sidor
i Disgen-handledningen på webben
har tillkommit eller uppdaterats.
Anställda. Vid Dis kansli är Marie
Andersson heltidsanställd och Helena Carlsson halvtidsanställd. Patrik
Hansson är heltidsanställd för olika
utvecklingsuppdrag. Christer Gustavsson är heltidsanställd som verksamhetsledare. •

Christer Gustavsson
christer@dis.se

Planer för Disbyt

I

anslutning till årsmötet demonstrerades kommande versioner av föreningens två viktigaste
verktyg, Disgen och Disbyt. Disgen
2019 hoppas vi blir tillgänglig att köpa
under andra kvartalet medan den planerade publika betaversionen av nya
Disbyt på webben dröjer lite till.
Huvuddragen i nya Disbyt på webben har visats vid flera tillfällen i samband med Släktforskardagarna. Vi
introducerar en ny design men den
viktigaste skillnaden är ändå att efternamnet inte längre måste vara en del
av sökvillkoren. Du kan till exempel
lika gärna söka fram alla Anna som
föddes i Skeppsås under åren 18601879. Du kan kombinera följande sökvillkor på olika sätt:
• förnamn
• efternamn
• kön
• socken
• län/land
• tidsintervall för alla händelser eller
händelserna född, vigd och död.

I söklistan kan du hålla musmarkören över en rad för att snabbt se född,
vigd och död med årtal och orter. På
liknande sätt kan du se bidragsgivarens nummer för att snabbt komma
till medlemmens uppgifter.
Nytt är att du kan välja ut några personer ur söklistan för att jämföra olika
forskares resultat (se bild 1).
I nuvarande Disbyt visas personernas händelser så att en person kan
förekomma flera gånger från en och
samma forskare. Dels med födelsenotis, dels som dödsnotis. I nya Disbyt
kan du välja om du vill se alla händelser eller alla personer i sökresultatet.
I familjeöversikten ska du numera
kunna bläddra mellan personerna/
händelserna i raderna i sökresultatet.
Du kan också, när de finns, se både
antavla och stamtavla för personen (se
symbolerna i bild 2).
Dina olika sökningar under en inloggning sparas så att det är enkelt att
återanvända dem. Det går också att
välja olika sorteringsordningar.

Bild 1. Exemplet visar resultat från
flera forskare så att man enklare kan
bilda sig en uppfattning om familjesituationen. De båda makarnas anor
och två potentiella syskon visas ovan.

På ”Mina sidor” i Disbyt finns inställningsmöjligheter, aktuella bidrag,
din behörighet samt statistik över hur
ofta ditt bidrag har använts av andra.
Uppgifterna som visas är antal gånger
personerna i ditt bidrag visats i stamtavlor, antavlor, familjeöversikter och
sökresultat.
Under rubriken ”Statistik” visas
uppgifter som antal personer per
socken och antal födda per socken.
Den senare uppgiften visas per sekel
både grafiskt och i textform.
Redan på startsidan visas uppgifter
om antal personposter, händelser och
platser i den aktuella versionen av
Disbyt-databasen. •

Bild 2. Symboler för antavla och stamtavla.
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Jennika Smedberg

jennika.viggartorp@telia.com

Med kartan i handen

J

ag tänker ofta i bilder och
färger. Kanske är det därför jag
är så fascinerad av kartor, gamla som nya. Precis som min farfar, min
pappa och numera också min son. Jag
har lätt för att föreställa mig verkligheten från kartbilden. Kanske tänker
du på orientering eller de turistkartor
man viker ihop på fel sätt när man turistar i främmande städer. Eller kartbilden i gps:en när du ska leta dig fram
till en ny plats. I antikaffärerna kan du
hitta vackra gamla kartor som kanske
blir en exklusiv inredningsdetalj.
Kartor berättar om viktiga skeenden. De berättar en historia. Jakten på
den försvunna skatten är väl den mer
fantasieggande sortens karthistoria. I
böcker och filmer får vi följa de stridande, i världens stora krig, illustrerade med hjälp av kartor på flanker,
förtrupper och trossen.
Andra kartor beskriver vår inhemska historia och hur samhället har
förändrats genom tiderna. De är som
ett kvitto på olika parters överenskommelser när det gäller äganderätt
av mark. Den viktigaste förutsättningen i det gamla jordbrukssamhället, och idag, som ytor för skogsbruk,
bebyggelse och företagsetableringar.
Ibland ritades kartorna om på politiska grunder, kungliga dekret. Enskifte,
storskifte och senast laga skifte. Det
var ett sätt att skapa ordning, kanske

10
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rättvisa med förhoppning om att det
skulle bli ett bättre samhälle. Allt med
hjälp av lantmätare och kartritare.

Även hembygdsforskning
Över 90 procent av Sveriges befolkning levde och försökte försörja sig på
landsbygden av det som jorden gav på
1860-talet. Då låg det gårdar, stugor,
torp och backstugor utspridda överallt
på åkerholmar, skogsbryn, längs byvägar och mitt ute i skogen. Jorden räckte inte till att försörja den växande befolkningen. Folk flyttade till städerna
och industrierna, och åren med missväxt skyndade på folkförflyttningarna.
Skepp till det stora landet i väster fylldes av hoppfulla emigranter.
Sakta och nästan omärkligt, långt in
i vår tid, ruttnade taken sönder på de
övergivna stugorna där ingen längre
ville bo. Förtätningen av bebyggelsen
till större och mindre samhällen längs
den stora stambanan, längs de stora
vägarna, i utkanten av de redan stora
städerna, skyndade på förgängelserna
av torp och gårdar. Nu, idag, är många
av dessa boställen för evigt borta.
I Sverige finns det 2 050 hembygdsföreningar och deras geografiska område är nästan alltid en socken. Den
absolut vanligaste frågan hembygdsföreningarna får är släktforskare som
undrar var en gammal släktings stuga
låg. Ibland är det lätt att svara på och

ibland är det svårt. Där det var åker på
1850-talet är det ett markberett hygge
idag. Många hembygdsföreningar har
gjort torpinventeringar, skrivit böcker och vårdar ömt vårt gemensamma
kulturarv. Är man släktforskare blir
man väldigt lätt även en hembygdsforskare. Kom gärna med och bli
medlem i någon för dig viktig hembygdsförening.

Lantmäteriet och kyrkan
Lantmäteriet och kyrkan var två mäktiga instanser i samhället som hade
koll på alla. Lantmätaren stegade runt
med sina pinnpojkar, mätte och värderade jordarnas beskaffenhet som
ett underlag för skatteuttag. Han ritade kartor och byggde rågångar. Med
några pennstreck skapade han omvälvande förändringar i byarna på landsbygden. Gårdar flyttades, försvann eller byggdes upp igen på en ny plats. Vi
ser fortfarande spåren av dessa i form
av gamla kartor som var en viktig del
av beslutsfattandet som berörde den
enskilde, på gott och ont.
Sockenprästen höll också koll. Han
skrev i kyrkans tjocka böcker med
bläckpenna och noterade alla som
föddes, gifte sig och dog. Året runt
åkte han runt i sin socken och höll
husförhör i rote efter rote. Närboende
samlades i någon av gårdarna och fick
bevisa att de kunde läsa och förstå ka-

Skyltar i skogen som markerar var torpet låg kan bli hårt åtgångna av naturens krafter. Både människor och hundar letar.

Foto: Jennika Smedberg
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Den enda kartan där Åminnehult finns med är från 1851, dock utan namn, men med en siffra. I den skrivna delen av Lantmäteriförrättningen från 1851 återfinns numret från kartan och fastställer att torpet heter Åminnehult.

tekesen. Han kontrollerade hur pigor
och drängar flyttade mellan gårdarna. Det var lite upp till varje enskild
präst hur han antecknade stugor och
torp i sina husförhörslängder. Några
var noggranna och beskrev i detalj i
vilken stuga folk bodde. Nya stugor
fick ofta namn efter den som byggde
stugan. Andra var lite mindre intresserade av att namnge varje stuga och
nöjde sig med att beskriva i vilken
rote folk bodde.
Har man tur som släkt- och hembygdsforskare har prästen varit noggrann och böckerna har inte brunnit
upp. Vi vill ju så gärna veta var det
där torpet låg, när det byggdes och
försvann och då gäller det att läsa kartor och kyrkböcker parallellt. Ibland
finns svaret på din fundering i kyrkboken och ibland på någon gammal
karta. Dubbel tur om uppgifterna från
de olika källorna bekräftar varandra.
Då jag är en medioker släktforskare,
men en stor kartnörd, är det för tillfället hembygdsforskning jag ägnar mig
åt. En rejält begränsad hembygdsforskning dessutom. Jag letar efter försvunna torp och gårdar i min nuvarande hemsocken Björkvik i Sörmland.

Torpletare i Björkvik
Jag flyttade till Björkvik våren 1990.
Efter några år skapade en grupp kvinnor en ”turistkarta” över Björkvik. Jag
12
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var en av dem. Vi var flera nyinflyttade som förundrades över att så många
i socknen visste så lite om var gårdar,
byar och vägar låg. En turistkarta blev
det och den trycktes i 30 000 exemplar och har gått i nytryck minst en
gång till. Den är gratis och ligger lite
överallt i offentliga byggnader. Jag
har en bunt som jag använt till lite allt
möjligt. Bland annat att notera svampställen och de skyltar som hembygdsföreningen satt upp lite här och där
i bygden. Jag blev nyfiken och köpte
två böcker av hembygdsföreningen.
En om alla soldattorp och en om försvunna torp och gårdar. Jag blev lite
besviken över att det inte stod i böckerna var alla dessa boställen låg. Så jag
började rita in med rödpenna de jag
stött på ute i markerna.
Åren gick och den digitala tekniken
flyttade in hos mig. Jag blev ensam
med min hund som behövde promeneras dagligen. Att rasta hunden fram
och åter längs vägen lät inte lockande
alls. Där och då, augusti 2017, gick
startskottet för projektet ”Torpletare i
Björkvik”, där jag med utgångspunkt i
de två böckerna siktade på att ge varje
torp och gård en gps-koordinat.
I början gick det lätt och listorna
fylldes snabbt på. Lantmäteriets historiska kartor studerades till frukost
inför dagens torprunda ute i skog
och mark med hunden i hasorna. Nu,

drygt ett år senare, är alla 37 soldattorp hittade. 43 av 147 försvunna torp
och gårdar dokumenterade i skriften
”Försvunna torp och gårdar i Björkvik” är väldigt knepiga att identifiera.
Å andra sidan har vi hittat 19 andra
ställen som inte dokumenterats förut.
En hel del frågetecken är uträtade
och jag har lärt mig massor på vägen.
Nu börjar jag att också dokumentera
varje ställe i text och bild. Med tiden
kommer de också att bli tillgängliga
på ett eller annat sätt. Alla hittade
ställen har sina gps-koordinater redovisade i Excelfiler under rubriken
Filer i Facebookgruppen ”Torpletare i
Björkvik”. Där kan du se på en digital
karta var de ligger.
Jag är inte ensam. Ibland får jag
sällskap, tips och härliga berättelser,
och nya vänner. Hundarna, numera
två stycken, är väl motionerade precis
som sin matte.

Inför en torprunda
Inför en torprunda brukar jag lägga
upp inbjudan till andra att delta på
Facebooksidan ”Torpletare i Björkvik”. Där redogör jag även för målet
för dagen samt information jag letat
fram om de aktuella torpen. Ofta med
illustration från till exempel häradsekonomiska kartan och kyrkböcker.
Sent i oktober åkte vi tillsammans
ut på Edebynäset. Jag hade läst på om

Ovan: I överenskommelsen kring Åminnehult beslutades följande ”Stugubygganden vid Åminnehult får qvarstå så länge den därstädes nu boende
ålderstigna mor och dotter lefva, hvartefter stugan genast bortflyttas.”
Höger: På en modern karta med skuggeffekter och fastighetsgränser kan
man skönja var stugan Åminnehult kan ha legat trots att vägen rätats ut
och blivit bredare.

tre olika ställen som vi skulle försöka
leta efter: Edebylund, Malma och
Olofsholme.
Edebylund, som till en början kal�lades Murmästaretorp, var bebott i
ungefär ett hundra år och låg nästan
allra längst ut på Edebynäset. År 1865
flyttade den sista boende ut.
Malma låg ganska nära Edeby. Först
flyttade en mjölnare in 1793 eftersom
det låg en väderkvarn alldeles intill.
Också detta torp överlevde i ungefär
hundra år. De sista åren bodde statdrängar under Edeby som bodde där.
År 1896 stod det tomt.
Olofsholme, eller Olsholme, är
inte tidigare dokumenterat. Torpet
låg allra längst ut på Edebynäset. På
1780-talet flyttade fiskaren Forsberg
in och stannade där ganska många år
innan han flyttade till det närbelägna Forsbergsdal som också kallades
Blomberg. Under åren bodde det flera
fiskare på Olofsholme. År 1895 flyttade den sista människan ut och torpet
stod sedan öde.
Vi hittade alla tre boställena under
vår exkursion, med en vis tvekan kring
Malma. Vi registrerade gps-koordinaterna, fotograferade och filmade.

Med kartan i datorn
Med kartan i handen och i datorn går
det att hitta en hel del på ganska kort
tid om glöden finns. Med en helt van-

lig smart mobiltelefon kan du ta med
dig den digitala kartan ut i skogen.
Vilka kartor finns som man enkelt kan
ta in i datorn? Svaret är väl lite olika
beroende var fokus ligger.
Lantmäteriets historiska kartor
(https://historiskakartor.lantmateriet.se)
är en riktig skatt. Det tar en stund att
bekanta sig med upplägget, men sedan
är det en ren fröjd att plöja igenom
lantmäteriförrättningar, lantmätarens
skisser och de färdiga kartorna. Från
medeltid till 1928 ungefär. Ekonomiska kartor kan vara mycket yngre.
Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor”
(www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)
är väldigt bra. Registrerade fornminnen är väl utmärkta. Skuggningseffekter finns, vilket innebär att all nuvarande bebyggelse och växtlighet inte
syns. Du ser bara den ”nakna jorden”
med sina konturer. Ibland kan de vara
till stor hjälp att hitta en överväxt
husgrund. Fornminnen är länkade till
Fornsök.
SGU, Sveriges geologiska undersökning, har en kartfunktion de kallar för
Brunnskartan (www.sgu.se/grundvatten/ brunnar-och-dricksvatten/
brunnsarkivet). En av mina favoriter i
fält. I realtid syns en blå plupp där du
befinner dig. Skuggningseffekt finns,
aktuella fastighetsgränser med beteckning finns, samt att registrerade
fornminnen är markerade.

Fornsök,
Riksantikvarieämbetets
fornminneskarta (https://app.raa.se/
open/fornsok). Registrerade fornminnen finns utmärkta på kartan inklusive
originalanteckningar. Skuggeffekter
finns och även andra specialeffekter.
En del torpinventeringar utförda av
olika hembygdsföreningar finns noterade.
Moderna digitala kartor är inte heller att förglömma. Google Maps, Eniro och Hitta är exempel på användbara kartor. Deras flygfoton varierar i
kvalitet, men de är ofta tagna på tidig
vår vilket gör det lättare att se intressanta markstrukturer.
Disgens kartor baseras i huvudsak
på lantmäteriets historiska kartor.
De är anpassade och kompatibla med
Disgen, särskilt bra om du använder
det programmet i din släktforskning.
Sedan finns ännu fler kartor med
olika upphovsmän som inte är digitaliserade ännu. Jag väntar med spänning på vad som dyker upp i framtiden. •
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Börja om från början

N

är man har släktforskat ett
tag är det bra att ibland ta ett
steg tillbaka och granska den
information man har samlat ihop. Är
allt korrekt registrerat eller har viktig
information missats?
När man börjar släktforska är det
lätt att bli inspirerad att snabbt söka
sig bakåt i historien och hitta sina anor
så långt bak det går. Man vill gärna
kunna säga att man har kommit ända
bak till 1500-talet, eller ännu längre.
Men många missar nog att registrera
all information och hela familjer då.
För att hålla hög kvalitet på sin
släktforskning är det viktigt att då
och då gå igenom sin forskning med
kritiska ögon. Börja med att titta på
vilken information du registrerat om
dig själv och gå sedan vidare till dina
föräldrar och deras föräldrar. Har du
registrerat alla syskon i varje generation? Har du tittat i alla folkräkningar
och husförhör där de kan finnas med?
Skrev du upp all information om familjen som fanns i dokumentet, även
prästens anteckningar i marginalen?
Har du gjort ordentliga källhänvisningar till en källförteckning för din
släktforskning?
Kontrollen av ditt material kanske
avslöjar att du gjort några felaktiga
antaganden och fortsatt att forska på

14
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fel person. Och sådan information
är bra att komma underfund med så
snart som möjligt förstås.

Grannar och faddrar
Det är lätt att bara titta på de första
kolumnerna med namn, årtal och ort
i källorna, men det kan finnas mycket
annan information om man kommer
ihåg att titta på hela uppslaget (i vissa
fall även nästa sida) och verkligen läser allt som står där. Kanske finns det
anteckningar om yrken, militärtjänstgöring eller religion som kan ge mer
information att registrera och forska
vidare på. Kanske står det vart någon
har flyttat eller om någon dött.
När man har läst och registrerat information ur födelseboken bör man
registrera alla faddrar. Dels kan de
vara bra ledtrådar till andra släktingar, dels visar det personer som dina
släktingar antagligen umgicks med.
Även pigor och drängar, och andra
som bodde i hushållet, är intressanta
för din släkthistoria. Så se till att de
blir registrerade på något vis. Det ger
lite mer kött på benen till den övergripande släkthistorien.
När man kommer till svåridentifierade släktingar kan det underlätta om
man även har registrerat grannarna.
Egentligen borde man göra det till en

vana att när man läser i husförhörslängderna även läsa på sidorna före
och efter centrumfamiljen och anteckna vilka grannfamiljerna var. Det
ger lite mer information om deras liv
som kan vara intressant. Och om man
vid något tillfälle är osäker på om man
hittat rätt familj kan det hjälpa att ha
grannar att jämföra med.

Nya och gamla källor
Det dyker hela tiden upp nya databaser och källor att ta del av så det är
ännu en anledning till att gå tillbaka
och titta på sin forskning igen. Nu
kanske det finns en källa som kan ge
svar på det du undrat över så länge.
Du kanske kommer att upptäcka att
du inte forskat vidare på en person i
vissa källor på grund av en felaktighet
i en källa. Kanske står det att personen emigrerat, men det visar sig att
den bodde kvar i Sverige hela sitt liv.
Antagligen har du även blivit bättre
på att tyda gammal handstil och kanske kan få ut mer av en text nu än vad
du kunde för tio år sedan.
Utförligare information om en familjs bakgrund kanske finns i något
av syskonens källmaterial. Du kanske
inte kan hitta dit genom din egen ana,
men syskonen kan leda dig vidare
bakåt i generationerna eller ge mer

Läs alla kolumner i husförhörslängden för att samla så mycket information som möjligt om familjen.
Källa: Enviken Övertänger, AI:2B, 1861-1868, sid 44.

kött på benen. Det är även lättare att
kontrollera att man verkligen har hittat rätt anor då man även har alla syskon att jämföra med. Alla namn ska ju
vara liknande om det är samma familj.
Även föräldrar till ingifta kan vara
bra att registrera för att enklare se
mönster i släkten, men även för att
kanske vid senare tillfälle enkelt kunna upptäcka släktskap även med dem.
Och svärföräldrarna var antagligen
personer som man umgicks med, och
det är alltid intressant att få en bättre
bild av en anas liv och leverne.
När du har registrerat alla syskon,
och deras anor, i varje generation är
det enklare att upptäcka att släktingar
till dig har gift sig med varandra. Det
är intressant att veta, det visar vilken
gemenskap dina släktingar levde i och
så kan det vara viktig information om
du sysslar med DNA-släktforskning.
Förutom att det är trevligt att veta
vilka dina tre- och fyrmänningar är så
kan det vara så att några av dem kanske redan har svaret på någon släktgåta eller har släktfoton du aldrig har
sett. Det är bra att ha ett stort kontaktnät i sin egen släkt.
Registrera även obesläktade individer i ditt släktforskningsprogram om
du råkar hitta några som har ovanliga
efternamn eller gårdsnamn som även

förekommer i din släkt. Kanske du vid
ett senare tillfälle kommer att upptäcka hur de hör till din familj.
Din kontroll av dina uppgifter behöver inte nödvändigtvis göra att du hittar några direkt felaktiga anor, även
om det kan hända, men antagligen
kommer du att få mer kött på benen,
mer information och nya insikter som
du kunde ha missat.

Sköt om databasen
Gör först en backup av din databas.
Kör sedan ditt släktforskningsprograms dubblettkontroll och även en
rimlighetskontroll. Arbeta med att
fixa till de problem som rapporterats.
Då borde många registreringsmissar,
som till exempel att 1785 blivit 1875,
upptäckas och enkelt rättas. Städa
även upp i databasen på annat vis, om
till exempel vissa orter har skrivits på
flera olika sätt kan man slå ihop dem
till endast en ort.
Om du inte har normerat de äldre
personnamnen kan det vara något att
fundera på. Du kan registrera flera
namn för en person om du föredrar att
vara källtrogen, men det primära namnet bör vara det normerade. Det blir
mycket lättare att söka i databasen om
alla Erik eller Henriksson stavas just
så, istället för att även kunna vara re-

gistrerade som Eric, Erich eller Erick,
Hindricksson, Hinriksson eller Hindrichsson, och så vidare. Det blir även
mycket lättare att hitta dubbletter eller
släktskap om alla namn normerats.
Skriv även in namnet dina släktingar har i sina DNA-profiler om du
släktforskar med hjälp av DNA och
har hittat hur ni är släkt. Ibland vill
man söka fram en träff igen, men det
kan vara svårt att hitta om det är olika
namn, till exempel kvinnor som är registrerade med flicknamnet i din databas men med sitt gifta namn i DNAdatabasen.
Uppdatera ditt släktforskningsprogram och kontrollera sedan att du använder alla relevanta funktioner, till
exempel ortsträdet och källträdet i
Disgen. Det kan även vara bra att gå in
på ditt släktforskningsprograms hemsida och läsa om de senaste nyheterna
och se vad som kan vara intressant för
dig att börja använda. Läs beskrivningar eller titta på instruktionsfilmer för
att snabbt komma igång med det nya.
När du ändå fixar och ordnar med
din databas kan det vara läge att leta
reda på bilder och länka in några porträtt så att dina släktingar blir mer
levande när du ser dem varje gång du
arbetar med ditt släktforskningsprogram. •
DISKULOGEN 124 | 2019

15

Christer Gustavsson
christer@dis.se

Köp Disgen 2019,
se sidan 34.

Nu kommer Disgen 2019

N

u kommer en ny betalversion av Disgen. Fram till
Disgen 2016 har vi levt med
devisen ”Stor peng – stort antal nyheter – sällan” men nu vänder vi på
den till ”Liten peng – mindre antal
nyheter – ofta”. Det innebär att du
som användare får tillgång till nya
och förbättrade funktioner snabbare.
Men kostnaden över tid blir sannolikt
densamma. Nu har vi för första gången lyckats med ambitionen att komma
ut med en ny betalversion på årsbasis.
Vi återintroducerar statistikfunktionen i ny form med lite färre uppgifter
än i Disgen 8. Beroende på hur man
använder Disgen är olika förbättringar intressanta. Ett par exempel
är ortsuppdatering, förbättrad htmlexport för släktpresentation i webbläsare och snabbare väg att presentera
multimedia och källor.

gen. Med funktionstangenten F1 når
du som vanligt en situationsanpassad hjälpsida från de flesta dialoger
och fönster. Via hjälpmenyn i Disgens
meny når du fler möjligheter (bild 4):
• ”Hjälp”: Sökbar sammanställning
av den inbyggda hjälpen.
• ”Sök hjälp om …”: Introduktion till
den inbyggda hjälpen.
• ”Nyheter och kända brister”:
Webbsida med mer information.
• ”Använda Hjälp”: Lite tips om
hjälpfunktioner.
• ”Disgens handledning”: länk till
hela handledningen på webben.
• ”Sök hjälp på Dis hemsida”: lite
fler tips om att söka hjälp.
• ”Besök Dis Forum”: för diskussioner och hjälp.
Sist men inte minst kan du kontakta
någon av våra faddrar för att få personlig hjälp. Gå till hemsidans support-meny för att hitta kontaktuppgifter eller titta i Diskulogen.

att visas på små skärmar av typen läsplatta och mobil (responsibilitet) har
förbättrats.
Sekretessregler har införts. Som
standard gäller Dis policy att personer
som lever eller kan leva idag inte ska
visas i exporten. En person tas med
om hen har en dödsnotis med datum
minst 10 år tillbaka. Saknas dödsnotis tas personen inte med om inte hen
har en sista händelsenotis med datum
minst 110 år tillbaka. Personer som
inte har dödsnotiser eller händelsenotiser med årtal anses leva. Dessutom
visas inte händelser före år 1500. Om
du inte är nöjd med Dis policy kan du
välja egna gränser för vilka personer
som ska vara med i exporten (bild 1).
En speciell sida med information
om orten som finns i ortsträdet presenteras i exportresultatet genom att
gå via länken i ortsregistret. För orter
med koordinater visas också en karta
med hjälp av Google Maps (bild 2&3).

Hjälpmöjligheter

Släktpresentation på webben

Möjliga dubbletter

Vi vill passa på att lyfta fram de möjligheter till hjälp som finns för Dis-

Nu kan multimedia visas på ett modernare sätt och sidornas möjlighet

När du registrerar en ny person visas
möjliga dubbletter med samma namn.

Nyheter

16
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Bild 1. Ställ in åldersgränser för vilka personer som kommer med i html-exporten.

Bild 2 och 3. Exporterad information om en ort i ortsträdet.
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Bild 4. Hjälpmenyn. Familjeöversikt och personöversikt. Välj vilka paneler
som ska synas i personöversikten. Flaggfärger och ikoner för multimedia
och kopplade källor syns i personöversikten.

När du går över till nästa steg och registrerat födelseår och/eller födelseort reduceras raderna med möjliga
dubbletter. Tänk också på att du kan
välja vilka notiser som ska vara möjliga att registrera i guidens steg.

Personöversikten
Vi har renoverat personöversikten
och relationsöversikten, men det ska
inte påverka din upplevelse. Vi har
flyttat alla multimedianotiser från sin
egen panel till levnadsbeskrivningen
där de normalt hör hemma. Dessutom finns nu flaggfärgerna med i personöversiktens flaggpanel (se bild 4).
Något spännande är att Disgen nu
enkelt kan spela upp och visa multimedia och kopplade källor om man
klickar på en ikon i vänsterkanten på
respektive notis i personöversiktens
levnadsbeskrivning (se bild 4).
I personöversikten är det möjligt
att påverka vilka paneler som visas. I
exemplet på bilden har för tillfället de
högra panelerna (föräldrar, barn och
partners) valts bort för att ge möjlighet att visa familjeöversikt och perso18
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növersikt bredvid varandra. Det ger
en bra översikt som ibland är extra
bra att ha (se bild 4).
Några nya notistyper har introducerats: konfirmation och särbo, textnotiserna boktext, webbtext och hypotes
samt bildnotiserna bokbild och webbild. De är tänkta att kunna användas
om forskaren vill ha olika bilder eller
texter för bok respektive webb.

Statistik
I Disgen 8 fanns en funktion som kal�lades statistik som var en blandning av
statistik och utdrag. Funktionen behövde renodlas, men trots flera försök
lyckades inte produktrådet få klarhet
i vilket behov som finns hos våra användare. Därför har återinförandet av
en statistikfunktion dröjt och nu finns
en miniversion för att försöka få klarhet i vad som faktiskt efterfrågas och
används. För tillfället finns:
• totalt antal personer och antal och
fördelning per kön
• antal barn per person
• antal relationer per person
• medelålder

• livslängd
• de tio vanligaste efternamnen samt
manliga och kvinnliga förnamn.

Gott och blandat
Disgen 2019 innehåller också:
• Individuellt val av antal generationer för anor respektive ättlingar i
släktöversikten.
• Tydligare skrivarval, framförallt
för pdf.
• Över 150 utskriftsmallar. Du kan
dessutom göra personliga anpassningar av dem och spara dem med
eget namn.
• En rättad ortdatabas som fortfarande bygger på Sveriges församlingar genom tiderna från 1989.
• Länkarna på startsidan är synligare.
• Förbättrade möjligheter att följa släkten med hjälp av Google
Earth. •

Kjell vann utlottningen

D

is hade en utlottning bland
dem som lämnade in sitt första Disbyt-bidrag under februari. Kjell Sedin i Södertälje hade
turen på sin sida och vinner en av förbundets handböcker. Grattis!
Kjell skickade in sitt Disbyt-bidrag
för att se vilka träffar som skulle dyka
upp, men han visste också att det var
ett bra tillfälle med en chans att vinna
en bok.
Kjell har varit medlem i Dis i 2–3
år. Han blev medlem i Dis dels för att
kunna vara med i forumet, där man
får många svar på sina problem, dels
för att testa Disgen. Han använder
MinSläkt, men är nyfiken på att testa
ett annat släktforskningsprogram.

Kjell har släktforskat i ungefär tio
år. Intresset började då han fick se
en kopia av ett släktträd som hans
far fick av en avlägsen släkting bosatt
i Schweiz. Kjell såg att släktnamnet
Sedin började med en skomakare
från Linköping. Han blev nyfiken och
började forska på denna man. Senare
fortsatte han även att släktforska på
sin mors sida. Och sedan har han bara
fortsatt.
Kjells släkt kommer på fars sida
från Östergötland och Uppland, på
mors sida från Uppland, främst Uppsala och Östervåla.
Kjell tyckte inte att det var några
problem att skicka in ett Disbyt-
bidrag. Det var ganska enkelt att ska-

pa en Gedcom-fil från MinSläkt och
mejla den till ett Disbyt-ombud. Han
har inte hunnit titta så mycket på sina
Disbyt-matchningar eller klättra runt
i Disbyt. Men Kjell har i alla fall upptäckt att en person har lagt upp släktingar till både hans fru och honom.
Det kommer han att undersöka mer
senare.
Kjell registrerar sin släktforskning i
MinSläkt och släktforskar främst med
hjälp av ArkivDigital, Riksarkivets
Digitala forskarsal samt även Sveriges
dödbok 1860–2016.
Kjell har valt att få Släktforskarförbundets handbok ”Vad står det? – En
handbok i handskriftsläsning”. •

Guideserien för Disgen

H

ar du läst guideserien ”Lägg
upp din första familj” i handledningen på webben?
Guideserien beskriver hur du lägger upp första personen, fyller på med
föräldrar, syskon och lite fler släktingar. Den visar hur du byter plats på
två syskon om de hamnat i fel tidsordning. Den tar upp hur du arbetar med
källor och orter. Där finns lite exempel på hur du läggar in en levdenotis
och kopierar den till flera personer.
Den beskriver också lite om hur du
kan hantera flera efternamn.
Guideserien startar med en tom databas som fylls på med åtta personer.
Som avslutning visas hur du tar bort
dem igen.
Guideserien är tänkt att användas
för den som aldrig arbetat i Disgen

Josefine Nilson

josefine-nilson@swipnet.se

och behöver få testa en stund innan
man börjar med sitt eget material,
men självklart kan man börja direkt
med sitt eget och bara använda exemplet som vägledning för hur man gör.
Guideserien innehåller elva fristående guider. Den första är en översikt
över vad som finns i guiderna. Alla
ingående guider finns länkade i slutet
på varje guide.
Den som laddat ner en demoversion av Disgen och tänker börja arbeta
med programmet uppmanas att först
följa guideserien och först därefter gå
vidare och prova annat som verkar intressant.
Guideserien hittar du på www.dis.se/
reg-familj. •
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1940

Sveriges
befolkning

Elever i Bromma i Stockholm den 30 mars 1940.

Uppgiften om arbetsgivare tillför ofta ytterligare en
dimension. En person står som kontorschef i registret och
hans hustru som sekreterare. Ganska vanliga och oprecisa
yrken.
Men tack vare att vi också får veta att han arbetade vid
Nordisk medicinsk tidskrift på Strandvägen 5 A i Stockholm och hon vid Ab Åtvidabergs industrier på Hamngatan 5 A blir deras dagliga värv mer konkret för oss.
Det finns många sätt att söka i det nya registret: På
för- och efternamn, födelsetid och -ort, hemort och olika
sorts kombinationer av dessa uppgifter. Du kan också söka
på kombinationer av namn inom samma hushåll och hitta
alla Bertil Lundberg vars maka heter Edit. Eller på delar
av namn, exempelvis alla som börjar på ”Apelq” genom att
skriva Apelq* i sökfältet.

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

ArkivDigitals stora personregister blir fler och fler. Senaste
tillskottet är Sveriges befolkning 1940 som följer på Sveriges
befolkning 1975 och 1985, lanserade i höstas. Alla tre verkligt
kraftfulla hjälpmedel för den som släktforskar på 1900-talet.
I Sveriges befolkning 1940 hittar du persondata om i
princip alla svenskar som levde då. Uppgifterna bygger på
ett utdrag ur folkbokföringen per den 31 december 1940 och
mantalsuppgift för år 1941.
Till skillnad från Sveriges befolkning 1950, 1960, 1975 och
1985, som alla finns i ArkivDigital, har 1940 också bilder på
originalkällan. Det betyder att Sveriges befolkning 1940 ger
ännu mer persondata än de senare registren.
De viktigaste uppgifterna är namn, adress eller bostadsfastighet, födelsetid och -församling, yrke och ofta arbetsgivare samt personernas relationer inom hushållet.

Anna Linder

diskulogen@dis.se

DNA-krönika

M

ånga intressanta släktforskningsnyheter släpptes
under första helgen i mars
under Rootstech i Salt Lake City,
Utah. Både MyHeritage och Ancestry
har nu släppt de första versionerna
av de utlovade funktionerna som ska
hjälpa till att visa hur ens DNA-släktingar kan passa in i ens släktträd.
Funktionerna kallas ThruLines hos
Ancestry och The Theory of Family
Relativity hos MyHeritage. Dessa
hjälpmedel kan vara till stor hjälp och
minska tiden man måste lägga på andra personers träd för att hitta en gemensam ana, men det gäller att noga
kontrollera vilka förslag som dyker
upp eftersom det ganska ofta är helt
felaktiga hypoteser som funktionerna
levererar.
MyHeritage har nu även funktionen
AutoClusters. De automatiskt genererade klustren, eller grupperna, består
av de DNA-träffar som är släkt med
varandra på något sätt. Hypotesen
är att man härstammar från samma
anor. En del i samma kluster kanske
härstammar från något olika generationer, men allra längst bak ska det
vara ett gemensamt par. De grå rutorna lite utanför de färgade grupperna
visar att de personerna är släkt med
flera grupper. Klusters och genetiska

nätverk kan vara mycket bra hjälpmedel vid DNA-släktforskning.
Även om du inte har DNA-testat dig
hos MyHeritage kan du använda Auto
Clusters eftersom funktionen även
finns på webbplatsen Genetic Affairs,
www.geneticaffairs.com. Du laddar
bara hem dina träffar till webbplatsen
och så gör AutoClusters jobbet, men
du kan justera några parametrar först
om du vill. Och resultatet ser likadant
ut som på MyHeritages sida.
Jag har laddat hem mitt AutoCluster från MyHeritage (se bild på nästa
sida). Man får inga val, utan det skapas automatiskt med parametrar som
passar just dina specifika data. Jag har
sju kluster med 42, 38, 5, 4, 4, 4 och 3
personer. I kluster nummer sex är två
personer barn till en person i det första, största klustret.
När jag tittar på namnen i klustren
ser det ut som om det största klustret
hör till den okände fadern i min släkt
och det näst största hör till min mormors släkt. Jag har hittat gemensamma anor med ganska många i de stora
klustren, särskilt mormors kluster,
men det är svårt att hitta ett anpar
som skulle kunna vara de gemensamma anorna för alla i klustret.
Jag har lagt ner mycket tid på att
bygga ut släktträden till varje träff i

klustren så att de är kompletta fem–
sex generationer bakåt, om möjligt.
Jag hittar kopplingar till de flesta i
klustren, men det är ingen röd tråd så
att alla verkar släkt med varandra. Jag
har mest tittat på de två stora klustren
eftersom jag känner igen en hel del
namn. Men då det är så stora kluster
kan jag kanske hitta gemensamma
anor för en tredjedel eller så. En del
av dem har tyvärr okända fäder bland
tidiga generationer och blir svåra att
hitta någon koppling till.
Jag vet inte om klustren hjälper
mig så mycket. Jag visste redan hur
flera av träffarna var släkt med mig
och varandra. Men de grafiskt ritade
AutoClustren är fina att titta på. Och
den medföljande tabellen gör det enkelt att göra anteckningar om troliga
anor etcetera.
MapS Phasing, www.maps-phasing.
com, är ett verktyg som bearbetar flera rådatafiler för att skapa ett nytt kit
för en förälder som inte testat sig. Man
bygger ett litet släktträd för att visa
hur de olika personerna vars test man
laddar upp är släkt och sedan skapas
automatiskt en fil åt den otestade föräldern. Som vid visuell fasning blir
det bäst resultat om i alla fall den andra föräldern och flera gemensamma
barn har testats. Rådatafilen kan ladDISKULOGEN 124 | 2019
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Visual Phasing Chromosome Selection Matrix

Copyright 2018 FHF Group, LLC

Version 3.0 / December 2018

www.familyhistoryfanatics.com

Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Number of Segments
1
Chr. 1
Chr. 2
Chr. 3
Chr. 4
Chr. 5
Chr. 6
Chr. 7
Chr. 8
Chr. 9
Chr. 10
Chr. 11
Chr. 12
Chr. 13
Chr. 14
Chr. 15
Chr. 16
Chr. 17
Chr. 18
Chr. 19
Chr. 20
Chr. 21
Chr. 22

Ovan: AutoClusters från MyHeritage.
Höger: Family History Fanatics tabell för visuell fasning.
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Maternal
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Paternal or Maternal
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Probably Paternal
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Maternal
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Paternal or Maternal
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Likely Maternal

Maternal

Probably Paternal

Paternal or Maternal

Probably Maternal

Probably Maternal

Maternal

Probably Paternal

Paternal or Maternal

Probably Maternal

Maternal

Maternal

Paternal or Maternal

Probably Maternal

Probably Maternal

No Data

Probably Paternal

Paternal or Maternal

Probably Maternal

Maternal

Maternal

Paternal or Maternal

Probably Paternal

Paternal or Maternal

Maternal

No Data

No Data

Paternal or Maternal

Paternal or Maternal

Probably Maternal

Maternal

No Data

Probabilities

How to Use the Selection Matrix

Paternal: 100%

1. Use Visual Phasing to identify potential grandparent segments on

Likely Paternal: greater than 85%

each chromosome.

Probably Paternal: between 60% and 85%
Paternal or Maternal: Even chance of both
Probably Maternal: between 60% and 85%
Likely Maternal: greater than 85%

2. For chromosomes that cannot be assigned to paternal or maternal
side, count the number of segments in the chromosome.
3. Find the corresponding cell with the number of segments for that
chromosome.

Maternal: 100%

4. Assign maternal or paternal side for each chromosome.

No Data: No samples have these combinations. 5. Continue with visual phasing. If solution is impossible, then selection

Nedan statistik över mina DNA-släktingar.

Indicates there may be an error in your phasing.

was incorrect.

Table was created using crowd sourced data submitted to the Family History Fanatics Recombination Project.
To learn more about the project visit:

Blog

To submit information to the project:

Submission Form

For questions regarding this matrix please contact Andrew Lee at:

Antal nära
släktingar

22

info@familyhistoryfanatics.com

Antal avlägsna släktingar

Antal träffar med
enbart släktträd.

Antal träffar med släktträd
och efternamnslista.

0

YouTube

1000
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Antal träffar med enbart
efternamnslista.

2000

3000

4000

5000

Ovan: DNA Match Manager.
Höger: Rootsfinder.

das hem och ska sedan kunna laddas
upp till de testföretag som accepterar
uppladdningar från andra företag.
Man måste bara kontrollera att man
valt rätt sorts rådatafil.
Projektet ”DNA Recombination
Project” från Family History Fanatics, www.blog.familyhistoryfanatics.
com, kan vara till stor hjälp för dem
som sysslar med visuell fasning utan
någon testad förälder. Family History
Fanatics har skapat en tabell över alla
kromosomerna som visar vilken sida
kromosomen bör komma från beroende på hur många segment den består av. Kromosomen som kommer
från mamman består till exempel ofta
av fler segment än den som kommer
från pappan. Om kromosomen består
av ett enda stort segment är det stor
sannolikhet att den kommer från pappan. Man kan ladda ner tabellen och
ha som referens när man jobbar med
sin visuella fasning. Family History
Fanatics har kommit fram till ungefär
samma resultat för kromosomer på
mödernet som Blaine Bettinger gjorde i sitt projekt förra året.
Heirloom Software, www.heirloomsoftware.com, jobbar sedan
några år tillbaka med att skapa ”det
bästa släktforskningsprogrammet”,
Origins, men under tiden vi väntar på

det har de släppt ett gratis verktyg för
att hantera ens DNA-släktforskning,
Origins DNA Match Manager. Man
registrerar sina inloggningsuppgifter
till de testföretag man anlitat och så
laddas alla ens olika träfflistor ner på
sidan. Man kan sedan ladda hem en
Excel-fil med alla DNA-träffar samlade eller börja analysera materialet direkt i programmet. För tillfället finns
dock bara ett verktyg, för klusteranalys, men fler finesser är på gång.
Även hos RootsFinder, www.rootsfinder.com, kan man ladda hem sina
träfflistor från alla bolag och få hjälp
med att analysera hur man är släkt.
Träffarna blir till exempel färgkodade
när man anger vem de är i ens släktträd och man får upp ett litet färgat
solfjädersanträd som enkelt visar vilken gren av den gemensamma släkten
de härstammar från. Det finns många
olika verktyg och sätt att sortera och
analysera DNA-resultaten, bland annat med hjälp av 3D-klusters och triangulering.
Jag har hittat kopplingen till några
fler av mina DNA-träffar. Men jag börjar nästan tröttna på hur mycket tid
man måste lägga ner på någon annans
släkt. Det tar en stund att forska fram
sex generationer, och om man då fortfarande inte har en susning om vilken

gren som kan leda till den gemensamma anan känns det nästan onödigt.
Det hade varit roligt att knäcka autoklustren och hitta fler släktskap genom det. Men annars kanske man inte
ska fokusera så mycket på träfflistan
utan gå tillbaka till DNA-släktforskningen då man har några relevanta
frågor i sin vanliga släktforskning
som man vill försöka bekräfta med
DNA. För som jag kommenterat förut,
många av DNA-träffarna är ganska
avlägsna träffar och hur ofta i vanlig
släktforskning ägnar man otaliga timmar till att försöka hitta kopplingen
till en okänd sjumänning?
Det är bara den där okända pappan som jag borde lägga lite mer tid
på och få några släktingar att testa
sig för att försöka klura ut vem det
egentligen kan vara. Det skulle ge mig
helt nya grenar och fylla ut mitt släktträd ordentligt. Det arbetet skulle, om
jag kan dra någon slutsats, ge mig så
mycket mer än att försöka hitta kopplingen till ”alla” i min träfflista. Men
så är det ju det där att jag inte kan veta
vilka som tillhör den okände faderns
släkt om jag inte har utforskat deras
anor först. Det är verkligen svårt att
begränsa sitt DNA-släktforskande när
man väl har börjat med det. •
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Avgående

Fadderkoordinator
Torgny Larsson
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hults socken i

Kyrk
Stora Brödhult,

Blekinge län.

Anna Linder

diskulogen@dis.se

T

orgny föddes på en gammal
släktgård i Kyrkhults socken i
nordvästra Blekinge. Boningshuset byggdes redan på 1820-talet.
Det fanns kvar många gamla saker
och dokument på gården, bland annat
300 amerikabrev från 1860-talet fram
till 1900 som intresserade Torgny och
hans syskon. Besöken från släktingar i
Amerika var också spännande.
Under två generationer, från 1828
till 1890, föddes 31 barn på släktgården. Bara äldste sonen fick ta över
gården. I första generationen var det
fyra bröder som utvandrade i samband med nödåren. Senare utvandrade farmoderns alla syskon.
– Det var många stora barnkullar
och det fanns ingen möjlighet till utkomst i Sverige, säger Torgny Larsson.
De som emigrerade först i släkten,
på 1850-talet, var med och grundade
staden Superior i Wisconsin.

Började släktforska
Torgnys mor var en engagerad bygdeforskare så det fanns mängder av
material att ta över. Hon lämnade
bland annat efter sig 200 pärmar.
Gårds
arkivet och hennes forskning
finns nu på Lunds Landsarkiv. Torgnys mamma kände alla på gårdarna i
området och hon visste hur släkterna
hörde ihop.
Torgny utbildade sig till datakonsult och arbetade först för Siemens,
och senare som egen företagare, ofta
i Tyskland. Tack vare hans yrkesbakgrund började Torgnys släktforskargärning 2002 med skanning eller fo-

tografering av material och miljöer
på släktgården. Han skannade mammans material och började sedan kontrollera om hennes uppgifter stämde.
Han hade betydligt enklare tillgång
till många källor än vad hon hade haft.
Torgny tyckte att det var intressant att
få koll på släkten. Det var så det började.
I början besökte Torgny många
släktingar samt reste runt på pastorsexpeditioner med den bärbara datorn
och digitalkameran.
– Jag kommer ihåg hur jag beställde
kort från SVAR och hur jag stod i kö
på Arkivgatan i Lund på morgnarna
för att få plats i forskarsalen. Det är
annat nu, säger Torgny.
Under årens lopp har det blivit
många släktträffar, både i Sverige och
i USA.

sota och besökte släktingar. Det blev
tre släktträffar och han letade upp ett
femtiotal gravar med släktingar, bara i
Minnesota.

Spännande släktfynd
Torgnys morfars farfars far ägde flera stora gårdar. I slutet av 1700-talet
kunde bönderna börja friköpa eller
skatteköpa sina gårdar. Och det gjorde han liksom många andra bönder i
socknen.
– Men han blev senare dömd till tio
dagar med vatten och bröd för att han
hade huggit ner några ekar på sin egen
mark. Han trodde att han fick det.
Det var runt femtio bönder som blev
dömda för samma brott. De trodde att
de ägde ekarna då de friköpt sin gård,
men de tillhörde tydligen fortfarande
kungen. Det var ett intressant fynd.

Torgnys släkt

Bästa släktforskartipsen

Torgnys anor levde främst i västra
Blekinge och östra Skåne.
– Mina direkta anor var uteslutande
allmogebönder som gifte sig när man
skulle, fick barn när man skulle, äldste
sonen tog över gården, man gick i kyrkan när man skulle och tog sitt ansvar
i socknen och häradet, säger Torgny.
De släktingar som emigrerade till
USA hamnade först i Galesburg och
Chicago, Illinois, samt i Minnesota.
Idag är ättlingarna spridda över hela
USA. Torgny har halva sin levande
släkt i USA och har därför forskat
mycket i amerikanska källor för att få
fram alla nu levande släktingar. För
tre år sedan körde han runt i Minne-

Torgny har varit lärare på släktforskningskurser i 14 år nu.
– Det är tre saker jag brukar föra
fram som extra viktigt när man släktforskar: man ska vara nyfiken, noggrann och man ska inte tro på allt,
varken det som sägs eller det som står
skrivet, säger Torgny.
Noggrannhet är synnerligen viktigt.
Det har faktiskt hänt flera gånger att
Torgny har tittat på någons mångåriga
släktforskning och upptäckt att den de
tror är en anfader inte alls är det.
– Om det går ska man följa alla personer från vaggan till graven i husförhörslängderna och andra källor. Så
att man ser att det verkligen är rätt
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person man har hittat. Nyfikenhet är
bra så att man vågar ringa till avlägsna
släktingar eller ringa till myndigheter
och ställa frågor. Nyfikenheten ger
även en drivkraft för att lära sig nya
saker, säger Torgny.

Föreningen Dis
Torgny blev medlem i både Dis och
Malmö Släktforskarförening 2002.
Han började hålla släktforskningskurser för Malmö Släktforskarförening 2006.
Torgny blev fadder för Disgen och
MinSläkt 2012. Året efter blev han
övertalad att ta på sig rollen som
fadderkoordinator med ansvar för
Dis fadderorganisation. Precis som
i släktforskningen och i jobbet som
datakonsult var problemanalyser och
problemlösning sådant som tilltalade
honom, och det är också det som han
fått jobba med som fadder och fadderansvarig hos Dis.

Fadderorganisationen
Björn Molin och Björn Johansson utbildade de första Dis-faddrarna 1993.
Man tog då fram en fadderpärm som
uppdaterades varje år.
Torgny tog den gamla fadderpärmen och skapade en hemsida, fadderportalen, med all information
som faddrarna behöver. Han såg till
att faddrarna fick utbildning, dels på
funktionärsträffarna, dels via workshops runt om i Sverige samt att de
hade aktuell information och tillgång
till de verktyg de behövde.
Torgny startade ett supportråd 2017
bestående av åtta faddrar för att mer
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samlat kunna framföra deras erfarenheter av medlemmarnas problem och
synpunkter till produktrådet som arbetar med utvecklingen av Disgen.
– Att vara fadder är ett bra sätt att
lära sig hur Disgen fungerar. Det är
också trevligt med alla möjligheter
till kontakter och utbyte med andra
faddrar, och också med övriga funktionärer i Dis.
Medlemmarnas frågor till faddrarna
handlar om allt från hur man lägger
in en person till hjälp med programfunktioner och att hantera datamappar i olika versioner. Det är ganska
många tekniska spörsmål. Från det
allra enklaste till det allra svåraste.
Flest frågor fick faddrarna då stora
förändringar infördes i Disgen från
version 8.2 till 2016. Ett nytt sätt att
hantera licenser infördes också. Nu
skulle man köpa en licens från webbplatsen och hantera den. En vanlig
fråga till faddrarna är om hur man
ska göra när man har tappat bort sin
licens. Andra vanliga frågor gäller
dubbletter och källträdet.
Faddrarna är aktiva och svarar även
på frågor på Dis Forum och i Facebook-gruppen ”Jag gillar Disgen”.

innan man lägger in det i sin databas.
Var noggrann. Använd ortsträdet och
källträdet. Då blir registrering och användning av programmet så mycket
enklare. Bestäm dig så tidigt som möjligt för en bra struktur och följ Nationella Arkivdatabasen (NAD) när det
gäller källornas upplägg.
Till de vana användarna tipsar
Torgny om att även använda andra
program. Framför allt program för
att kontrollera informationen i databasen, till exempel openRGD. Torgny
använder själv många andra släktforskningsprogram, bland annat för
att kunna göra fina utskrifter. Han
använder till exempel både MinSläkt,
Genney och Disgen och flyttar forskningen via Gedcom-filer.
– Testa databaskontrollerna i de andra släktforskningsprogrammen. Man
kan även ladda upp en Gedcom-fil till
exempelvis Ancestry för att få tips
till vidare forskning. Eller lägga upp
släktträdet på en DNA-sida om man
tagit ett DNA-test.
Torgny DNA-testade sig för några
år sedan och anser att även DNA är en
viktig källa att använda i släktforskningen. Han har bland annat kunnat
verifiera att släktforskningen bak till
sin farfars farfars far stämmer.

De bästa Disgen-tipsen

Nuvarande projekt

För nybörjaren är det viktigaste rådet
från Torgny att först läsa supportrådets
startguide, ”Kom igång med Disgen”.
Sedan att vara noga med att enbart registrera uppgifter man själv har forskat
fram. Om man får material från någon
annan måste man kontrollera det först

Just nu tittar Torgny på gamla fotoalbum och försöker identifiera vilka
som är avbildade. Och så digitaliserar
han många Super 8-filmer från 1950och 1960-talet som fanns i föräldrahemmet och klipper ihop uppskattade filmer med olika teman. •

Medlemmarnas frågor
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Sveriges dödbok – Nu med 2017
Du har väl inte missat att Sveriges dödbok är uppdaterad
med uppgifter om 2017 års döda? Databasen innehåller cirka
13 miljoner poster och finns att köpa som DVD eller USB.
Fungerar på både PC och Mac-datorer.

www.rotterbokhandeln.se
Rötterbokhandeln – för dig som släktforskar

En enkel funktionsändring

B

akgrunden till denna artikel är ett önskemål om att
göra en, till synes, trivial ändring i en formulering för en utskrift
i Disgen. Jag fann då anledning att
skriva en fortsättning på min artikel
i förra numret med rubriken ”Disgen
Älvestad blir till”. För att göra innehållet lite enklare att förstå förekommer flera punktlistor i stället för löpande text.
Mitt budskap är att det till synes
enkla för ett otränat öga i praktiken
kan bli ganska komplicerat innan förändringen är klar.

Önskemål
Ena önskemålet var att ändra från
”relation” till ”gift”, det andra att
partnerns namn inte ska förekomma
två gånger. Det vill säga inte både för
informationen kopplad till relationen
och för informationen om partnern.
Det andra önskemålet är vi mycket
tveksamma till hur vi ska åtgärda eftersom det oftast är viktigt att göra
skillnad på informationen om relation
och partner. Så den låter vi vara tills
vidare.
I det första fallet önskas en ändring
som i sitt enklaste fall är som nedan.
Första raden är info om relation och
andra info om partner.
28
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Från: ”Relation med Karin Persdotter. Gift 1865 i Östra Skrukeby (E).
Karin Persdotter född 1840-02-03 i
Vånga (E).”
Till: ”Gift 1865 i Östra Skrukeby (E)
med Karin Persdotter.
Karin Persdotter född 1840-02-03 i
Vånga (E).”
Andra forskare kan ha valt helt andra
lösningar för att beskriva sina relationer så att övergången från relation till
person i texten behöver synliggöras.
”Relation med Karin Persdotter. Karin flyttade 1864 in i hans hem som
hushållerska i soldattorpet, Täljestad,
Östra Skrukeby (E). Gift 1865 i Östra
Skrukeby (E). Efter lång osämja och
oenighet i äktenskapet med flera varningar från kyrkoherden rymde maken
1877 till okänd ort. Karin tvingades
flytta med parets barn till fattigstugan
eftersom hon saknade försörjning.
Karin Persdotter född 1840-02-03 i
Vånga (E). Följt av Karins notiser…”

Vad kan enkelt göras
Disgen ger möjlighet att ha flera olika
typer av relationer (till exempel sambo, gift, skild) med en partner samtidigt som man kan ha relationer med
flera partners. Man kan också ha flera
olika typer av relationsnotiser, i valfri
ordning, i Disgen.

Diskussionerna i frågan har visat på
att användarna har valt olika arbetssätt
beroende på vilka behov man har och
vilka möjligheter som fanns i Disgen
när man började forska. Vår analys visar att en ändring kan göras i de fall då:
• personen bara har en relation
• personen bara har en relationsnotis
• relationsnotisen ligger först i
notislistan.

Utskrifter som påverkas
Texterna för relationer påverkas i sju
olika utskifter:
• ansedel, för huvudpersonens relation och partner
• ansedel, för barnens relationer
och partner
• antavla i tabellform
• stamtavla i tabellform
• stamtavla i trädform
• släktmatrikel i tabellform
• släktmatrikel i trädform.

Utveckling och test
Både programmering och testning (funktions-, alfa- och betatest) måste ta hänsyn
till ett flertal situationer som rör vilka
notistyper som används och skrivs ut:
• med porträtt, textnotiser för relationer och ny rad för varje notis
• med porträtt och textnotiser för
relationer

Christer Gustavsson
christer@dis.se

•
•
•
•

med porträtt
porträtt och ny rad för varje notis
med ny rad för varje notis
med textnotiser för relationer och
ny rad för vare notis
• med textnotiser för relationer
• utan någon av dessa.
För test av denna ändring behöver
hänsyn tas till alla utskrifter som berörs så att de alla ser någorlunda okej
ut. Man behöver testa personer som
har
• en relation med en relationsnotis
och efter det en textnotis
• en relation med först en textnotis,
sen en relationsnotis och sist en
textnotis igen.
Ska vi var riktigt noggranna så ska
även alla andra utskriftsformer testas
så att resultatet inte har påverkats.

Enkelt blir stort
Vips kom vi upp i hundratalet olika
testfall som måste definieras, köras
och verifieras. I kombination med arbetet för analys som lett till resultatet
ovan, kodningen och testningen så
blir det lilla önskemålet till förändring inte lika trivial längre. •

Bilden är ett exempel på information om relation och partner
med en relationstyp (gift) med textnotis för relationen och
specialnotis för förlovad.
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941bengtsson@telia.com

Bild 1. Sida ur vigselboken i Hedvig Eleonora församling med en svårtydd
bostadsadress.

Dispos hjälper till

F

ör en tid sedan fanns en artikel i Diskulogen om ett hjälpmedel i Dispos att förenkla
letandet i husförhörlängder efter rätt
gård eller by. Denna funktion har tydligen funnits ett par år men jag hade
aldrig hört talats om den tidigare.
Sedan någon månad tillbaka har jag
använt detta verktyg och vill nu uppmana fler att testa detta fantastiska
hjälpmedel. Det är inte bara det att du
snabbt kommer till rätt sida i husförhörslängden, födelseboken, vigselboken eller dödboken utan du kan också
använda verktyget när du är osäker
på vilken gård eller by som du söker
efter.
Det är säkert många som sysslar
med släktforskning som ibland har
svårt att tyda texten i kyrkböckerna.
Då kan verktyget i Dispos vara ett bra
hjälpmedel att använda. Jag har själv
nyttjat det på det sättet vid ett flertal
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tillfällen med utmärkt resultat. Exemplet kommer från vigselboken i Hedvig Eleonora församling där snickaren Lars Ahlin gifter sig med Eva
Catharina Haag (bild 1).
Jag hade svårt att tyda texten om
hans bostad som står längst ner på
sidan. Står det Walsen, Malsen eller
kanske Halsen?
Det kan vi kontrollera i Dispos. Fyll
i socken och välj husförhörslängd och
året att söka på. Under rubriken ”Uppslag i husförhörslängder” finns en
sammanställning av alla platser i Hedvig Eleonora församling. Genom att
bläddra kan man kontrollera om det
finns någon plats som heter Walsen,
Malsen eller Halsen. Och mycket riktigt, platsen Halsen existerar (bild 2).
Nu är det bara att trycka på Visa så
kommer man direkt till rätt husförhörsbok och kan välja vilken volym
man vill använda (bild 3).

I detta fall valde jag Riksarkivets
SVAR A1a:50 och kunde då leta reda på
Halsen och på några rader långt ner i
bilden återfinns det gifta paret (bild 4).
Om årtalet inte varit 1849 utan 1820
hade man också fått upp en annan vy
(bild 5).
Då är det bara att välja Halsen 1822
och komma direkt till den sidan. Inget
letande i husförhörslängden efter rätt
sida.
Detta verktyg är verkligen fantastiskt, även om inte Sveriges alla socknar och församlingar finns med. •

Bild 2. Bläddra för att se vilka byar och gårdar som finns i församlingen.

Bild 3. Lista över aktuella husförhörslängder.

Bild 4. Det gifta paret finns långt ner på sidan i
husförhörslängden för Halsen.

Bild 5. Lista över husförhörslängder för Halsen 1820.
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Av kärlek buren - i trolldom död

N

är Gösta Johanssons hustru började skriva romaner
började också han att skriva.
Men snart tog släktforskningen över
mer och mer. Han fascinerades av de
olika personerna han mötte i de olika
släkterna. Och han fastnade särskilt
för herrgårdsfrun Kierstin på Osaby
som levde 1530–1587 och hennes så
händelserika liv. Det var då han fick
idén att skriva en roman baserad på
släktinformationen han forskat fram.
Efter flera års researcharbete och
skrivande blev boken äntligen klar,
trots att Gösta drabbades av en hjärntumör hösten 2017. De första böckerna kom från tryckeriet i februari 2018
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så att Gösta precis hann hålla
dem i sin hand och även dela
ut några exemplar innan
han somnade in den 19
mars 2018.
Den historiska romanen ”Av kärlek buren – i
trolldom död” är till stora
delar förlagd till Kronobergs län. En central plats
i boken är Osaby säteri, en
herrgård, ungefär 15 km söder om Växjö. Osaby ägdes
från 1500-talet fram till 1720
av släkten Ulfsax.
Vi får följa Kierstins öde från
sätesgården Osaby i Småland till
hovet i Stockholm i en tid som präglas av krig och bondeuppror. Som
tolvåring får hon på nära håll uppleva
Dackefejden då Osaby bränns ner och
hennes föräldrar mördas. Utan föräldrar värnas Kierstin av sina beskyddare: Erland, en kunglig budbärare,
gudföräldrarna Thure och Magdalena på Bergqvara gods och Anund,
en före detta munk som under flera år
undervisar Kierstin i örters läkande
krafter.
Kierstin är gift tre gånger. Andra
gången med sin älskade Lindorm Ulfsax som hon får sju lyckliga år med,
och två barn, innan han stupar i slaget vid Axtorna. Den tredje maken är
Joen Nilsson Rosenqvist af Åkershult,
en firad kock som under en tid var
köksmästare på slottet Tre Kronor.

Kierstin, som fått epitetet ”Ängeln
på Osaby”, uppmärksammas även vid
slottet för sin förmåga att råda lindring och bot för kropp och själ. Hon
får till sist i uppdrag av kung Johan III
att bota hans älsklingsdotter Lucretia.
Men då hon misslyckas och Lucretia
dör blir Kierstin istället åtalad för att
genom trolldom ha tagit Lucretia av
daga och dömdes år 1585 till att mista
livet. Kungen benådade henne när
tolv adelskvinnor gick i god för hennes heder. Men åtalet återupptogs två
år senare med samma domslut.
Till sist avrättas Kierstin på Stockholms Stortorg – den enda kvinna
av adlig börd i Sveriges historia som
dömts till döden för mord genom
trolldom.
När man hör talas om författarens
öde vill man verkligen tycka om den
här boken. Första delen av boken
börjar bra men har många kapitel
som ibland innehåller onödigt långa
återberättelser. Karaktärerna i boken
sitter ofta och berättar historier för
varandra. Det är ett enkelt sätt att få
med bakgrundshistoria, men när det
börjar vara fyra–fem sidor åt gången
med berättande blir det lite tråkigt.
Det är ju inte några känslofulla beskrivningar eftersom det är ett sätt att
få med en historisk bakgrund med politiska händelser i Sverige före, under
och efter Gustav Vasa.
I mittenpartiet av boken händer det
spännande saker i karaktärernas nu-

Anna Linder

diskulogen@dis.se

tid och boken tar genast fart. Nu är det
inte alls motigt att ta sig fram genom
sidorna. Bra språk och inga iögonfallande skrivfel gör läsupplevelsen behaglig. Då omvärldens skeenden inte
har fokus får man lära känna huvudpersonen och bli berörd av berättelsen. Språket och berättelsen flyter på.
Det är mer personligt och känslosamt
och så mycket mer intressant att läsa.
Man vill läsa fler kapitel.
Då några karaktärer måste gömma
sig i en stuga hela vintern kan de passa på att berätta fler historier. Den här
gången känns inte historieberättandet
lika tungt som i början, då det var alltför faktafyllt och hade behövts skäras
ner lite. Det enda som skaver lite är att
de brutala morden på föräldrarna inte
får ta lite mer plats i känslor och tankar. Förutom ett hjärtskärande skri
vid händelsen och några tysta veckor
är det som om det aldrig hade hänt.
Jag saknar några stunder med dystra
tankar och saknad. Det hade gjort karaktärerna lite mer levande.
Det blir lite att kvinnan står bredvid
och får berättat allt som sker omkring
henne med truppförflyttningar och
krigshandlingar noggrant återgivet,
men man får inte veta så mycket om
hennes liv som man hade önskat. Hon
påverkas så klart mycket av vad som
sker i landet, men det skulle ha varit
intressant att få komma henne lite
närmare. Efter att bröllopet beskrivits
avslutas kapitlet direkt med ett stycke

om att de inom de närmsta åren får
barn och att allt är bra. Det hade gett
mer liv i berättelsen om familjelivet
kunde ha fått ta plats i åtminstone ett
kapitel. Barnen nämns nästan inte.
Man får inte lära känna dem alls.
I sista delen av boken får olika sändebud återigen berätta vad som hänt.
Och boken blir genast mindre intressant. Men det fungerar bättre nu än i
början eftersom det inte är lika långa
beskrivningar. Trots en stundande avrättning går inte tankarna till maken
eller hennes älskade barn. Kierstin
kysser sin beskyddare, och sedan är
boken slut. Lite snöpligt känns det.
Man får ta del av ett fascinerande liv
och stora omvälvningar i Sverige. Det
är intressant och tidvis spännande.
Det är en välskriven bok som borde
inspirera fler släktforskare att skriva
om en anas liv. Författaren lyckas, efter att första delen avklarats, behålla
intresset så att man vill läsa vidare
och börja på nästa kapitel för att få
veta vad som händer härnäst.
Trots att det ibland saknas en del
känslor och djupgående personporträtt får släkthistorian ett mycket gott
omdöme. •

Titel: Av kärlek buren, i trolldom död
Författare: Gösta Johansson
Omfång: 312 sidor
Bindning: Inbunden
ISBN: 9789163961694
Pris 180 kronor + porto
Bokbeställning till: Inger Maria Johansson, Eksjö, via mejladress
inger.direkt@telia.com.
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Köp Disgen 2019!
Priset är 150 kr för en uppdatering från Disgen 2018 till Disgen
2019. Uppdateringen inkluderar program med handledning och
gratis uppdateringar tills nästa betalversion kommer ut.
Programmet laddas ner från Dis webbplats, www.dis.se/disgen,
och handledningen läser du på webben. För dig som har Disgen 8
eller Disgen 2016 är priset 350 kr. En förutsättning är som tidigare att du har ett oavbrutet medlemskap.
• Ni som köpt Disgen 2018 den 1 februari 2019, eller senare,
behöver inte betala något extra för uppdateringen.
• För dig som ännu inte har köpt Disgen eller har Disgen 7 (eller äldre) är priset 750 kr.
• Disgen 2019 kommer att bli tillgänglig under april, så håll
ögonen öppna.
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14714
14802
14940
15076
15196
15759
16081
16352
17176
17329
17405
17545
17569
18354
19565
19635
19757
22943
23280
25154
26434
26787
27286
27323
27636
28184

Stig Ljung, Trelleborg
Sune Granqvist, Västra Frölunda
Gurli Andersson, Malmö
Åke Rosberg, Alstermo
Gunnar Nilsson, Linköping
Inga-Lill Teglund, Märsta
Per-Olov Norman, Linköping
Per-Åke Nilsson, Vallentuna
Thore Johnson, Brunflo
Laila Scherp Nilsson, Vagnhärad
Jerker Barås, Handen
Lena Johansson, Linköping
Gunnel Edman, Arbrå
Björn Smedby, Uppsala
Urban Sjöström, Gävle
Bengt Frelin, Enebyberg
Karen Wisén, Härnösand
Lennart Andréasson, Djura
Lisbeth Staaf, Hallstahammar
Monica Blomberg, Östansjö
Siv Olson, Eskilstuna
Valborg Edén, Karlstad
Björn Johnsson, Malmö
Curt Landén, Göteborg
Lennart Carlsson, Alvesta
Owe Olsson, Kristianstad

31444
31494
31924
31984
33047
33237
34244
36525
36941
39752
41282
44259
44562
44888
46004
46268
47627
48279
49893
51792
52329
52464
52645
55472
55898
57091

Staffan Söderström, Uppsala
Torsten Åsemyr, Fagerfjäll
Göte Karlsson, Skurup
Mariana Andersson, Örebro
Lars A Åhrman, Göteborg
Viveca Bergström Hyltze, Kungsbacka
Rune Arntsing, Danderyd
Lars Persson, Spånga
Monica Strimark, Örebro
Kjell Åke Davidsson, Södertälje
Lars Strandberg, Vendelsö
Hans Paulsson, Falkenberg
Erik Hedendahl, Lidköping
Göte Långberg, Ödåkra
Per Inge Malm, Linköping
Ulla-Märta Westerstål, Hunnebostrand
Bo Högberg, Bagarmossen
Nils Råberg, Västra Frölunda
Christer Jägnert, Göteborg
Kerstin Nilsson, Sölvesborg
Monika Petersson, Linköping
Per-Göran Moberg, Ljungby
Ulf Boström, Växjö
Hans Johansson, Falun
Göran Sundling, Söråker
Henrik Hedlund, Borlänge

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

Insändare

Efterlysning!

S

alpeterverkmästare Israel Jakobsson Tro flyttade i slutet
av år 1818 till torpet Gamla Edet i Fröskogs församling med sin
hustru. I längden över in- och utflyttade angavs att de flyttade
från Finland. Av andra källor vet jag att Tro kom till Sverige redan i augusti 1815 och vistades i Älvsborgs län, men inte på vilken ort.
Hustrun hette Anna Andersdotter, född 1788. De hade gift sig den 2
oktober 1818. Paret hade dottern Ulrika född den 20 augusti 1818 i Grelserud (?) och i Fröskog föddes sonen Israel 1820. Familjen flyttade 1822
till Steneby församling och där föddes samma år sonen Jakob.
År 1827 flyttade familjen till Norge och i husförhörslängden har antecknats ”han utan attest”. Det framgår inte vart i Norge de flyttade.
Denna anteckning är den sista utflyttningen för året. År 1832 flyttade
Anna och barnen tillbaka till Steneby och då anges Anna vara änka.
Mina frågor:
• Från vilken församling flyttade Israel Tro till Fröskog? Hade han
eventuellt bott på flera olika orter?
• Gjordes det någon form av hindersprövning före vigseln eller var det
bråttom att viga dem då de redan hade ett gemensamt barn? Israel
begick nämligen tvegifte, han hade redan en hustru i Finland.
• Var i Norge bodde familjen och finns det uppgifter om vilket yrke Israel hade?
• När dog Israel?
Jag är tacksam för svar på dessa frågor och tar också gärna emot annan
information som gäller familjen. Svar kan skickas till bvillstr@abo.fi.
Britt-Marie Villstrand, medlem 5406
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ANNONSSIDA

Hitta lätt bland flygb
I ArkivDigital finns
flera miljoner flygbilder som visar bebyggelse i alla delar av
Sverige. Hittills har
det varit ganska svårt
att hitta bland bilderna. Men tack vare
en ny kartfunktion
har letandet nu blivit
mycket enklare.

ArkivDigital förvärvade för några år
sedan flera miljoner flygfoton från
Svenska Aero-Bilder ab. Bilderna visar
hus, gårdar och annan bebyggelse runt
om i Sverige och är tagna mestadels
under 1960–1990-talen, men det finns
också en del som är äldre och en del
som är tagna på 2000-talet.
Det är knappast överord att påstå
att bilderna är väldigt fascinerande;
de bjuder på en tidsresa till ett Sverige som inte längre finns men känns så
välbekant.
Hittills har det varit lite omständligt att orientera sig bland bilderna, eftersom de ligger i de serier som de en
gång i tiden fotograferades i. Samma
ort kan finnas på flera olika ställen i
materialet.
Men nu har ArkivDigital gjort letandet betydligt enklare genom att serierna har markerats på en karta.
Gör så här: Klicka på blå knappen
Flygfoton och kartan visas med färgmarkeringar (röda = mer än 100 bildserier, gula = 10–50 serier och blå =
färre än 10 serier, etc). Zooma in och ut
i kartan med plus- och minustecknen
uppe till vänster i kartbilden eller med
musens scrollhjul. När du har hittat rätt

plats och zoomat in tillräckligt visas de
enskilda bildserierna som röda markörer (se kartan ovan). Håll muspekaren
över en markör och du får information
om när serien togs och antalet bilder.
Klicka på markören och bilderna visas.
Bläddra sedan bland bilderna på vanligt sätt i ArkivDigital.

En brasklapp: De röda markörerna
pekar på en bildserie som kan innehålla mer än 100 bilder. Alla är förstås
inte tagna exakt där markören sitter, utan den är placerad ungefär mitt
emellan flygruttens början och slut.
Men var början och slutet finns framgår inte, så klicka alltid på flera markö-

ANNONSSIDA

ilderna med ny karta
Video som förklarar nya kartfunktionen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie-dUn3drjE

Medan centrala Göteborg ännu präglades
av varven och hamnen.
Amerikakajen i förgrunden, Eriksberg på
Hisingen i bakgrunden,
gatan längst till vänster
är Stigbergsliden. Bilden är tagen 1978.

rer kring den plats som du är intresserad av.
De bilder som visas är vanligtvis
skannade papperskopior, ibland med
texten »provbild». Arbetet med att
skanna originalnegativen pågår men tar
lång tid. En fördel med papperskopiorna är att det ibland finns information

på baksidan som anger var bilden är tagen och vem som bodde i huset.
Om du hittar en bild som du skulle
vilja ha i riktigt bra kvalitet, exempelvis
som underlag till en inramad tavla, kan
du köpa den från ArkivDigital för 1495
kr. Då görs en skanning av originalnegativet i så god kvalitet att den kan an-

vändas till i princip vad som helst. ArkivDigital skannar samtidigt de andra
negativen i samma serie, ofta 48 bilder,
som vanligtvis visar hus i omgivningarna, och publicerar dem i webbtjänsten.

Håkan Skogsjö

Insändare

Faddrar i Disgen 2018

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

I Disgen 8.2 hade jag 9 762 personer
som i Disgen 2018 blivit 27 345 personer. Vad ska jag göra med dessa 17 583
extra personer?
De flesta faddrar är trots allt inte
släkt med det döpta barnet och alla
dessa faddrar som bara har förnamn,
och ibland inte ens det, finns det ingen
som helst möjlighet att med säkerhet
identifiera. Det nya sättet att lägga in
faddrar, där varje person får en egen
ruta gör att det tar mycket längre tid.
Möjligheten att i texten ange relation
till faddern och fadderbarnet var enklare tidigare då man inte öppnade någon särskild ruta.
De nya faddrarna är även upphovet
till de flesta dubbletter i min databas. Se åtminstone till att vi som inte
vill ha dessa dumheter med ett enda

knapptryck kan bli av med funktionen
i fråga! När jag lägger in en ny person
vid namn Maria kommer det upp en
lista på hundratals Marior som ”möjliga dubbletter”. Hur ska jag veta
vilken Maria detta är? Det gäller alla
Marior i hela min forskning. Om det
åtminstone vore begränsat till de i rätt
socken och tidsmässigt möjliga. De
nya dubbletterna kommer i all evighet
hänga kvar i programmet och sinka
mig vid inskrivning av nya personer. I
Disgen 8.2 var det lätt att hoppa mellan syskon och jämföra faddrar, men
inte nu längre.
Att byta flockar mot flaggor tycker
jag inte heller var en bra idé. Flaggornas användning är begränsad jämfört
med flockarna. Jag kan inte som förut
dela in dem i mormors, morfars och

så vidare. Med min hustrus anor blir
det åtta flaggor och ynkligt små är de
och därför svåra att se skillnad på.
Flockarna hade ju obegränsade möjligheter.
Den som i dag börjar forska och
skriver in allt från början kanske kan
undvika många av mina problem.
Men vi som forskat i 30–40 år blir
bara bedrövade. Är det bara jag som
under mina 40 år som forskare antecknat alla faddrar till alla barn? Till
tvillingar är det ofta åtta faddrar och
tidigare skrev jag in alla åtta på båda
barnen, men har nu börjat dela upp
dem fast jag inte vet vilka som var
faddrar till vilket av barnen.
Johan Almqvist, medlem 34509

Dis svarar
Tack för dina synpunkter och ditt engagemang i Disgen!
Många kanske undrar varför vi gör
ändringar i Disgen. Produktrådet har
styrelsens uppdrag att förvalta och
utveckla Disgen. Styrelsen anser att
Disgen ska utvecklas, inte för utvecklingens egen skull, utan för att fortsatt
kunna vara ett relevant val som släktforskningsprogram, även jämfört med
starka konkurrenter som Ancestry,
ArkivDigital, Genney, Min Släkt och
andra.
Ändringar i Disgen kan vi grovt dela
in i två kategorier: designbeslut och
implementationsbeslut.
Designbesluten är grundläggande,
och oftast stora och arbetskrävande.
Till exempel att faddrar är egna personer, att samkönade äktenskap och
adoptivrelationer tillåts samt att flaggor införs i stället för flockar. När ett
designbeslut är taget och genomfört
är det inget som kan ändras lättvin-

digt, utan det är ett vägval som gjorts.
Implementationsbeslut tas i regel
direkt av utvecklarna och baseras på
principen ”enkelt och säkert med tillgängliga verktyg och komponenter”.
Till exempel utseende på enskilda
fönster och tillgången till fem flaggmarkeringar i familjeöversikten. Sådana beslut kan ändras, ofta ganska
enkelt, om de befinns vara dåliga.
Vissa beslut kommer vi inte att ändra. Andra saker kan ändras om återkoppling från medlemmarna visar att
den nuvarande lösningen inte är bra
nog. Våra Disgen-faddrar är en mycket
viktig länk i återkopplingen från medlem till utveckling.
För att få hjälp med dina konkreta
frågor rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra duktiga faddrar,
se sidan 40–41.
Dubblettsökningen (”Sök efter
dubbletter”) är densamma som i Disgen 8 med en förbättring som gör det

möjligt att dölja dubblettkandidater
med ett klick. Funktionen kommer
med stor sannolikhet aldrig att visa
dina konverterade faddrar som dubblettkandidater eftersom de har så lite
information.
Den nya funktionen för att direkt
vid registrering se förslag på dubbletter tar hänsyn till datum och ort vid
registrering av födelsenotis. När du
fyller i namnet Maria kan det först
bli många dubbletter men när du fyller i födelsedatum och ort försvinner
faddrarna eftersom de inte har de
uppgifterna.
Vi har tagit bort begränsningen med
arkiv och flockar. De senare infördes
under disketternas era då data behövde delas upp i så små volymer att de
rymdes på en diskett. Tack vare flaggorna kan du även ge personerna flera
egenskaper. Jag vill påstå att flaggornas användning är obegränsad jämfört
med flockarnas nummer.

Läs utförligare insändare och svar, samt delta i diskussionen, på www.dis.se/insandare-faddrar.
38
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Webbshoppen

shop.dis.se
•

Gamla tiders sjukdomsnamn
I dödböckerna förekommer hundratals svenska sjukdomsnamn. Utan tillgång till gamla tiders medicinska litteratur eller kännedom om samtidens tilltro till demoniska
makters inflytande, kan vi inte förstå sjukdomsnamn som
bladstulen, borttagen, byting, gastakyssar, trollskott eller
älvablåst.
”Gamla tiders sjukdomsnamn” ändrar på det! Förutom en
omfattande ordlista finns sjukdomsbeskrivningar med såväl
dåtida som moderna förklarningar.
Dödsorsakerna noteras sporadiskt fram till Tabellverkets
tillkomst 1749 då prästerna fick ett begränsat antal dödsorsaker att använda. Fastställandet av sjukdomar var ofta
ytligt och otillförlitligt.
Apotekaren Gunnar Lagerkranz (1905–1991) ägnade flera
år åt kartläggningen av gamla sjukdomsnamn. Hans bok
”Svenska sjukdomsnamn i gångna tider” utgavs 1981.
”Gamla tiders sjukdomsnamn” är en modern uppföljare där
Olof Cronberg, läkare och släktforskare, reder ut de frågetecken som släktforskare ofta träffar på i sin forskning.

Titel: Gamla tiders sjukdomsnamn
Författare: Olof Cronberg
Förlag: Sveriges Släktforskarförbund
Omfång: 164 sidor
Bindning: Inbunden
ISBN: 9789188341174
Pris: 200 kronor

Beställ direkt i webbshoppen, shop.dis.se, och
betala med kort eller banköverföring.
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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.

Disgen/pc Sverige

Sedan förra numret
av Diskulogen har
Sven Kylefors i Helsingborg börjat som
ny Disgen-fadder.
Elinor Elmborg har
slutat som MinSläktfadder efter 13 år.
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.

40
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Peter Åberg
Stig Geber
Hans Peter Stülten
Håkan René
Carl-Göran Backgård
Carl Strandberg
Torgny Larsson
Bengt Kjöllerström
Magnus Hellblom
Anders Larsson
Sven Kylefors
Lena Ringbrant Ekelund
Benny Olson
Bo Lundgren
Staffan Knös
Arne Sörlöv
Christina Claeson
Hans Nyman
Tomas G H Johansson
Leif Berglund
Tommy Nilson
Börje Jönsson
Anders L. Hjalmarsson
Peter Tilly
Birgitta Karlsson
Tor-Leif Björklund
Elisabeth Molin
Bengt Hammarström
Jan Wallin
Claes Embäck
Olle Olsson
Staffan Bodén
Tony Rödin
Bodil Orremo
Bernth Lindfors
Örjan Öberg
Peter Johansson
Lennart Näslund
Tommy Jacobsson
Laila Larsson
Curth Svedberg
Stefan Wennberg

Fadderlista i postnummerordning
Stockholm
Uttran
Nynäshamn
Vällingby
Åkersberga
Malmö
Malmö
Lund
Lund
Svedala
Helsingborg
Klippan
Kristianstad
Nymölla
Ronneby
Tving
Göteborg
Borås
Svenljunga
Huskvarna
Eksjö
Eksjö
Linköping
Linköping
Sturefors
Norrköping
Visby
Karlskoga
Örebro
Gävle
Gävle
Gnarp
Bollnäs
Frösön
Njurunda
Härnösand
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Umeå
Ersmark
Roknäs
Seskarö

Disgen/pc Finland
Henrik Mangs
Disgen/pc Norge
Alf Christophersen

073-5157668
08-53030734
0707-828491
0708-270131dag
076-3170127
070-5942775
(070-2703944)
046-248470
070-7470759
042-297345
0435-711060
0701-439407
0735-288825
0705-951338
0721-505333
031-159538kv
033-254075
0325-13631kv
036-130797
070-3031732
070-8631217
070-6004078
070-3660003
013-52943
0768-130387
0705-116292
0586-36587
019-183830
026-192500
026-101376
070-5369583
(0703-506304)
070-5281816
060-31524
0611-22188
070-5648859
076-8480114
090-32493
0910-720041
0911-240498
0922-61315

0733-360102
0703297345
070-2320079

0705-254075
073-6715111

073-0945945

072-7352434
070-3877888
0735-808972
070-6303267

070-2750339
070-6534127

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

Vasa

+358-500268361kv

Songe

+47-37164209

stig.geber@telia.com
h-p.stuelten@outlook.com
hakan.rene@gmail.com
cg@milstolpen.org
carolus.strandberg@gmail.com
larsson.torgny@gmail.com
bengt@kj2.se
magnus@hellblom.com
anders@dis-syd.se
sven.kylefors@telia.com
l.re@telia.com
olsonbenny@hotmail.com
bo@elmedia.se
1338-sek@telia.com
arne@sorlov.com
ch_claeson@hotmail.com
hansnyman@telia.com
tomasgh@live.se
leifbhva@gmail.com
tommy@betoni.se
borje.jn@gmail.com
ka.lindman@gmail.com
peter.tilly@telia.com
birgitta5karlsson@gmail.com
torleif.bjorklund@telia.com
elisabeth@imolin.se
b.hammarstrom@telia.com
jan.wallin.orebro@telia.com
cgou99@gmail.com
olle.olsson.gavle@gmail.com
hampus3249@gmail.com
tony.rodin@gmail.com
bodil.orremo@gmail.com
bernth.lindfors@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
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

0709-706170

tb@bytecode.se
roykleva@gotanet.com

Mac
Kerstin Bjernevik
Helge Olsson
Anders L. Hjalmarsson
Sven Olby
Gunilla Hermander
Kerstin Farm

Kista
Anderslöv
Linköping
Västerås
Hudiksvall
Matfors

08-7511630

Sölvesborg
Göteborg
Mölnlycke
Frösön

0760-141262
031-159538kv
0739-778388
063-44286
070-6276073

Huddinge

(070-5112847)

0708-583988
070-6004078
021-20494
0650-94188
070-1770111

kerstin.bjernevik@gmail.com
unahans@telia.com
ka.lindman@gmail.com
sven.olby@telia.com
macnilla@telia.com
kerstin@farm.se

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

lotta.1957@gmail.com
crone.kjell@gmail.com
petared@gmail.com
bo.svartholm@gmail.com

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund

sven.olof.akerlund@gmail.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, 0703-175450,
josefine@mingenealogi.se

Gunilla Kärrdahl

Karthantering
Lena Ringbrant Ekelund
Tor-Leif Björklund

Klippan
0435-711060
Norrköping 0768-130387

070-2320079

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

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

Bo Kleve

Solhaga 7, 582 46 Linköping,

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

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

bok+dis@kleve.se
060-31524
08-7563314
031-478093

070-2750339

0702-780885
0707-716906
033-150036
021-22274
013-154126
018-693620
0707-530201
073-0429721
0723-628263

070-2224857

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt

Stockholm

0707-716906

bernth.lindfors@telia.com
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
rolferiksson@brevet.se

Lars Engberg

Västra Ringvägen 21, 802 67 Gävle
070-6678604
lars.e.engberg@gmail.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,
aelindberg2004@yahoo.se

Kristina Andersson

Kvibergsvägen 7, 531 97 Lidköping,
sm0ald@comhem.se (0510-27093kv),
foreningar.kristina@gmail.com

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

013-104 204

dis_arkiv@dis.se

Valberedning
Sammankallande: Peter Johansson,
valberedning2018@dis.se
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NORD

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

BERGSLAGEN

MITT

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

D

is-Filbyters
styrelse
har under 2018 haft fem protokollförda sammanträden.
Styrelsens verkställande utskott (VU)
har bestått av ordförande Torbjörn
Wahlström, sekreteraren Helén Lindqvist, kassören Birgitta Karlsson samt
styrelseledamöterna Harald Nilsson
och Gerd Jakobson.
VU har, genom Torbjörn Wahlströms försorg, genomfört veckovisa
utskick till alla medlemmar i DisFilbyter och Dis som bor i vår region.
Veckoutskicken har till uppgift att
informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar
samt andra aktiviteter. Veckoutskicken är helt avgörande för den omfattning som vår verksamhet har. VU har
under året haft tolv protokollförda
möten.
Antalet medlemmar per 31 december 2018 uppgick till 1450. Det innebär en ökning med 107 medlemmar
under året.
Verksamheten i Linköping har under året bedrivits på Föreningshuset
Fontänen. Den har fungerat väl.
Årsmötet hölls lördagen den 17
februari i Linköping på Fontänen i
Vagnhallen. Harald Nilsson ledde
årsmötesförhandlingarna. Mötet var
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c/o Strömberg,
Patentgatan 15 lgh 1103,
722 26 Västerås, 070-210 19 15
ordf_bergslagen@dis.se
Hemsida:
www.dis-bergslagen.se
Ordf: Lars-Göran
Nilsson

ÖST

c/o Ingrid Mild,
Vålbergavägen 167,
175 69 Järfälla
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.dis-ost.se
Ordf: Ingrid Mild

Dis-Filbyter
förhållandevis välbesökt, 48 medlemmar hade slutit upp. Agneta Sundstrand, före detta landstingsarkivarie
på Landstingsarkivet i Linköping föreläste om Elsa Alrik, ett original från
Björkeberg/Västerlösa. På årsmötet
godkändes förslaget till ändringar av
stadgarna.

Organisation
Organisationen med tre ortsöverskridande grupper – en för marknadsföring (MF), en för medlemssupport
(ML) och en webbgrupp – har fungerat mycket bra. De har fortsatt upprätthållit och utvecklat sina verksamheter som supportfunktioner inom
hela vår region. Under våren har också en DNA-grupp bildats. Även denna
grupp är ortsöverskridande.
Utöver ovan nämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping,
Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Motala
och Norrköping. Vi har samarbetat
med ABF på många orter, men i Motala har verksamheten bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet.

Släktforskardagarna i Växjö
Helgen den 31 augusti–2 september
genomfördes Släktforskardagarna i

Växjö med kongress och utställningar.
På kongressen representerades DisFilbyter av Birgitta Karlsson, Leif Ax
och Lisbeth Engdahl. Under utställningen såldes böckerna ”Disgen 2018”
samt ”Tolka rätt!” med gott resultat.

Kursverksamheten 2018
Vår verksamhets fundament utgörs av
de tre benen kurser, föreläsningar och
forskning.
Det tyngsta operativa benet, som
gett mest inkomster är kursverksamheten. Kurser planerades tillsammans
med medlemmar på respektive ort.
Under året genomfördes totalt 38
olika kurser varav 25 i Linköping, fem
i Mjölby, två i Vadstena, tre i Motala
och tre i Åtvidaberg. Distansutbildning i Disgen pågick löpande under
året. Sammantaget hade vi 289 deltagare på våra kurser.
Dis-Filbyter har erbjudit ett brett
utbud av kurser i syfte att underlätta
för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning.
Den 23 februari hölls Dis-Filbyters
trettonde årsmöte. 65 medlemmar
hade samlats. Under årsmötet valdes
Peter Tilly in i styrelsen samt Helén
Lindqvist till ny ordförande.
Helen Lindqvist

FILBYTER

SMÅLAND

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

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

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

Funktionärer i Dis-Filbyter.

D

is Syd är den regionförening
som verkar inom Blekinge,
Skåne och södra Halland. Dis
Syd har idag cirka 2 800 medlemmar
och en organisationsgrad inom vårt
område med cirka 75 % av Dis-medlemmarna, en siffra som vi kämpar
med att höja!
För att öka möjligheten för våra
medlemmar att träffa oss genomför
vi aktiviteter på olika platser inom
Dis Syds område. Under året har vi
genomfört utbildningar och Disgenträffar på ett tiotal orter med sammanlagt över 200 besökande. Dessutom
har Dis Syd arrangerat studiecirklar i
samarbete med studieförbunden.
Under året har en omfattande verksamhet etablerats i Malmö av Dis Syd
och SeniorNet för att öka intresset för
släktforskning i allmänhet och Dis
produkter och Disgen i synnerhet.
Verksamheten bedrivs i SeniorNets
lokaler i Malmö där nya intresserade
kan få prova Dis produkter och Dis-

Foto: Annica Grönlund

gen under handledning – och därmed
kan vi introducera Disgen som det
naturliga hjälpmedlet i släktforskning. Under uppstartsmånaderna har
denna aktivitet besökts av ett trettital
personer.
Sedan flera år har också Dis Syd en
etablerad samverkan med Slægt og
Data – Dis Helsingør med vilka vi har
årliga gemensamma släktforskarträffar. Vi försöker också samverka med
de ”lokala” släktforskarföreningarna
genom att delta i deras olika aktiviteter runt om i regionen.
För de medlemmar som inte kan
komma till våra träffar eller vill studera i egen takt kommer vi nu under
kommande månader att lansera och
marknadsföra den distansutbildning
som Dis-Filbyter tagit fram. Ytterligare ett bra hjälpmedel i vår palett!
Under året har vårt nyhetsbrev funnit sin form och totalt har åtta nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna
via e-post, med information om kom-

SYD

Porfyrvägen 20,
224 78 Lund,
ordf_syd@dis.se
Hemsida: www.dis-syd.se
Ordf: Staffan E:son Knös

Dis Syd
mande aktiviteter, utbildningar och
andra aktualiteter. Tidningen Diskutabelt ges ut med fyra nummer per
år. Antalet prenumeranter, det vill
säga medlemmar och andra, uppgick
till cirka 3 000. Överupplagan har använts som marknadsförening vid arrangemang och träffar. Under året har
135 medlemmar valt att få tidningen i
elektronisk form. Ett elektroniskt utskick av Diskutabelt gjordes också till
Dis medlemmar i Dis Syds område,
för att marknadsföra Dis Syd. Dessutom har vi självklart också en hemsida
och en Facebook-sida genom vilka
vi försöker löpande informera våra
medlemmar.
Vår ambition är att fortsätta att erbjuda Dis medlemmar trevliga aktiviteteter, runt om i regionen, som ger
en fördjupad kunskap i släktforskning
och i Dis produkter och på detta sätt
hjälpa gamla medlemmar och få nya
medlemmar.
Staffan E:son Knös
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

Nu kan du snart ladda
ner och köpa Disgen 2019!

www.dis.se/diskulogen-tema-Disgen2016

Disgen 2019 kommer att bli tillgänglig under april – håll ögonen öppna.
Gå till www.dis.se/disgen
och ladda ner Disgen 2019.
• Flaggor

• Kartor

Installera.
• Ortsträdet
Starta programmet.
• Släktskap
Köp Disgen 2019 via länken
i hjälpmenyn.
Läs mer om nyheterna på Dis webbplats.
Se till att du har en aktuell säkerhetskopia.
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