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Kort &
Gott

Krigsarkivet kommer att
flytta ut till Arninge under 2020.
Under flyttabetet, i början av året,
kommer öppettiderna att förkortas och vissa handlingar kan inte
beställas.
www.riksarkivet.se

Mac-användare

Apples nya operativsystem Catalina, som många Mac-användare
redan har uppdaterat till, är oförenlig med i stort sett alla databaser
som getts ut av Släktforskarförbundet på dvd eller usb. Det beror
på att stödet för 32-bitars program
har tagits bort i Mac OS 10.15.
www.macworld.idg.se
www.rotter.se

FamilySearch

FamilySearch, tidigare Genealogical Society of Utah, har nyss firat
125 år. Allt började som en lokal
släktförening som nu har växt till
en global organisation med över
5 000 historiecenter i 129 länder
och nästan 5 miljarder sökbara
källor online.
Hitta enkelt olika släktrelaterade böcker genom att söka i FamilySearchs digitala bibliotek på
www.familysearch.org/library/
books. Materialet finns inte bara
på FamilySearchs fysiska bibliotek
utan på flera andra bibliotek som
de samarbetar med.
blog.eogn.com

Släktforskningens dag

Släktforskningens dag firas lördagen den 18 januari 2020 med temat: Officerare och soldater – deras liv och bostäder. Förbered dig
genom att läsa artiklar om ämnet
på www.rotter.se > Förbundet >
Släktforskningens dag.
www.rotter.se
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Nyheter från
Riksarkivet

N

u kan du göra digitala beställningar av arkivmaterial till en läsesal, hemifrån eller när du befinner dig i läsesalen. Beställning hemifrån görs
via Nationell ArkivDatabas (NAD). För tillfället finns
tjänsten tillgänglig på några få arkiv, men på sikt kommer det att bli möjligt att beställa digitalt till samtliga
läsesalar inom Riksarkivet.
Riksarkivet behöver dra ner på sina kostnader, därför
blir öppettiderna för alla läsesalar minst 20, och max 30,
timmar i veckan. Bemannad depå ska hållas öppen minst
10 timmar per vecka. Budgetåtstramningarna påverkar
även omkring femtio personer som bedriver arkivförvarande verksamhet. Det ska förhoppningsvis inte innebära några uppsägningar utan anställningar kommer inte
att förlängas och vakanser inte att tillsättas. Det innebär
bland annat att projektet DDSS (Demografisk Databas
Södra Sverige), läggs i malpåse på obestämd tid.
www.riksarkivet.se
www.rotter.se

Smartare Google-sökningar

När du tänker söka efter släktingar med hjälp av Google kan det vara
värt att använda Randy Majors AncestorSearch, www.randymajors.
com/p/ancestorsearch.html. Genom att skriva in namn, plats och
årtal i sökrutorna hjälper webbplatsen till att göra en smart Google-
sökning utan att du behöver komma ihåg vilka specialtecken du ska
använda. Söksidan fungerar bäst för resultat på engelska.
blog.eogn.com
www.randymajors.com

Eva Dahlberg

evad.forening@gmail.com

Disbyt – 40 miljoner poster!

I

och med oktober månads Disbytutdrag, och uppdateringen som
gjordes den 3 november 2019, har
Disbyt-databasen på webben nått
över 40 miljoner poster tack vare er
medlemmar och era bidrag.
Disbyt-databasen består främst av
bidragen från medlemmars släktforskning, men även vissa andra databaser som födelseutdrag ur en äldre
version av Sveriges dödbok och ur
Föreningen Släktdatas födelseregister. Sammantaget är det en tredjedel
av medlemmarna som bidrar med inskick, en förvånansvärt konstant siffra
över tid. Minst två tredjedelar av Sveriges historiska befolkning finns i Disbyt.
Den som söker i både den Disbytdatabas som vi numera kallar ”klassiska Disbyt” och i betaversionen av nya
Disbyt ser förstås att det är skillnad
på antalet poster i de två databaserna.
Det nämnde jag i den artikel om Disbyt som finns i Diskulogen nummer
125 från juni 2019 (den finns att läsa
på webben om du inte har tidningen);
”Anledningen är att i klassiska Disbyt
så blir det en post för varje ort som en
person funnits på. En person som är
född, gift och död i samma socken blir
bara en rad, medan en person som är
född i en socken, gift i en annan och
död i en tredje blir tre poster. Det gör
att antal poster alltid måste vara fler
än antalet personer i klassiska Disbyt.
I nya Disbyt däremot räknas det endast som en post även om personen
levde i tre olika socknar, och man har
försökt radera en del dubbleringar.” Så

nu när klassiska Disbyt har 40,1 miljoner poster, har nya Disbyt knappt 29,9
miljoner personposter men hela 54,9
miljoner händelser för dem. Så vårt
nästa mål får väl vara att nå över 30
miljoner personposter i nya Disbyt!
Vill du ha en anledning att förnya
ditt Disbyt-utdrag så kan jag nämna
att databasen har vuxit med 30 % på
fem år. Det innebär att om ditt inskick
är gammalt så har det hänt en del, det
finns många nya att jämföras med.
Disbyt är en medlemsförmån för alla
våra medlemmar, oavsett släktforskningsprogram. Vi ser gärna att man
förnyar sina bidrag ofta – det kan vara
ny forskning som tillkommit i den
egna databasen eller kanske rättelser
av uppgifter.
En medlem frågade nyligen om han
skulle radera den gren som efter ett
DNA-test visat sig ha felaktig anfader.
Men jag tycker inte man behöver radera den forskning man har gjort och
skickat in till Disbyt för personerna
även om släktskapet inte längre är
biologiskt. Det är ju inte en konkret
antavla med koppling till dig som
person som finns i Disbyt – det står
inte ”NN:s farfar”. Släktforskningen
du har gjort har fortfarande ett värde! Kopplingarna eller relationerna
i din databas behöver du ändra, eller
komplettera, men du behöver inte
nödvändigtvis helt radera en avklippt
gren. Det är förstås svårt att beskriva
DNA-fynd i databasen, och man kan
om det är nära nutid välja att inte ta
med alla personer ur sin databas när
man skickar in.

Olof Cronberg (skaparen av Disbyt)
och jag resonerade i våras via mejl hur
hans beräkning görs för hur stor andel
av den historiska befolkningen (17501900) vi har i Disbyt. Han menar att
när det gäller beräkningen av antalet
unika individer så finns det felkällor
åt båda hållen, det kan vara falskt för
många och falskt för få.
Falskt för många personer blir det
till exempel i följande fall: en person
kan ha två olika efternamn och räknas dubbelt, en person kan ha försetts med olika varianter på förnamn
som inte matchas, ortnamnen kan ha
skrivits på olika sätt, till exempel bara
Helsingborg eller Helsingborgs Maria.
Falskt för få blir det till exempel i
dessa fall: flera personer med samma namn kan vara födda samma år i
samma församling och räknas som
en person i Disbyt, de personer som
dog som barn är underrepresenterade i Disbyt och de som blivit vuxna
är ”överrepresenterade” (vilket borde
öka möjligheten att finna personer
som har ättlingar idag) liksom de som
stannade i Sverige är bättre representerade i Disbyt än de som utvandrade.
På Dis webbplats finns för övrigt
en artikel av Christer Gustavsson och
Olof Cronberg om orter och församlingsnamnen i Disbyt, se www.dis.se/
socknar-historiskt.
Och som sagt, i min artikel från
Diskulogen 125 finns en del tips om
Disbyt-bidragen. •
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Lars-Åke Stenemo
stenemo@gmail.com

Adel, präster, borgare och bönder
Sammansättningen av Sveriges befolkning i början av 1600-talet var mycket annorlunda än i slutet av samma århundrade. 1600-talet innebar stora förändringar.
För många enskilda och grupper kunde ändringarna ske snabbt – en revolution.

M

edeltidens adel var riddare som ställde upp med
häst och ryttare i full rustning, ofta adelsmannen själv. Det var
män vana vid ett liv i fält utan annan utbildning än den militära. Vid
1600-talets början hade krigföringen
förändrats och de arméer som Sverige behövde när stormakten byggdes upp hade inte plats för riddare av
detta slag. De första decennierna blev
därför en total omställning för krigaradeln.
I inbördeskriget 1598–1599 mellan
Sigismund och Karl IX stödde stora
delar av den inflytelserika, men fåtaliga, rådsadeln Sigismund. Karl IX:s seger ledde till flera massavrättningar av
adelsmän. Först drabbades tre ståthållare och 19 andra vid Kalmar blodbad
i maj 1599. Utrensningarna fortsatte i
september 1599 i Viborgs blodbad och
några månader senare avrättades 14
personer vid Åbo blodbad. Mest välkänt är kanske Linköpings blodbad i
mars 1600 då fem av de mest kända
ur rådsadeln avrättades. Politiskt blev
resultatet att Karl IX inte kunde förlita sig på den gamla rådsadeln. Men
det fanns inte heller många andra i
Sverige (inklusive Finland) som kunde ta över rollen att leda Sverige. Karl
IX och Gustav II Adolf sökte söderut
i Baltikum och Tyskland efter kompe-
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tent personal till krigsmakten och den
civila förvaltningen.
Trettio år senare fann Axel Oxenstierna en lösning som gav stöd från
den nya generationen av den gamla
rådsadeln, som satt på makt genom
sitt godsinnehav, som samtidigt gav
förutsättningar att få fram personal
till krigsmakt och förvaltning. Adeln
skulle förbehållas att bli officerare i
krigsmakten och ämbetsmän i förvaltningen. Men den gamla rådsadeln var
alldeles för fåtalig. Genom riddarhusordningen skapades det ”moderna”
adelsståndet, uppdelad i tre klasser.
Högadelns grevar och baroner garanterades 2/3 mot svenneadelns 1/3 vid
omröstningar i riddarhuset. Reformen gav möjlighet att adla förtjänta
personer, personer som behövdes för
att leda militär och förvaltning, utan
att dessa fick formellt inflytande i
riddarhuset. Såväl den invandrade
brukspatronen som bondesonen som
gjort karriär kunde adlas.

Präster
Reformationen, påbörjad 1523 men
slutligen genomförd först med
Karl IX:s seger över Sigismund, innebar att flera katolska biskopar avrättades. Biskoparna, med ärkebiskopen
som ordförande, hade under den katolska tiden varit en del av det kung-

liga rådet. Men kyrkan blev också efter reformationen viktig. Prästen var
den ende ”myndighetspersonen” som
kunde sprida information och propaganda om kungens beslut, en viktig
roll tills radio och TV tog över 450 år
senare. Prästen kunde också övervaka
sina församlingsbor, kontrollera att de
fogade sig i statens reglemente.
Gustav Vasa och hans söner gjorde allt för att begränsa biskoparnas
makt. De skulle övervaka prästerna
men vara kungens tjänare. Stiftet var
indelat i kontrakt med en prost, en
kyrkoherde som utnämnts till biskopens förlängda arm i stiftet. De åtta
biskoparna vid början av 1600-talet fanns i Uppsala, Åbo, Linköping,
Skara, Växjö, Strängnäs, Västerås och
Kalmar. Peder Winstrup (1605–1679)
var den förste att benämnas biskop i
Lund efter den danska reformationen. Han kom att stödja Sverige efter
annekteringen 1658 och fick behålla
tjänsten livet ut. Han efterträddes
1680 av bondsonen Knut Hahn, son
till Abraham Knutsson i Uråsa strax
söder om Växjö, som fått en god utbildning vid tyska universitet. En tidig biskop i Växjö var Nils Knutsson,
bondson född i Hagsskruv i Älghults
socken. I Västerås tillsattes Johannes
Rudbeckius, son till en stadsskrivare i
Örebro som invandrat från Schleswig

Bakgrundsbilden visar Biskopsgården
Kronoberg innan Gustav Vasa började
bygga Kronobergs slott på samma plats.

Bönder
1600-talet var fortfarande ett bondesamhälle. Men ska böndernas speciella förhållande beskrivas finns
ingen enhetlig svensk historia. Varje
landskap har sin egen historia. För
Småland gäller att landskapet härjades sista gången under Kalmarkriget,

Släktforskning
Från 1600-talets början finns källor,
för släktforskaren främst domböcker,
som gör det möjligt att följa den re-

Stenem
o

Borgare var de hantverkare och handelsmän som fått burskap i städerna.
Men städerna var få och små i början
av 1600-talet. Ett typiskt fenomen under 1600-talet var att grunda städer.
Stapelstäder fick från 1647 ensamrätt
på import och export medan såväl
dessa som uppstäderna fick monopol
på att bedriva handel och hantverk
i respektive landsända. Stadsborna
kunde göras skattpliktiga och det utnämndes tullare av olika slag att driva
in dessa skatter. Namnen på borgare
och tullare klingar ofta väldigt tyskt
eller nederländskt. Många var långivare till kronan som behövde kontanta medel till legosoldaterna i stormaktens armé.

volution som 1600-talet innebar. Helt
nya makthavare! För släktforskaren är
utmaningen att sätta den egna släkten
i relation till denna utveckling. Rent
matematiskt har nästan alla någon
anfader, eller nära släkting till dessa,
som haft någon intressant position i
skapandet av den svenska stormakten. Det är spännande uppgifter för
framtida släktforskning! •

rs-Åke

Borgare

1611-1613, då samtliga städer brändes
ner och stora delar av landsbygden
härjades av danskarna. Skåne drabbades hårt när landskapet blev svenskt
och senare i det Skånska kriget med
snapphanefejden och slaget vid Lund.
Västergötland drabbades av strider
långt in på 1600-talet då danskarna
försökte återerövra Älvsborg och den
nygrundade staden Göteborg.
Riksdagsordningen från 1617 är
grunden för ståndsriksdagen. Varje
härad skulle vara representerat av en
bonde. Av kostnadsskäl fick denne
ibland representera flera härader. De
utsedda var i de flesta fall en nämndeman från sitt härad. Deras släktingar
blev ofta länsmän när den statliga lokalförvaltningen skapades eller blev
gästgivare kring nyanlagda vägar när
infrastrukturen byggdes upp. Därför är nämndemän, kronolänsmän
och gästgivare mycket intressanta
grupper att studera. Dessa hade ofta
syskon och ättlingar som inte nådde
samma position, och blev sedan förfäder till många släktforskare som tror
att det bara finns soldater och torpare
bland deras anor.

Riddarrustning
vid grav
i Odense
domkyrka.

Foto: La

i Danmark. Adeln hölls utanför! Men
detta hindrade inte att många prästoch biskopssöner blev adlade under
1600-talet på grund av sina kvalifikationer.
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Anna
AnnaLinder
Linder

diskulogen@dis.se
diskulogen@dis.se

Släktpyssel
Inspireras av hur du kan dela med dig av dina
släktforskningsresultat när du träffar släkten.
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N

ågot av det enklaste du
kan göra är att skriva ut intressanta tavlor och rapporter från ditt släktforskningsprogram
samt några kopior av originalkällor
och foton och samla dem i en pärm att
ta med och visa släkten.
De familjemedlemmar som inte är
så intresserade av din släktforskning
kanske inte uppskattar att få en antavla eller rapport som du skrivit ut
direkt från ditt släktforskningsprogram. Då kan följande tips vara något
att testa. Att bara ge ett litet smakprov
med begränsad information om släkten i ett format som passar in i hemmets övriga dekor är en möjlig väg.
Kanske intresset väcks och någon vill
veta mer om de släktingar som finns
med i dina skapelser.

Namnmoln
Börja med att skapa en antavla i listform med så lite information som

möjligt. Välj helst att ta med ungefär så många generationer som ger
en fylld antavla på alla grenar. Rensa
sedan listan så att endast efternamn
finns med. Om man har fyra generationer med samma efternamn ska efternamnet finnas med fyra gånger i
efternamnslistan som sedan används
för att skapa ett ordmoln. På det viset
kan de vanligast förekommande namnen visas flera gånger och med större
typsnitt än de namn som endast förekommer en gång bland dina anor.
Man behöver även bestämma om alla
patronymikon ska tas med eller om
enbart släktnamn är intressanta.
Det kan även vara intressant att
göra ordmoln av till exempel gårdsnamn, förnamn, bostadsort eller yrke,
om man har den informationen för
många av anorna.
Beroende på vilket släktforskningsprogram man använder och hur van
man är att skapa listor kan det gå

snabbare att bara titta på en antavla
och börja skriva av, till exempel, alla
efternamn i en lista.
Man kan enkelt skapa ordmoln
(wordcloud) på till exempel webbplatser som www.WordClouds.com
och www.WordArt.com. Det går att
skapa en egen form som ska fyllas
med namn eller så använder man de
former som redan finns på respektive
webbplats. Det kan vara trevligt att
till exempel använda formen för det
landskap eller land som större delen
av ens släkt kommer ifrån. Om föräldrarna kommer från två helt olika områden kanske man gör två namnmoln
i formen av de två områdena för att på
ett tydligt sätt visa sitt ursprung.
Man kan skapa en egen form genom
att till exempel ladda hem en bild av
en karta för önskat område och sedan
ladda upp den som den är, eller måla
den svart först. Sedan laddar man upp
bilden till webbplatsen i det format de
DISKULOGEN 127 | 2019
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Word Art

Namnmoln i form av Västerbotten skapat hos WordArt.

önskar, till exempel png. Det går även
att välja olika färger, typsnitt och storlek på ordmolnet. WordArt ger användaren många möjligheter att justera och välja hur ordmolnet ska se ut.

Namn med bilder
Skriv ditt gårdsnamn eller släktnamn
i stora bokstäver på datorn och montera sedan bilder i varje bokstav och
gör en utskrift att montera i en ram
för en vacker tavla. Det är enkelt att
skapa i något av Adobes designprogram. Om man inte har lämplig programvara kan man skriva ut de bilder
man vill använda och sedan rita konturen av bokstäver direkt på bilden
och klippa ut för att sedan limma fast
på ett papper. Om man har få fotografier som passar att använda kan man
till exempel hämta inspiration från
landskapsblommor och landskaps10
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djur, kommunvapen samt folkdräkternas färger och mönster.

Namnfläta
En ordfläta med familjens namn kan
bli en fin väggdekoration. Man kan ta
hjälp av webbplatser som räknar ut bra
sätt för namnen att passa ihop eller så
kan man sitta och klura själv med papper och penna. Sedan kan man skriva
namnen i datorn och skriva ut eller
etsa in bokstäverna på små träbitar och
sedan sätta upp dem på väggen.
En rolig aktivitet med familjen och
släkten kan vara att spela en omgång
Alfapet då man till exempel endast får
använda släktnamn.

Målarböcker
För att aktivera och intressera barn
för släktpyssel är det kanske enklast
att göra mer manuella saker som att

klippa ut och limma fast delar. Ett tips
är att skapa en målarbok med en enkel släktberättelse. Skapa egna målarbilder från foton, eller ladda hem passande bilder från webbplatser med
målarbilder, som till exempel www.
malarbok.nu och www.coloringpages.se. Man kan även välja att lägga in
teckningar ritade av olika generationer i släkten, antingen gamla sparade
teckningar eller nya som ritats just för
denna användning.

Julpyssel
1/1
Skapa julgranspynt med släktanknytning genom att till exempel köpa julgranskulor som man kan sätta in ett
eget foto i eller använd decoupageteknik för att sätta fast en släktbild på
en julgranskula man redan har hemma. Det kan även vara fint att sätta in
en släktbild i en snöglob. Släktfoton
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Målarbokssidor från supercoloring.com, coloringpages24.com och FamilySearch.
1/1

kan även limmas fast på små ramar
som kan hängas i julgranen. Det finns
mycket användbart material att köpa i
hobby- och pysselbutiker.
Man kan även passa på att skriva ut
gamla släktfoton i lämplig storlek för
att användas som julklappsetiketter
eller etiketter till hemgjorda presenter. Det är bara bra att försöka få med
släkten och familjehistoria i så många
sammanhang som möjligt.

Släktträd
Det går snabbt och enkelt att skriva ut
ett släktträd från släktforskningsprogrammet. Det går även att själv försöka, eller att anlita någon, att rita upp
ett finare släktträd för hand. Men man
ska inte tänka för enkelspårigt när
det gäller släktträd, det finns många
tips på internet om olika alternativa
släktträd man kan skapa, till exempel
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släktträd där inga linjer ritats, utan
alla namn utgör grenarna och kvistarna i trädet. En variant av det är att
skapa ett släktträd med enbart namnteckningar. Det går även att anlita vissa företag som kan göra smycken av
namnteckningar, som graverade eller
solida bokstäver.
Det är passande att skapa ”riktiga”
släktträd på en träbit. En cirkeltavla
passar bra på en skiva av en trädstam.
Man kan beställa en färdig sådan eller
själv försöka etsa in namn, eller klistra fast papper på träbiten. Endast ett
fåtal generationer får plats, men det
kan bli mycket uppskattat, särskilt om
träskivan kommer från ett träd som
vuxit på släktgården.
Man kan måla ett träd på väggen
och sedan sätta upp släktfoton på
lämpliga ställen. Man kan även skapa
tredimensionella släktträd genom att

hänga släktfoton i en liten gran, inköpt fototräd eller smyckesträd.

Annat material
Gör en släktkrans genom att fästa bilder och namn i en krans. Det går att
använda en färdig krans eller pyssla
lite mer och till exempel skriva namn
på tygbitar formade som löv.
Man kan sätta gamla smycken inom
glas och ram. Utsnitt från olika handskrivna texter kan också bli fina tavlor.
Det går även att sy eller brodera
släktinformation på textilier som
lapptäcken, kuddar, handdukar och
gardiner. Gamla kläder och andra tygstycken kan sparas till eftervärlden
genom att skapa kuddar eller överkast. Då kan man även få med släktbilder eftersom det går att skriva ut
bilder och föra över dem till textilier.
Många företag som erbjuder oss
DISKULOGEN 127 | 2019
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att skapa fotoböcker kan även trycka
bilder på annat material som muggar,
filtar, handdukar och mobilskal. Passa
på att till exempel skapa en receptbok
med de bästa recepten som släktingar
använt, eller tryck farmors handskrivna recept på en kökshandduk.

Snygg släktstatistik
Dela din släktstatistik på ett finare
och intresseväckande sätt genom
att ta hjälp av en webbplats för informationsgrafik, infographic, till
exempel
www.Piktochart.com,
www.easel.ly eller www.canva.com.
På vissa av dessa webbplatser kan
man även på ett enkelt sätt placera
foton i bokstäver, som nämndes ovan
under rubriken Namn med bilder.

Samla och dela minnen
Kom ihåg att skriva ner din egen historia, skanna bilder och fota gamla
släktklenoder. Man kommer kanske
inte ihåg så mycket av sin egen barndom, men bilder kan hjälpa till. Vilka
kan minnas något om din barndom?
Föräldrar, dina föräldrars syskon,
dina syskon, gamla grannar etcetera.
Ta med bilder och fråga dem som
finns kvar. Kom ihåg att dokumentera
det du kommer ihåg om ditt liv, men
även dina barns eller syskonbarns liv.
Ett enkelt sätt att dela med sig av
släktberättelser är att skapa vykort
med gamla släktfoton och sedan skriva ner en kort berättelse på baksidan.
Skicka gärna fler vykort lite då och då
till barn eller barnbarn. •
Släktstatistik skapad hos Piktochart.
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

DNA-krönika

J

ag har ganska många DNAträffar att arbeta med nu eftersom jag har resultat från både
FamilyTreeDNA (FTDNA), MyHeritage (MH) och Ancestry. Dessutom
har jag testat en del släktingar och nyligen förde jag över data så att mammas resultat finns på både FTDNA
och MH.
Jag har över 35 000 DNA-träffar på
Ancestry, men av dem är knappa tusen någorlunda nära släktingar. En
släkting hade ett litet okopplat träd
som jag kunde utgå ifrån då jag surfade runt och letade efter amerikanska
släktingar. Jag hittade en dödsruna
(obituary) som innehöll fem av de nya
DNA-träffarna. Många DNA-träffar
anger namnet enbart med initialer, så
då får man först försöka klura ut det
fullständiga namnet. Det har jag börjat göra för de bästa träffarna.
Vid första försöket att importera
DNA-träffarna från Ancestry till GenomeMatePro (GMP) saknades flera
av de bästa träffarna. Jag vet inte riktigt varför. Efter några fler försök och
justeringar har jag fått in all data till
GMP. Det är väldigt bra att ha allt
samlat på ett ställe. Man får enkelt en
överskådlig lista med de bästa träffarna från alla testbolag. Det är bara att
välja ”Relative List” och ”All Sources”.
Anteckningar man gjort på de olika
testbolagens sida följer med till GMP.

Det märks att det har blivit populärt
bland svenskar att även testa sig hos
Ancestry eftersom jag känner igen
förvånansvärt många namn från mina
hemtrakter i listan över DNA-träffar.
Det är verkligen inte bara amerikaner
som testat sig här.
Det är en stor fördel att nu ha mammas resultat på MH. Jag kan mycket
enkelt se i resultatlistan hur mycket
DNA jag delar med en träff och samtidigt se hur mycket mamma delar med
samma person. Mycket pedagogiskt.
Jag delar över 7 000 DNA-träffar med
mamma här. Släktingarna på mormors sida finns överst i listan.
Efter att ha laddat hem och uppdaterat alla profiler med nya DNA-träffar och laddat hem mammas träfflista
från MH till GMP hade mamma plötsligt fått en amerikansk son (de delade
över 3 500 cM). Jag vet inte hur det
gick till för när man tittar direkt hos
MH ser man att DNA-träffen endast
är på 7,8 cM, så även i csv-filen som
jag sedan laddade upp till GMP. Efter
några omstarter hade den mystiske sonen försvunnit av sig själv. Jag ser det
som en påminnelse att alltid kontrollera även DNA-uppgifter flera gånger
innan man anser dem som sanna.

LivingDNA
Jag har fått några nya DNA-träffar på
LivingDNA. Däribland ett välbekant

namn på en amerikansk släkting. Det
känns roligt. Jag har bara haft två träffar under ett år, och nu har jag fem.
Det finns väldigt många kommentarer att läsa på internet från personer
som fortfarande väntar på sina första
träffar och delar sin besvikelse över
företaget. Men många försöker även
att påminna att det var likadant när
MyHeritage först startade upp sin
DNA-verksamhet. Det tar en stund
att bygga upp databasen och komma
igång med företaget. Vi får hoppas att
de får fart på alla funktioner snart.
De har i alla fall nyligen uppdaterat
webbplatsen som fått lite annorlunda
utseende och mer funktionalitet ska
snart finnas tillgängligt.

Genetic Affairs
Jag har skaffat ett konto hos Genetic
Affairs för att kunna göra klusteranalyser av mina DNA-resultat hos
de olika testbolagen. Deras funktion
”Auto Trees” ska enligt informationen
automatiskt kunna leta efter gemensamma anor bland DNA-träffarnas
släktträd.
När jag använde standardinställningarna för DNA-träffarna på FTDNA fick jag många små kluster samt
två stora med över hundra personer.
”Auto Trees” skapade inget stort
släktträd utan många små, en del med
en testad, några med upp till nio testaDISKULOGEN 127 | 2019
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Exempel på hur släktskap visas med hjälp av släktskapskalkylatorn i Genney.

Bara en hypotes är möjlig i WATO-trädet.

14
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Klusteranalys hos Genetic Affairs kan även ge släktträd som visar släktskap inom klustret.

de i. Jag började titta lite närmare på
träden med intressanta orter för min
släkt. Ett träd innehöll åtta personer.
Jag såg verkligen fram emot att testa den automatiska trädfunktionen.
Den verkar nästan vara för bra för
att vara sann. Och det var den också.
Utvecklaren av Genetics Affairs har
själv meddelat att funktionen ”Auto
Trees” är utvecklat för släktforskning
med släktnamn, alltså typisk amerikansk släktforskning. Vid släktforskning med många patronymikon är användbarheten tills vidare osäker, och
då jag tittar närmare på de skapade
släktträden ser det inte bra ut: Maria
Jansdotter och Marit Hansdotter har
blivit samma person, Hans Hansson
har blivit pappa till Marit Hansdotter,
Olov Svensson, Erik Nilsson och Kerstin Olsdotter. Marit Ersdotter född
1714 samt Marit och Maria Ersdotter,
födda 1715, anses vara samma person.
Då verktyget först gör kluster av
efternamn och sedan delar upp träffarna mer detaljerat hade jag farhågan att till exempel flera med namnet
Ersdotter skulle paras ihop felaktigt
bara på grund av efternamnet, men så
har inte skett. Det har verkligen skapats konstiga kopplingar. Synd, det
hade varit så skönt om den automatiska trädfunktionen även fungerat för
typiskt svenskt släktunderlag. Jag har
ännu inte fått ett enda släktträd från
Ancestry. Jag hoppas att det kanske

skapas bättre släktträd från Ancestry
då det finns så många träd där och de
har ett bra trädbyggarverktyg.
Just nu heter syskonen till exempel
Kerstin Olsdotter, Erik Henriksson
och Britta Andersdotter medan pappan heter Olof Persson. Inte ens de
små träden som kopplat ihop två träffar är korrekta. Ju mer man tittar, desto fler tokigheter ser man. Det mesta
är faktiskt felaktigt.
Skaffa inte Genetic Affairs för trädfunktionen just nu, om du främst har
svenska anor. Men klusteranalys är
verkligen intressant och kan vara till
stor hjälp i DNA-släktforskningen.

WATO (What are the odds?)
Jag har börjat med ett nytt WATOträd med tolv DNA-träffar, från tre
olika testbolag, och hittills har endast
en hypotes värdet 1 medan tio hypoteser har värdet 0. En del hypoteser
behöver jag inte sätta dit eftersom de
är omöjliga med tanke på ålder och
geografi. Det är intressant. Så än så
länge har jag det perfekta resultatet –
endast en hypotes är möjlig!
Även då jag ändrar till halva släktskap för vissa relationer ändras inte
mina hypoteser. Endast en är möjlig.
Allt bygger på att jag delar 101 cM
med en specifik släkting. Jag hoppas
att det är ett korrekt värde från Ancestry för om jag drar bort 10 cM från
den summan blir plötsligt många an-

dra hypoteser möjliga. Med tanke på
att WATO har utvecklats med hjälp
av statistik från Ancestry är det deras
siffror som fungerar allra bäst, vilket
är bra nyheter för min hypotes.
Den vinnande hypotesen förklarar
några släktskap som jag har funderat
mycket på tidigare. Och den förklarar även de flesta släktskap som fanns
med i det förra WATO-trädet.

Släktskapsvägar
Även om jag tidigare har klagat på att
Genney har problem med stora databaser gillar jag hur programmet kan
visa upp hur man är släkt med någon
på ett bra och överskådligt sätt, i alla
fall om man bara är släkt på några olika sätt. När jag testade någon som jag
är släkt med på väldigt många olika
sätt såg resultatet ordnat ut, men det
var samlat för att spara utrymme så
det var svårt att se generationer och
hur släktskapet var. Men för de personer som man bara är släkt med på tre,
fyra olika sätt är det ett perfekt hjälpmedel för att se släktskap och förstå
DNA-resultaten. •
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Så hittar du boupptec
Näst kyrkböcker är
bouppteckningar
släktforskarens vikti
gaste källmaterial.
De finns i Arkiv
Digital fram till 1960
med personregister
som underlättar sök
andet.

Bouppteckningar kan lösa släkthisto
riska gåtor samtidigt som de berättar
om våra förfäders och släktingars eko
nomiska situation och föremålen som
omgav dem i deras hem.
Min mormors farfars morfars mor
Brita Jansdotter avled för drygt 200 år
sedan, 57 år gammal år 1800, på präst
gårdstorpet Kriken i Fågelås socken
strax söder om Hjo. Bouppteckning
en räknar upp vad som fanns i hem
met vid hennes död. Oxen var värde
fullast, sedan de tre korna och kvigan
samt ett par kopparkittlar. Men hennes
färggranna kläder är minst lika intress
santa. Hon kunde ses i svart vadmals
klänning, röd kjortel och blå eller grön
kamlottströja med vitt lärftförkläde.
Hemmet var enkelt, men inte skuldsatt.
Tillgångarna uppgick till drygt 50 riks
daler specie, skulderna till 5 riksdaler
varav merparten uppstått på grund av
dödsfallet.
För släktforskaren är uppgifter om
efterlevande ofta det mest intressan
ta. Till förmyndare åt ett par av barnen
föreslogs brodern, torparen Johannes
Jansson i Herrbacken. En sådan pussel
bit kan vara avgörande för att nysta upp
hennes ursprung.
Den som vill hitta sina släktingars

Klicka på länken och bouppteckningen visas

Bouppteckningen efter Brita Jansdotter hittade jag vid en sökning
på hennes make Samuel Andersson. För det mesta är inte bara den
avlidne registrerad utan också efterlevande make eller maka. I ingressen räknas arvingarna upp. Under det horisontella strecket börjar
uppräkningen av alla pinaler i dödsboet. Här inleds den med föremål
av »Koppar».
och förfäders bouppteckningar har sto
ra möjligheter i ArkivDigital. Så gott
som alla bouppteckningar i Sverige
fram till omkring 1960 finns digitali
serade och tillgängliga. De flesta ingår
i häradsrätternas arkiv (på landet) och
rådhusrätternas arkiv (i städerna). Men
en del finns i andra arkiv, exempelvis
lämnades flertalet av adelns bouppteck
ningar in till hovrätterna förutom ett

mindre antal som finns i Övre Borg
rättens arkiv, medan bouppteckningar
för hovet och dess anställda förvaras i
Nedre Borgrättens arkiv.

Register till din hjälp

För att göra det enkelt att hitta bland
bouppteckningarna finns olika person
register. ArkivDigital håller på att byg
ga upp ett rikstäckande register som

ckningar i ArkivDigital

ska omfatta alla bouppteckningar fram
till omkring 1960 (klicka på blå knap
pen Registersökning och välj Bouppteckningsregister under Registerkälla).
Större delen av Sverige ingår i registret,
men än så länge finns yngre boupp
teckningar, från slutet av 1800talet och
1900talet, sällan med.
Det kan också finnas avfotografe
rade register i den arkivbildare där

bouppteckningarna förvaras. Det gäller
exempelvis adelns bouppteckningar i
hovrätternas arkiv. Eller Borås domsa
gas bouppteckningar. Ibland består re
gistret av avfotograferade registerkort.
Så är fallet för Övre och Nedre Borgrät
ternas arkiv.
Men ibland finns inget register alls.
Då får släktforskaren leta genom att
bläddra i volymerna. För det mesta går

det ganska snabbt, bouppteckningen
brukar vara upprättad några månader
efter dödsfallet.
Men en registrering pågår alltså i
ArkivDigitals regi och det stora boupp
teckningsregistret uppdateras kontinu
erligt. Nyligen tillkom Skaraborgs län.
Förhoppningsvis blir det färdigt inom
några år.
Håkan Skogsjö

Josefine Nilson

josefine@mingenealogi.se

Skapa relation och relationsnotis
Från och med Disgen 2019.1 kan du fylla i uppgiften om giftet samtidigt som
du lägger upp partnern, vilket ger en snabbare och enklare hantering. Risken
för att skapa oönskade relationer utan partners har i princip försvunnit helt.

V

i får då och då reaktioner på
att det är svårt att förstå skillnaden mellan knapparna Relation och Partner i Disgen. Begreppen som sådana är nog inte så svåra
att skilja på. Partner står för kompanjon, make, maka, sambo medan relation står för förhållandet mellan två,
eller flera, företeelser/personer.
I Disgen är partner en person och
relation är vilken typ av förhållande
som finns mellan de båda personerna
(makarna). Du har alltid en relation
mellan två partners men du behöver inte ha en känd partner för att ha
en relation och ett barn. Relationen
åskådliggörs i familjeöversikten med
en relationsruta.
Knappen Relation skapar en relation. Till den kan du sen skapa en
partner och/eller ett barn, eller ingenting alls. Genom att trycka på relationsrutan får man upp relationsöversikten där relationen kan beskrivas
som gift, sambo, skild och så vidare.
Knapparna partner, son och dotter
skapar alla en relation automatiskt
om det behövs. Det gör även knapparna mor och far fast man inte alltid
tänker på det.
Oklarheten i Disgen kan vara att en
relation alltid behöver skapas även
om inte båda partnerna är kända. Till

18
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exempel när du registrerar ett barn
till en person utan partner.
I uppdateringen, Disgen 2019.1, har
vi ändrat lite hur registreringen fungerar så att du får en chans att skapa en
relationsnotis samtidigt som relationen skapas. Du kan också ange om du
inte vill ha någon relationsnotis. Ändringen gör det också mer synligt när
en relation skapas.

Olika arbetsflöden
Exempel 1: Gunnar är gift med Eva.
Eva är Gunnars partner. Deras relation beskrivs som att de är gifta.
I Disgen finns redan Gunnar och
du ska lägga till Eva. Då använder du
enklast knappen partner. Först lägger
du upp hennes uppgifter, sedan skapas en relation automatiskt eftersom
det inte finns någon mellan Gunnar
och Eva, och du får möjlighet att lägga
till en relationsnotis.
Du kan också använda knappen relation för att själv skapa relationen.
Då kan du lägga till en relationsnotis
direkt. Sedan dyker det upp ett grått
fält i familjeöversikten som det står
partner på. Det trycker du på för att
lägga till Eva.
Exempel 2: Anna är ensamstående
förälder med dottern Johanna. Fadern är okänd. Även här finns en rela-

tion mellan Anna och en partner men
vi vet inte vem det är och vi vet inte
heller hur deras relation såg ut – var
de sambo eller bara tillfälligt bekanta?
De hade i alla fall en relation annars
hade inte Johanna blivit till.
I Disgen finns redan Anna och du
ska lägga till Johanna. Då använder du
enklast knappen dotter. Eftersom det
inte finns någon relation skapad för
Anna och den okända partnern så skapas det en automatiskt där du får möjlighet att lägga till en relationsnotis.
Sedan lägger du in Johannas uppgifter.
Du kan också använda knappen relation för att skapa relationen och sen
klicka på knappen dotter och lägga till
Johanna.
Exempel 3: Lennart dör och efterlämnar en partner. Det framgår tydligt i dödboken som uppger datumet
för när de gifte sig.
I Disgen finns redan Lennart och
du ska lägga till uppgiften om när han
gifte sig. Då använder du knappen
relation och fyller i en relationsnotis
med uppgifterna om giftet.

Skapa en relation
Det finns fyra sätt att skapa en relation i Disgen.
1. När du lägger till den första föräldern eller den första partnern

samtidigt

Bild 1. En person, Ingeman Olsson Stubb, utan registrerade relationer.

Bild 2. En person, Ingeman Olsson Stubb, med föräldrar, barn och partners registrerade.
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avslutas dialogen Lägg till person
med en extra dialog där du direkt
kan lägga till en relationsnotis. Ska
det vara en giftesnotis så är det
bara att trycka på ok så är det klart.
Använd knapparna mor, far och
partner.
2. När du lägger upp ytterligare en
partner får du först upp dialogen
för att lägga till en person och sedan dialogen för att skapa en relationsnotis. Använd knappen partner.
3. När du lägger upp ett barn till
en person som varken har partner eller relation registrerad får
du upp dialogen om personens
relation till en eventuell partner innan du kommer in i dialogen för att lägga upp barnet. Använd knapparna dotter och son.
Avbryter man någon av dialogerna
skapas varken person eller relation.
4. När du bara vill skapa en relation utan partner, för du vet att
personen var gift men inte med
vem, får du direkt upp dialogen
där du kan lägga till en relations20
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notis. Använd knappen relation.
Var det inte en relation du skulle
lägga upp avbryter du och inget
blir registrerat.
Bild 1 på förra sidan visar Ingeman
Olsson Stubb. När du lagt upp föräldrar barn och partners till honom så
kan det se ut som i Bild 2 och du har
inte varit inne i en enda relationsöversikt. Uppgifterna om gifte och ”utom
äktenskap 1783” la du in direkt när du
la upp den relaterade personen.

Dialogen för relationsnotisen
I den övre delen av dialogen för relationsnotisen väljer du vilken relationsnotis som ska skapas (Bild 3). I
den undre fyller du i de uppgifter du
har som i en vanlig notisdialog. Förr
i tiden var de flesta gifta så därför är
notistypen gift förvald när dialogen
visas. Vet du inget mer så trycker du
bara på OK så sparas relationsnotisen
i relationsöversikten.
Vet du datum och plats så fyller du
i det. Som avslutning fyller du i källan
du har hittat uppgifterna i och trycker
OK. Du kan alltid ändra uppgifterna
om det blev fel eller om du vill kom-

plettera med mer uppgifter. Det är
bara att dubbelklicka på relationsrutan, eller markera den och trycka
mellanslag, så kommer relationsöversikten upp.
Ibland vet man inte hur relationen
ser ut och vill då inte heller ha någon relationsnotis. Därför finns valet
”Ingen notis”. I relationsrutan kommer då att skrivas ”Relation …”. I det
övriga fallen kommer relationsnotisens namn att skrivas.
Om du råkat lägga till flera relationsrutor av misstag kan du enkelt
ta bort dem genom att markera dem,
högerklicka och välja ”Koppla loss”
(Bild 4). •

Bild 3. Dialogen för relationsnotisen

Bild 4. Var det inte meningen att alla dessa relationsrutor skulle finnas där? Korrigera dina misstag genom att markera, högerklicka och välja ”Koppla loss”.
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Välkommen till Dis 40:e årsmöte!

M

edlemmarna i Föreningen Dis
kallas härmed till ordinarie årsmöte
lördagen den 7 mars 2020 kl 13.00 på
Valla Folkhögskola, Linköping.
Arrangemanget sker i samarbete med DisFilbyter. Med anledning av föreningens 40-årsjubileum blir det åtskilliga kringaktiviteter under helgen! Se mer information på nästa sida
och på hemsidan.
13.00 Årsmötesföredrag. Ämne och föredragshållare kommer att publiceras på Dis
hemsida.
• 14.15		
Kaffe och kaka
• 14.45
Årsmötesförhandlingar
• 16.15 cirka Efter årsmötet: information
om pågående och planerad Dis-utveckling.
Sista dag att lämna motioner är 15 januari
2020. Motioner skickas till Dis kansli, e-post
dis@dis.se.

Eventuella motioner med styrelsens svar
samt övriga årsmöteshandlingar kommer att
publiceras på Dis hemsida senast 15 februari.
Valberedningens förslag publiceras senast den
22 februari.
Aktuell information och årsmöteshandlingar
finns på sidan www.dis.se/arsmote-2020 som
uppdateras fortlöpande. Frågor kan ställas till
Dis kansli, e-post dis@dis.se.
Välkommen!
Styrelsen
OBS! Särskild kallelse kommer att skickas till
dem där Föreningen Dis står för resa och eventuellt boende.
Vägbeskrivning – se Dis hemsida på ovanstående länk.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän – tillika
rösträknare – att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig
ordning utlyst.
5. Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av protokollförare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2019.
8. Revisorernas berättelse för den
tid revisionen omfattar.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2021.
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12. Fastställande av budget för 2020.
13. Beslut om medlemsavgift för år
2021. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 190 kronor per år för ordinarie
medlem och 95 kronor per år för
familjemedlem.
14. a) Val av ordförande i föreningen
tillika i styrelsen för 1 år.
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år.
c1) Fastställande av antal övriga
ledamöter i styrelsen.
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år.
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två suppleanter.
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande,
jämte två suppleanter.
f ) Val av ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund.

15. Fråga om omedelbar justering av
punkten 14.
16. Anmälan om av Dis styrelse utsedda representanter i övriga
organisationer och myndigheter
till vilka Dis är anslutet eller äger
utse representation.
17. Behandling av avgivna motioner,
se Dis hemsida.
18. Eventuella stadgeändringsförslag, se Dis hemsida
19. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.
a) Beslut om placeringspolicy för
föreningens bankmedel. Se Dis
hemsida för närmare förklaring.
20. Övriga frågor.
21. Beslut om ärenden att hänskjutas
till styrelsen för avgörande.
22. Mötets avslutande.

Dis fyller 40 år! Vill du fira?
Kom då till Valla Folkhögskola i Linköping helgen den 7 och 8 mars.

Lördag 7 mars

På lördagen är det årsmöte med fika och föredrag (tider – se
formell årsmöteskallelse i detta nummer)
Vi har även en utställning om hur föreningen startade och
fortsatte framåt under 40 år. Kom och se museiföremålen
som vi burit upp från förrådet.
Det blir en jubileumsmiddag på lördagskvällen. Kostnad 225
kronor/person, anmälan senast den 26 januari. Se hemsidan för
mer detaljer kring tider och anmälan.
Kom och träffa oss i styrelsen, passa även på att prata med oss.
Söndag 8 mars

På söndagen blir det en DNA-workshop hela dagen med Peter
Sjölund. För ett paketpris får du fördjupade DNA-kunskaper samt
lunch och fika. Dagen är till för dig som gjort och fått resultatet av
ett autosomalt test från FamilyTreeDNA eller MyHeritage.
För detaljer och anmälan, se hemsidan.
Varmt välkomna!
Styrelsen
För aktuell information, se hemsidan: www.dis.se/jubileum40.
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

Dis Arkiv
Dis Arkiv bevarar släktforskningsmaterial för framtiden. Det är
ett arkiv för långtidsbevarande och säker förvaring av medlemmars digitala forskningsresultat. Möjlighet att deponera släktforskningsmaterial till Dis Arkiv är en medlemsförmån.

U

nder handledarkursen
1993 började diskussioner föras om att Dis borde erbjuda
sina medlemmar en arkivfunktion.
Sedan startades Dis Arkiv 1996 efter
att Dis fått tillstånd från Datainspektionen att hålla ett register med uppgifter som är yngre än 70 år. Syftet är
att erbjuda medlemmarna en säker
lagringsplats så att släktforskningsmaterial som kanske annars riskerar
att gå förlorat bevaras, och att nu och
i framtiden erbjuda tillgång till informationen för andra släktforskare med
anknytning till materialet som överlåtits. Man kan välja att använda Dis
Arkiv för lagring av en säkerhetskopia
eller som mottagare av testamenterat
forskningsmaterial efter ens bortgång.

Du bestämmer – avtalet
När du har skickat in material till Dis
Arkiv för första gången får du tillbaka ett avtal att skriva under. I avtalet
anger du vilket material som skickats
in, vilket släktforskningsprogram du
använt samt eventuella förbehåll du
har. När och på vilket sätt materialet
får exponeras kan du alltså själv bestämma. Genom avtalet åtar sig Dis
att bevara materialet för framtiden
och efterhand göra det tillgängligt för
andra.
24
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I släktforskartestamentet, som finns
att hämta på Dis webbplats, www.dis.
se/slaktforskartestamente, anger du
vilket material som ska överlåtas till
Dis, efter din död, och på vilka villkor.
Du bestämmer alltså själv hur materialet får användas. Lämna ditt släktforskartestamente tillsammans med
dina andra viktiga papper så att dina
efterlevande enkelt kan hitta det.
Det finns inte något register över
Dis Arkivs släktmaterial eftersom det
är en förvaring av den enskilde medlemmens forskning. När medlemmen
har avlidit kan Dis Arkiv vid förfrågan lämna ut uppgifter om en familj,
men inte hela forskningen, om inte
medlemmens testamente säger något
annat. När medlemmen avlider eller
går ur föreningen görs dessutom ett
Disbyt-utdrag så att materialet kan
spåras i framtiden. Dis måste hela tiden följa aktuell data- och sekretess
lagstiftning och får förstås aldrig publicera de uppgifter du lämnat om
personer som fortfarande lever.

Disbyt och Dis Arkiv
Alla medlemmar kan när som helst
välja att skicka in ett utdrag till Disbyt, skapat i Disgen eller något annat
släktforskningsprogram. Materialet
blir då tillgängligt på internet via Dis
hemsida www.dis.se. Andra släktfors-

kare kommer sedan kanske att kontakta dig när de hittar någon gemensam släkting bland ditt inskickade
material. Kontakt och utbyte mellan
släktforskare är huvudtanken bakom
Disbyt.
Dis Arkiv sparar ditt material för
framtiden. Så länge du lever finns det
deponerade materialet sparat hos Dis
Arkiv och kan ses som en säkerhetskopia av ditt släktforskningsmaterial.
När du inte längre finns bland oss gör
Dis Arkiv ett Disbyt-utdrag från ditt
inlämnade material och skickar till
Disbyt så att andra forskare kan ta del
av din information.
När man söker i Disbyt kan man
alltså även hitta information som
kommer från Dis Arkiv. Om det inte
finns något medlemsnamn angivet
utan istället ett nummer i formatet
”DAnnnn” kommer informationen
från Dis Arkiv. Om man då kontaktar
Dis Arkiv angående en specifik person
eller familj kan det hända att man kan
få ta del av mer ingående information.
All kontakt sker med Dis Arkiv så att
eventuella efterlevande till givaren
slipper samtal och brevväxling som
kan upplevas betungande. Namn och
medlemsnummer för en avliden medlem anges aldrig eftersom det inte
finns någon anledning att veta vem
som deponerat materialet.
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Tel: 013-10

Din familj behöver inte ha Disgen
för att kunna ta del av ditt släktforskningsmaterial i framtiden eftersom
det även kan återlämnas i Gedcomformat.

Skicka in material
Man kan skicka sitt material via mejl
om det inte är för stort (cirka 30 MB).
Men det går att deponera en betydligt
större datamängd om man har det
sparat i en molntjänst som Dropbox
eller Google Drive då det bara är att
skicka en länk dit istället. Det går även
bra att skicka en dvd-skiva eller ett
usb-minne med posten.
Du kan lämna bidrag som säkerhetskopior från Disgen eller Gedcomfiler från andra program. Du kan även
skicka in andra datafiler till Dis Arkiv. Men tänk på att spara filerna i ett
framtidssäkert format, som till exempel pdf, txt och tiff. Du kan skicka in
en ny säkerhetskopia när du vill. Det
vanligaste är att man skickar en ny
version en till två gånger per år.
När Dis Arkivs administratör mottagit ditt material kontrollerar han att
det går att läsa alla filer och att allt verkar fungera som det ska. Sedan skickas
ett avtal för signering via posten. När
Dis Arkiv mottagit det signerade avtalet är proceduren klar och ditt material
är säkrat för eftervärlden.

(Detta testamente kan

2017-10-0

E-post:

kompletteras med DIS

Arkivs Avtal för släktfor

skarmaterial)

5 BoK

Föreningen DIS, Gamla

Linköping,
DIS Släktforskartestam
ente, 2017-01-24

582 46 Linköping. www.d

is.se Sida 1 av 1

Dis ser till att materialet lagras på
ett aktuellt lagringsmedia och anpassar det för framtida bruk. Det innebär
att det material som medlemmarna
lämnat in i Disgen- eller Gedcomformat efterhand förs över till den senaste versionen av Disgen.

Säkerhet
Materialet i Dis Arkiv lagras på tre
privata servrar som skyddas av brandväggar. Överföringen mellan servrarna är krypterad. Skydd mot dataförlust fås då servrarna finns på olika
platser i landet samt att de innehåller flera diskar i raid, vilket innebär
att varje server lagrar flera kopior av
samma information på olika diskar.
Åtkomst till materialet har endast två
personer: ansvarige för Dis Arkiv och
föreningens ordförande.
Dis Arkiv innehåller drygt 300 arkiv. Varje år tillkommer cirka tio nya
arkiv samt tio uppdateringar. NilsErik Iwar i Linköping var den första
administratören av Dis Arkiv, numera
är det Bo Kleve i Linköping som är ansvarig för arkivet. •

SKICKA IN MATERIAL TILL

DIS ARKIV
ARKIVET FÖR SLÄKTFORSKARMATERIAL

DIS_ARKIV@DIS.SE

Ansvariga för Dis Arkiv genom åren:
• Nils-Erik Iwar, Linköping
1996–1999
• Kjell Weber, Göteborg
2000–2010
• Jan Nilsson, Staffanstorp
2011–2014
• Bo Kleve, Linköping
2014–
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Lisbet Sällström
stockstugan@tele2.se

Berätta din historia
Börja berätta om ditt liv nu genast – i framtiden
blir det dina efterföljares då. Inspireras av Lisbets
många bokprojekt.

26
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K

ullabygdens Släktforskare har under hösten haft en
studiecirkel med titeln ”Samla–
Ordna–Spara” (S–O–S) där jag med
utgångspunkt i mina egna berättande
böcker försökt inspirera andra att göra
liknande avtryck i historien.
Efter engagerat arbete under fem
cirkelträffar visade de sju deltagarna
upp sina sammanställda minnen på
arkivens dag, den 9 november, som
2019 hade det passande temat ”gömt
eller glömt”. Minnena berättade om
personliga upplevelser både i krigsoch fredstid, om en bunt gömda brev,
om en livsresa via olika ställen i Sverige, om föräldrar och far- och morföräldrar, om emigration och immigration och om ett kapitel i en bok om en
släkt från 1632 till idag.
Vi kommer att fortsätta ha studiecirklar i S–O–S och utökar med dropin varannan vecka för dem som bara
vill ha hjälp, råd eller tips när de skapar sina bidrag till eftervärlden.
Jag uppmanar andra släktforskarföreningar att följa efter (om det inte
redan förekommer) för att inspirera
medlemmarna att dokumentera det
egna pågående livet och inte enbart
kartlägga och dokumentera bakåt i
sin släkt.
Jag har tryckt ganska många böcker
de senaste åren och de är gjorda på
flera olika sätt. Genom att berätta om
dem hoppas jag kunna inspirera andra att skapa något liknande utifrån
sina livshistorier.
Jag har främst använt Photobox
för tryck av böcker, men även använt
Smartphoto för almanackor och spel.

Förr i tiden och helt nyligen
Boken ”Förr i tiden och helt nyligen”
handlar om åren 1944–2016. Formatet

är liggande A4, med 160 sidor tryckt
på Photobox. Boken berättar om vad
som hände i våra (mitt och en väninnas) liv under den tiden med skola, arbete, fritid, boende, familjer etcetera,
men också summariskt vad som i stort
hände i Sverige och vad som hände
ute i världen.
När man använder Photobox laddar man in sina redigerade foton och
använder därefter ett verktyg på Photoboxs webbplats för att sätta bilder
på plats och skriva till text. Samma
gäller de flesta andra firmor på nätet
som erbjuder liknande tjänster med
fotoböcker.

Höganäs förr och nu
Min väninna och jag brukade, som
tonåringar på fredags- och lördagskvällar, gå en runda genom staden,
från den övre till den nedre delen.
Detta hade jag tänkt beskriva i boken
”Förr i tiden”, men den rundan visade sig bli alltför omfattande för att få
plats så det fick bli en egen bok. ”Min
runda genom Höganäs förr och nu” är
också tryckt på Photobox, i formatet
liggande A4, med 120 sidor.
Projektet började då någon informerade mig om att jag fanns med på flera
foton i Höganäs Bildarkiv på internet.
Ingen från kommunen hade fått mitt
tillstånd att publicera några foton på
mig. Jag tittade igenom bilddatabasen
och hittade de foton jag var med på,
som anställd på stadsbiblioteket. Men
jag blev också uppmärksam på hur
många bilder det fanns utlagda som
visade Höganäs från förr och fick då
idén att göra boken om vår runda genom staden på ett lite annorlunda sätt
än vad jag hade tänkt från början. Det
skulle också kunna bli ett dokument
att ge kommunen där alla dessa foton

i bildarkivet sattes in i något sammanhang och ibland dessutom beledsagades med en anekdot. Alltså tittade jag
igenom cirka 8 000 foton och valde ut
dem som skulle passa i min berättelse.
Den hade jag rätt klar i huvudet. Därefter åkte jag till Höganäs vid några tillfällen och fotograferade samma vyer
igen, men i färg och placerade dessa
foton jämsides. Gamla svartvita bilder
och nya färgbilder. Som livet för det
mesta ter sig tycker jag.
Jag gjorde denna bok enbart för
mig och mina närmaste, men när det
blev bekant i Höganäs att den fanns
hörde många av sig och ville köpa ett
exemplar. Kommunen var däremot
inte intresserad av att få dokumentet
till sitt arkiv då. Man stängde istället
ner bilddatabasen och uttalade i en
tidning att någon laddat ner en massa
bilder för kommersiellt syfte, vilket ju
inte var sant. Däremot hade man nog
förstått att bilddatabasen inte var helt
i linje med vad som gäller för att lägga
ut bilder på nätet och har numera gjort
vissa ändringar. Den lokala bokhandeln ville gärna sälja boken, men för
att den skulle kunna göras i format för
försäljning måste jag göra om hela arbetet, av olika anledningar, inte minst
för att följa upphovsrätten. Jag skulle
då också vilja ta bort riktigt privata
avsnitt och utöka det beskrivna området i staden även åt söder och norr.
Biblioteket har senare hört av sig och
beställt ett antal böcker att ha på sina
filialer, men jag har i nuvarande form
endast gjort den för min egen krets
När man använder Photobox ”äger”
man inte den fil som boken utgör och
kan inte använda den för tryckning
någon annanstans. Att trycka en bok
på Photobox är också dyrt om man
inte använder sig av de prismässiga
DISKULOGEN 127 | 2019
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specialerbjudandena som ges då och
då. Och en stor nackdel är att man inte
kan påverka hur bilder ser ut till exempel färgmässigt, utan får en färdig
produkt man inte kunnat förhandsgranska på papper. På ett vanligt
tryckeri kan man få ett provtryck och
se om man är nöjd med utseendet eller eventuellt få ändrat färgkurvorna
tills man är nöjd.
Boken ”Nu är det jul igen” berättar
om vårt julfirande under cirka 30 år.
Formatet är liggande A4 med 160 sidor. Boken innehåller matrecept och
visar dukningar, bilder på pynt som
gjorts hemma eller på dagis, texter till
julsånger, julklappar (köpta och hemgjorda/broderade), gäster, aktiviteter
ute och inne med mera.

med på resorna. Resor i hemtrakten
eller långt borta. Korta endagsutflykter eller veckolånga resor. Under åren
1980–1986 reste jag och två söner varje
sommar. Då planerade vi resan under
våren, reste på sommaren och gjorde
resedokumentation under hösten. Vi
har rest tillsammans, var för sig, med
familjerna, med vänner etcetera under många år och dokumenterat det
mesta i A4-pärmar.
När jag en dag sorterade lådor med
vykort från när och fjärran tyckte jag
det kunde vara roligt att göra en bok
som en kronologisk resa med hjälp
av enstaka sidor ur pärmarna, SMSkopior ur mobilen och skannade vykort med frimärken på. Vi fick på så
sätt en gemensam blandad livsresa
för oss alla, år för år, som blev mycket
uppskattad.

Reseminnen

Måltider i Stockstugan

Varje människa har sina alldeles egna
reseminnen, men många reseminnen delar vi även med någon annan.
Boken ”Våra resor, tillsammans eller
var för sig under tiden 1953–2017”
har formatet liggande A4 med 160 sidor. Innehållet baserar sig dels på de
resor som vi dokumenterat med text,
material, och foton etcetera i cirka
150 A4-pärmar, dels på skickade och
erhållna vykort när jag själv inte varit

Böckerna ”En del av vad vi serverades
som barn i Stockstugan, del 1 och 2”
är tryckta på Photobox, i liggande A4
med 100 + 160 sidor. De innehåller
cirka 800 recept. Böckerna visar all
mat jag/vi lagat och hur vi skaffat den
(till exempel genom jakt och fiske).
Underlaget finns i 37 A4-pärmar med
recept, ärvda handskrivna häften,
boxar med receptkort samt cirka 600
gamla och nyare kokböcker.

Nu är det jul igen
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Boken innehåller också foton på
våra serviser, bestick, glas, dekorationer, menyer, fester, och födelsedagar.
Mattävlingar vi varit med i, insändare
jag skickat om matprodukter, omslag
på en del av mina kokböcker, ordspråk
som passar till recepten, tips om matlagning med mera.
Photobox hade inte någon funktion
för sidnumrering så det fick jag själv
uppfinna en lösning på.

Minnen från skärgården
Boken ”Minnen från skärgården”
handlar om mina svärföräldrars ö i
Stockholms skärgård och somrarna
som familjen tillbringade där med
nedslag från 1930-talet och framåt.
Utgiven som en ”billighetsupplaga”
med mjuk pärm och endast 40 sidor
i A5-format. Underlag var även min
svärfars loggböcker från sina kortare
eller längre resor i skärgårdens olika
delar och hans teckningar. Jag har
även skannat in en av hans loggböcker
i sin helhet och tryckt upp en kopia.

Almas och Signes receptbok
”Ur Alma Wallins och hennes dotter Signes receptbok” handlar om en receptbok
som min svärfars faster skapat i början
av århundradet. En billigare utgåva med
mjuk pärm och 40 sidor i A5-format. Jag
har med recept från hennes handskrivna

bok, familjefoton från arkiven, stillbilder
ur en film som släktingar sammanställt,
illustrationer från några av mina äldsta
kokböcker, sparade inbjudningskort och
matsedlar med mera. En matsedel avslutas med ”sång, musik, skratt, prat, farväl”.
Signe flyttade efter sitt giftermål
till Breslau och jag försöker nu på alla
sätt att ta reda på var hon är begravd.
Jag vet att hon avled före Alma eftersom hon inte finns med i Almas dödsannons. Signe avled inte i Sverige.

Fars muckbok
Min far gjorde sin militärtjänst vid
flottan i Karlskrona 1938. Jag hittade
som barn en svart vaxduksbok som
visade sig vara hans ”muckbok” fylld
med dagliga inskrifter av olika former
av texter illustrerade med tuschteckningar, varav en del var färglagda. Jag
har skannat in hela boken och gjort
kopior till mina barn och min bror
och hans barn. Originalet finns inlämnat till Marinmuseum.
En jul tyckte jag det var en bra idé
att göra en skrivbordsalmanacka baserad på hans texter och teckningar.
Den almanackan lever vidare med
nytt årtal varje jul.

Jakt, ett kulturarv i förändring
Under några år skrev min man sina
memoarer i ordbehandlingsprogram-

met Open Office. Boken behandlar
både yrkesliv och fritid (vi har båda
haft jakt som gemensamt intresse).
Jag gjorde layouten till boken på 300
sidor, i stående A4, i samma program.
Boken innehåller även mängder av
inskannade och redigerade diabilder
samt nytagna digitala bilder. Jag har
främst använt Fotogalleriet och Paint
för bildarbetet. Boken exporterades
till en pdf och trycktes därefter på ett
tryckeri, vilket är det bästa sättet att
göra sina böcker, tycker jag. Då äger
man själv sitt material och kan göra
provutskrifter tills man är nöjd med
sidornas utseende, även färgmässigt.

Om mina söners uppväxt
Här har jag sammanställt fakta, foton,
och berättelser från deras respektive
födelse, 1969 och 1973, och fram till
slutet av 1970-talet. Formatet är liggande A4 med 100 sidor.
Del 2 och 3 kommer att behandla
skolor, fritid, boende, militärtjänst
samt familjer etcetera. Eftersom jag
redan laddat upp en mängd foton till
detta på Photobox blir de böckerna
antagligen också gjorda där.

Barnbarnens uppväxt
Böcker om mina barnbarns första år i
livet, från första ultraljudsbilden, genom förskolor och skolor, till vad vi

gjort tillsammans och födelsedagar
som firats med mera. Formatet i liggande A4, med 50 sidor.

Andra böcker
Jag har gjort många olika böcker och
almanackor för att ge som gåvor till
släkt, vänner och kollegor.
En liten bok med min mors bästa
recept. Från stekt panerat fläsk, kalvdans, franskbrödbullar med mera till
jordgubbssaft och kopparputs. Spiralbunden A5 med 30 sidor.
Collage-bok till min yngste son när
han gifte sig. Jag gjorde ett fotoalbum
i något större format än A4. Jag lånade ett album med min blivande svärdotters barndomsbilder och plockade
fram samma situationer med min
son – de pratade i telefon, de sov (och
hade faktiskt samma mönster på pås
lakanen), de lekte med en hund, de
badade i havet etcetera och sedan
kompletterade jag sidorna med urklipp jag hade från en serie som hette
”Kärlek är...”

Framtida projekt
Jag har även många nya projekt på
gång då jag alltid skriver lite på flera
stycken samtidigt och därefter slutför
en efter en:
• Egna memoarer – både om tidiga
och senare delen av livet – som
DISKULOGEN 127 | 2019
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ska ha titeln “Jägarfrun i siktet”.
Jag kommer bland annat att skriva
om familj, arbete, jakt och viltvård,
med mera. Boken ska tryckas på
tryckeri i stående A4-format med
samma layout på omslaget som
den tidigare boken ”Jakt – ett kulturarv i förändring”. Det kommer
att bli cirka 300 sidor.
Kompletteringar och layout till en
krönika om en gammal släkt i och
kring Stockholm från 1600-talet
och framåt som min kusin redan
kartlagt.
Krönika om min mans föräldrar
och deras familj, från 1900-talet
och framåt.
Krönika om mina föräldrar och
deras liv åren 1917 till 2012. Boken
är klar och lämnad till tryck.
Om min svärfars loggböcker från
kortare eller längre resor i Stockholms skärgård under delar av första hälften av 1900-talet.
Mormors, farmors, mors, mosters,
fastrars och äldre bekantas handskrivna recept.
Krönika om mormors släkt i Höganäs, från slutet av 1800-talet och
framåt.
Krönika om farmors släkt i Höganäs,
från slutet av 1800-talet och framåt.
Alla brev jag skrivit genom åren,
cirka 1 000 till min äldste son 1975–
DISKULOGEN 127 | 2019

1995 och veckovis sedan 2014 även
till barnbarn (handskrivna med
riktiga kuvert och frimärken, tyvärr numera enbart så kallade
brevmärken) plus många mejl till
släkt och vänner
• Sjukt friskt liv (upplevelser i sjukvårdsapparaten 1950–2019).
• Böcker jag läst och varför de fastnat i minnet.
• Kommunal administration under
åren 1964–2014 (bibliotek-, kulturoch miljönämnder).
• Inköpskvitton från diverse år: vad
har handlats, vad hette det och vad
kostade det?
• Matlagningskurser på studieförbund och ordförandeskap där.
• Universitetsstudier på distans
(psykologi, genusvetenskap, it,
webbdesign, programmering, miljö, juridik med mera).
• Ombyggnad av hus och inredning
med mera.
Jag har som synes många projekt
planerade för framtiden, jag är ju bara
75 år. Jag har alltid fotograferat, dokumenterat och sammanställt information på olika sätt, men inte gjort regelrätta böcker förrän på senare år; jag
arbetade heltid till 69 års ålder (bibliotek, kulturnämnd och miljönämnd).
Sedan jag blev pensionär kan jag
nu även på dagtid göra det jag förut

alltid använt kvällar och nätter till –
skapa i många former.
Jag ska vid tillfälle prata med Folklivsarkivet, som redan har några av
mina böcker, om en eventuell donation av mitt arkivmaterial då jag tycker att man inte kan lasta över en sådan
mängd på barn och barnbarn. En del
information är nog också av intresse
för andra forskare. En del material
platsar förstås hos föreningen Kullabygdens Släktforskare också. •
Mer inspiration
• I Diskulogen nr 126, sidan 22–25,
berättar Andreas Jansson om
arbetet med att ge ut en släktbok.
• I Diskulogen nr 114, sidan 19–22,
berättar Johnny Andersson om
hur han skapade sin släktbok.
• I Diskulogen ”Disgen”, sidan 14–
17, beskriver Bengt Kjöllerström
hur man gör en digital släktbok.
• I Diskulogen nr 105, sidan 19–21,
får du tips från Rootstech om hur
du kan intervjua dig själv.
• I Diskulogen nr 101, på sidan 5–8,
får du tips på hur du skriver för
din släkt av Eva Johansson.
• I Diskulogen nr 83, på sidan
14–19, kan du läsa mer om hur du
skapar en bok för att skicka till ett
traditionellt tryckeri.
Alla nummer av Diskulogen finns att
ladda ner från Dis webbplats,
www.dis.se/diskulogen.

Anna Linder

diskulogen@dis.se

Släktforskning på riktigt

B

oken ”Släktforskning på riktigt” inleder med ett kapitel på 20
sidor som översiktligt visar hur man
kan släktforska och följa en person genom
källorna med hjälp av ArkivDigital. Sedan
följer kapitel som ger lite fylligare information. Man får lära sig grunderna i släktforskning och fundera på vilka mål man har
med sin släktforskning. Källkritik och källhänvisning nämns också. En mer detaljerad
genomgång av kyrkböckerna ges och man
får följa en person via husförhörslängder,
födelse-, vigsel- och dödboken. Även domstolsarkiv, skattelängder och militära arkiv,
samt andra källor att forska vidare med, avhandlas i boken. Ett kapitel visar vilka register som finns hos ArkivDigital och hur man
kan göra för att söka på ett effektivare sätt.
Det avslutande kapitlet ger några exempel
på gammal handstil. För mer djupgående
information hänvisas bland annat till Släktforskarförbundets handböcker.
Den välkände släktforskaren Håkan
Skogsjö, som bland annat varit redaktör för
Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas
årsbok, är författare till boken ”Släktforskning på riktigt” som ges ut av ArkivDigital.
Jag förstår att boken redan har fått tryckas
i flera upplagor. Det är en trevlig och lättläst
bok som tar upp det mesta man behöver
veta för att släktforska. Det är intressant att
den passar både nybörjare och mer erfarna
släktforskare. Nybörjaren får information
så att denne snabbt kan börja släktforska
medan den mer erfarne kanske är intresserad av hur man på bästa sätt söker och hit-

tar i källor hos ArkivDigital samt vilka
källor de tillhandahåller. Boken kan även
fungera som en sorts komihåglista för
att säkerställa att man letat information
i alla deras arkiv. Innehållsförteckningen
och sakregistret gör det enkelt att hitta
det man vill veta mer om. De flesta ämnen
behandlas inte så djupgående, vilket inte är
förvånande, men en bra ytlig genomgång av
det mesta som rör släktforskning ges.
Släktforskningsprogram tas upp mycket
kortfattat. Ämnet borde ha fått en egen sida
så att de vanligaste programmen hade kunnat listas och fördelar och nackdelar med
online-träd kunde ha nämnts. Kapitlet om
att tolka gammal handstil återfinns längst
bak i boken, men kanske behöver refereras till tidigare. Det kunde ha varit pedagogiskt att ha med några exempel på gammal
handstil i kombination med listan över de
viktigaste förkortningarna. Sedan skulle ett
”fortsätter på sidan…” då ett uppslag som
behandlar ett specifikt ämne bryter den löpande texten vara en tydlig markering så att
man inte behöver vända blad och förvänta
sig en fortsättning som kommer först på
nästa uppslag.
Boken har ett lite större format, samma
som Diskulogen, så att många illustrationer
enkelt får plats. Särskilt det första kapitlet
har många fina fotografier och kommentarer som inspirerar till egen släktforskning.
Jag är övertygad om att många släktforskare kommer att ha nytta och glädje av denna
trevliga bok. •

Titel: Släktforskning på riktigt
Författare: Håkan Skogsjö
Utgivare: Arkiv Digital AD AB
Lyrestad
Utgivningsår: 2019
Omfång: 188 sidor
Bindning: Inbunden bok
ISBN 9789198199918
Pris: 225 kr i Dis webbshop
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DNA-konferens i Umeå

U

nder Två dagar i november inbjöd det Kungliga Skytteanska Samfundet till en
DNA-konferens på Umeå Universitet. Den första dagen var inriktad mot
arkeo
genetik. Då föreläste forskarna
Anders Götherström, Helena Malmström, Jenny Larsson, Malcolm Lillie
och Martin Sikora. De berättade om
aktuell forskning om de forntida människorna. Föredragshållarna kunde
konstatera att man kan få fram spännande och ny information genom att
kombinera flera olika forskningsområden, däribland DNA. Tack vare DNA
kan man till exempel vid utgrävningar
av gravfält se hur de olika personerna
var släkt med varandra eller att migrationsvägarna överensstämmer med
hur språken spridits. Kvällen avslutades med middag och ett föredrag av
Karin Bojs.
Det var flera hundra intresserade
personer som lockats att delta på konferensen.
Den andra dagen hade fokus på
släktforskning. Roberta Estes inledde
med ett föredrag på distans. Hon visade vilka verktyg som finns på de olika
testbolagens webbplatser samt Gedmatch, DNAGedcom, DNAPainter och
Genetic Affairs. Hon berättade också
att det kan vara intressant att använda
WikiTree när man letar efter anor till
DNA-träffar eftersom man även kan
ange haplogrupper där. Geni har liknande funktionalitet, men man måste
vara inloggad för att se all information.
När man använder DNAPainter är
det vanligtvis så att man utgår från en
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testperson och målar dennes DNAträffar, kanske från flera olika testbolag, för att se vilka segment som
kommer från vilka anor. Men man
kan även använda DNAPainter för att
rekonstruera en ana. Då laddar man
in DNA-träffar från flera olika testade
personer, till exempel flera syskon eller syskon och kusiner, för att se vilka
träffar till exempel en avliden förälder
har.
När man skapar kluster hos Genetic
Affairs kan man, via rule based Auto
Cluster, använda booleska uttryck
som ”not”, ”and” och ”or” för att försöka fokusera på en specifik släktgren
av intresse. Man kan använda denna
funktion om man har flera profiler
registrerade. Man väljer då till exempel att exkludera alla träffar man delar med den förälder man har testat
och även skapat en profil för och får
därmed en klusteranalys av de DNAträffar som man är släkt med via den
andra, otestade föräldern.
Man kan skapa kluster och automatiskt söka gemensamma anor även
hos DNAGedcom, men de ger dessutom möjlighet att göra klusteranalys
på kromosomnivå.
Genom analyser av främst yDNA,
men även mtDNA, kan man bekräfta
släktskap för olika projekt som ursprunget till olika skogsfinska släktnamn, Bure- eller Skankesläkten. Det
krävs mycket släktforskning för att
hitta kandidater att testa då det kanske inte finns så många linjer som
överlevt med söner i alla generationer
fram till i dag. Jakob Norstedt berät-

tade att när han försökte bevisa ätten Svinhuvuds yDNA var det inte så
enkelt, eftersom DNA-resultatet gav
fyra olika haplogrupper för de få som
fanns att testa. Då kändes det bättre
att lägga tid och möda på någon annan släkt.
Peter Sjölund pratade om både samer och Buresläkten (Buresläkten kan
du läsa mer om i Diskulogen nummer
126). Samer har mycket DNA som
kommer från Sibirien. Samiska män
har haplogrupp N1c1 från öst, och R1a
och I1 från söder, medan de samiska
kvinnorna ofta har haplogrupp U5b1
och V7a1.
Om man gör en klusteranalys på
samer får man ofta samma resultat
som för de som härstammar från Västerbotten, ett enda stort kluster eftersom alla är släkt med alla. Men det
finns hopp om att få till en struktur
med avgränsade kluster om man ser
till att inte inkludera de personer som
verkligen är släkt med alla.
Jan Myhrvold berättade om skogsfinnar och skogfinskt DNA. Det fanns
cirka 8000 finsktalande personer år
1820 i finnskogen. De kom till Sverige
först vid 1580 och till Norge vid 1640.
Många hade gamla släktnamn från
Savolax i Finland. Jan och hans släktforskarvänner har lagt ner ett stort
arbete och hittills DNA-testat personer som representerar 96 skogsfinska
släktnamn.
Jan visade att man genom att jämföra fördelningen av haplogrupper i
olika områden kan se geografiskt ursprung, till exempel fördelningen av

haplogrupper för skogsfinnar jämfört
med norrmän och finländare.
Skådespelaren Olle Sarri har börjat utforska sin samiska släkt och
Peter avslöjade Olles DNA-resultat
på scenen. Hans mammas och brors
DNA-resultat bekräftar de förväntade
släktskapen och den okände fadern
till hans farfar verkar komma från
Finland.
Sandra Englund berättade att hon
genom sitt DNA-test och efterföljande släktforskning upptäckte att hon
var halvrom. Släkternas ursprung
hade dolts av den äldre generationen
så Sandras föräldrar hade ingen aning
om att de båda var av resandesläkt.
Carl-Oskar Lundströms berättelse
visar hur viktigt det är att fundera
över och förmedla vilka konsekvenser
ett DNA-test kan få. Hans testresultat
avslöjade nämligen att hans pappa
inte var hans biologiska pappa, det
var däremot hans fasters make. CarlOskars kusiner blev helt plötsligt hans
halvsyskon. Det var många känslor att
ta hänsyn till när resultatet delades
med familjen.
Dagen avslutades med att poliskommissarie Bo Lundqvist berättade om
hur svensk polis har börjat använda
forensisk genealogi i sitt arbete. Alla
församlade verkade överens om att
det går bra att ge polisen tillstånd att
söka i DNA-databaser för släktforskare för att identifiera okända offer. När
det gäller att identifiera brottslingar
blir frågan mycket svårare.
Man kan se föreläsningarna gratis
på www.skytteanskasamfundet.se.•

Jenny Larsson föreläser.
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Rötter
bokhandeln

Nyheter 2019
Kom igång med din släktforskning
Lär dig släktforska från grunden
med denna praktiska bok.

Från dna-test till släktträd
Få hjälp att tolka och tyda ditt
dna-testresultat.

Släktforska utanför Norden
Handboken för dig med utomnordiska rötter.

Släktforska i städer
Utforska källorna där du kan
finna släktens stadsbor.

Adel – Från Natt och Dag till idag
Läs om adelns historia, adliga krigshjältar, vetenskapsmän och förrädare.

www.rotterbokhandeln.se
Rötterbokhandeln – för dig som släktforskar

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.
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Boris Persson, Borensberg
Leif Jansson, Finspång
Åke Lindquist, Stenungsund
Jan Bergström, Linghem
Lennart Ekstrand, Jönköping
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Succéboken tog slut igen
Håkan Skogsjö = släktforskning på riktigt

Håkan Skogsjö

Släktforskning
på riktigt

188 sidor
Stort format
295 kronor

Hur du söker ditt ursprung
i kyrkböcker och andra äldre
dokument på internet

1-981999-1-8

8 199918 >

Läs mer på www.arkivdigital.se/bok
Säljs av ArkivDigital och av släktforskarföreningar, exempelvis DIS och Genealogiska föreningen.

ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt källmaterial via internet till
ArkivDigital
är Sveriges
ledande leverantör
avalla
historiskt
källmaterial
via internet
historiker, släktoch hembygdsforskare
och
andra som
vill studera
källornatill
historiker,
släkt- grundades
och hembygdsforskare
allacaandra
som villoch
studera
källorna
i original.
Bolaget
2005 och haroch
i dag
35 anställda
370 aktieägare.
i original. Bolaget grundades 2005 och har i dag ca 35 anställda och 370 aktieägare.

SKOGSJÖMEDIA ÅLAND

utförligt, stor vikt läggs vid att förklara hur du undviker att forska
fel.
Författaren Håkan Skogsjö, en av Sveriges mest erfarna släktforskare, har givit ut ett flertal omfattande släktutredningar.
Han har varit redaktör för Sveriges släktforskarförbunds tidning
Släkthistoriskt forum, för Släktforskarnas årsbok i närmare tjugo
år och startade på 1990-talet förbundets webbplats Rötter. Numera
är han styrelseledamot i ArkivDigital.

SKOGSJÖMEDIA ÅLAND

Första tryckningen tog slut på några dagar, likaså den andra. Nu,
efter några månader, är vi inne på tredje tryckningen. Att tala om
succé är knappast överord!
»Släktforskning på riktigt» är läroboken för dig som släktforskar med ArkivDigital. Vägvisaren som guidar dig från de första
stegen till de avancerade metoderna. Du använder tillförlitliga
förstahandskällor som kyrkböcker och bouppteckningar, du släktforskar på riktigt med andra ord. Källmaterial och register beskrivs

Nya böcker
Har du gett ut en bok med
anknytning till släktforskning? Har du nyss läst en
intressant bok om släktforskning? Skicka gärna in
tips till Diskulogen om nya
(utgivna under de senaste
två åren) böcker med anknytning till släktforskning
så att fler medlemmar kan
hitta dem. Skicka ditt tips
till diskulogen@dis.se.

Gårdarnas historia Dals socken
Hällsjö Hembygdsförening
Inbunden, 284 sidor
ISBN: 978-91-639-7734-3
375 kr + porto
lassep.solleftea@gmail.com

Syskonband
Kristina Albinsson
Inbunden, 249 sidor
ISBN: 978-91-519-1609-5
180 kr + porto
kristina_albinsson@hotmail.com

I Gårdarnas historia presenteras som
namnet antyder en historisk översikt av
husen i Dals socken i Kramfors kommun.
Genom en studiecirkel som bedrivits
under flera års tid har vi utifrån deltagarnas egna minnen, gamla kyrkböcker,
köpehandlingar och privat släktforskning
skapat en gedigen gårdshistoria för varje
hus. Genom husens historia beskrivs
också byarnas utveckling genom åren
och människors olika livsöden.
Boken är nummer två i en serie om totalt
fyra böcker.

Allt börjar med dagboken. En tonårspojkes noggranna anteckningar, varenda
dag året 1890. Sedan: Träskrinet. Alla
dessa brev. Vad ruvar de på?
Syskonband är en historia om en gård
och en familj, och sträcker sig över nästan ett och ett halvt århundrade. Vi möter
familjen i vardag och till fest. I sorg och
glädje. Vi deltar i studentlivet i Lund och
Uppsala vid förra sekelskiftet. Vi följer
med två unga kvinnor som turistar ensamma i Dalarna i början av 1900-talet.
Dörrar till det förflutna öppnas. Ibland på
vid gavel. Ibland bara på glänt.

Med rötter i Röke
Inbunden, 368 sidor
ISBN: 978-91-639-4877-0.
250 kronor + porto
http://gunnilochnils.astus.se

Östkinds härads nämndemän 1594–1700
Magnus Arnér
Inbunden, 195 sidor
ISBN: 978-91-88635-49-5
200 kr
magnus.arner@gmail.com

Boken Med rötter i Röke är resultatet
av flera års släktforskning. Vi har utgått
från vår anmoder, Gunnil Nilsdotter, född
1770 i Humlesjö, Röke, Kristianstads län.
Hon gifte sig 1794 med Nils Åkesson från
Englarp i samma socken. Vi har kartlagt
ättlingar efter deras sex barn fram till
våra dagar och dokumenterat dem i släkttabeller, som upptar knappt 4 000 namn.
Boken består inte bara av släkttabeller.
Vi har även försökt beskriva hur livet blev
för barn och barnbarn. En stor del av
dem utvandrade och emigrationen har
därför fått ett eget kapitel. Vi har också
försökt åskådliggöra hur livet gestaltade
sig för dem som levde i Röke under de
drygt 200 år som boken spänner över.

Har du förfäder på Vikbolandet? Då kanske den här boken är intressant.
Östkinds härad ligger på Vikbolandet utanför Norrköping och består av socknarna Östra Stenby, Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg och Kvarsebo. Som
bokens titel antyder så handlar den om
häradets nämndemän under 1600-talet.
Huvuddelen består av biografier och
familjebeskrivningar för 131 nämndemän, de flesta fylliga och några – och då
framför allt de äldre – mer knapphändiga. Därutöver finns en inledning som
berättar mer övergripande om nämndemän och häradsting på 1600-talet.
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Torgny Larsson

larsson.torgny@gmail.com

Appen är snart tillgänglig för alla!

Släkten – appen för Disgen

Ä

ntligen säger många! Dis
har tillsammans med Sundin
Software utvecklat en app
speciellt anpassad för Disgen. Den
heter Släkten och fungerar för telefoner och surfplattor med både Android
och Apples iOS (iPhone/iPad). Med
den har du ständigt tillgång till det du
registrerat i Disgen även i din telefon
eller på din surfplatta. Du installerar
appen från Google Play-butiken eller
Apple Store och den kommer att vara
gratis för alla som har köpt Disgen
2019.
Du behöver dock först ha gjort den
senaste uppdateringen av Disgen, åtminstone uppdatering 2, med namnet
Disgen 2019.2. Med den finns i menyn
under Verktyg ett val ”Exportera till
app”. Med det skapas en Gedcom-fil,
som tillsammans med de bilder du använder, automatiskt blir tillgängligt för
din app i din telefon eller surfplatta,
när du väl installerat appen där. Både
när du gör exporten och när du öppnar
den i appen måste du logga in med ditt
medlemsnummer (bara siffror) och
det lösenord du har fått för Disbyt.
Det är viktigt att notera att du inte
kan ändra eller registrera nya uppgifter på telefonen eller surfplattan. Ändringar gör du i Disgen och om du där-
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efter gör en ny export till app har du
ändringarna även i din mobila enhet.

Ansedel
Om du väljer en viss person i appen
Släkten, antingen genom att söka på
namn eller från en namnlista, så visas det du skrivit in om personen i
Disgen, likt en ansedel, på telefonen
eller surfplattan. Vissa funktioner i
Disgen stödjs dock inte av Gedcomstandarden och kan därför inte visas.
De notiser och bilder du registrerat i
Disgen, föräldrar, partners och barn
samt uppgifterna om de källor du
angivit kan visas. För föräldrar, partners och barn finns klickbara länkar
till respektive motsvarande ansedel.
Bilder förstoras genom att du klickar
på dem. För de orter där du använt
ortsträdet med angivna koordinater
är också ortsnamnet klickbart. Då
visas en separat sida om orten inklusive en karta där orten eller platsen är
utmärkt. Från den kan du också visa
platsen i Google Maps och zooma in
på platsen, gården, gatan eller huset,
och se hur det ser ut idag.

Grafiska träd och delad vy
Det finns också två olika grafiska diagram över släktträdet utgående från

den person som visas, dels ett släktträd, motsvarande släktöversikten i
Disgen, dels ett cirkeldiagram. I dem
kan du också klicka dig fram i släktträdet till andra personer. Det finns
en liten ikon uppe till höger där du
snabbt växlar mellan de tre vyerna:
personöversikt, släktträd och cirkeldiagram.
Bredvid den ikonen finns en annan
ikon för att visa två vyer samtidigt, ansedeln till höger och något av träden
eller namnlistan/söklistan till vänster.
På så vis kan du klicka dig fram i trädet i båda dessa vyer.
Det går att skriva ut både ansedeln
och träden i telefonen eller surfplattan. Det skapas då en pdf-fil som du
kan skicka eller överföra till andra.
Lycka till med appen. Nu har du alltid släkten med dig!
Betatest av Android-version är påbörjad. För aktuell information läs
mer på Dis webbplats, www.dis.se >
Verktyg > Appen Släkten. •

Webbshoppen

shop.dis.se
•

Nya kartor för Disgen
Dis har nu gett ut GEK-kartor (Äldre ekonomiska kartor för Disgen) över södra Sverige från Skåne upp till
Gävleborg och Jämtlands län som är flygfotograferade från 1940- fram till 1970-talet. Kvalitén på dessa
kartor är mycket bra och de är anpassade till Disgen.
Vidare har Dis gett ut Generalstabskartan 1887–1918
som täcker Norrland från Treriksröset ned till Hudiksvall och Sveg. Kartorna är uppdelade i länen
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalens län. För första gången kan vi erbjuda kartor över fjällvärlden från cirka år 1900.

Vänster: Täckningskarta för
de fyra generalstabskartorna
för Disgen och Norrlands län.
Höger: Täckningskarta för de
äldre ekonomiska kartorna.
Länen BD, AC och Y kommer
under år 2020.

Med den nya tekniken, från och med Disgen 2018 då
man laddar ned kartor utanför datorn, i ett separat
kartförråd, lagrat på en extern disk eller usb-minne,
kan man ladda ned flera län samtidigt utan att det
belastar datorns minne. Detta gäller också de redan
utgivna HEK-kartor (Häradsekonomiska kartor) från
1860-talet fram till 1910-talet.

Generalstabskartor
för Disgen:
Norrlands län
Pris: 300 kronor
per län

Generalstabskarta över Umeå.

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
Bernth Lindfors
slutat som Disbytombud. Tack för din
insats!

Dis faddrar är en grupp erfarna
medlemmar som på ideell basis
åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra
medlemmar, via telefon och
e-post. Det finns inga garantier för att dina problem blir
lösta genom att du kontaktar
en fadder, eller att du slipper
datorrelaterade olyckor. Genom
att kontakta en fadder har du
förbundit dig
• att ha tagit en säkerhetskopia innan samtalet (e-posten)
• att följa fadderns råd på egen
risk
• att ha samtyckt till att faddern inte kan göras ansvarig
på något sätt för eventuella
fel, misstag, dataförluster
eller annan skada.
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Peter Åberg
Stig Geber
Hans Peter Stülten
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
Arne Johansson
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
Åkersberga
Malmö
Malmö
Lund
Lund
Svedala
Helsingborg
Klippan
Kristianstad
Nymölla
Ronneby
Tving
Göteborg
Borås
Svenljunga
Huskvarna
Eksjö
Eksjö
Linköping
Linköping
Sturefors
Södra Vi
Norrköping
Visby
Karlskoga
Örebro
Gävle
Gävle
Gnarp
Bollnäs
Frösön
Njurunda
Härnösand
Örnsköldsvik
Helgum
Umeå
Ersmark
Roknäs
Seskarö

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

073-5157668
08-53030734
0707-828491
076-3170127
070-5942775
(070-2703944)
0733-360102
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
076-1080029
0768-130387
0705-116292
0586-36587
019-183830
026-192500
026-101376
070-5369583
(0703-506304)
070-5281816
060-31524
070-6534127
070-5648859
076-8480114
090-32493
0910-720041
070-6619907
0922-61315

076-2482232

0703297345
070-2320079

0705-254075
073-6715111

073-0945945

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

070-2750339

070-5125770
070-6164410
070-6556433

Vasa

+358-500268361kv

Halden
Tvedestrand

+47-47307122
+47-37164209

peab@ownit.nu
stig.geber@telia.com
h-p.stuelten@outlook.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
anforskning@djursdala.net
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
keh.disgen@gmail.com
alfchri@online.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
Svedala
Linköping
Västerås
Hudiksvall
Matfors

08-7511630
040-426146
070-6004078
021-20494
0650-94188
070-1770111

Sölvesborg
Göteborg
Mölnlycke
Frösön

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

Huddinge

(070-5112847)

0708-583988
076-1091184

kerstin.bjernevik@gmail.com
ernsthtelge.olsson@gmail.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)
Carl-Olof Sahlin
Charlotte Börjesson
Donald Freij
Gunnar Bergstedt
Hans Vappula
Håkan Johansson
Håkan Asmundsson
Kent Hektor
Kerstin Malm
Rolf Eriksson

Täby
Västra Frölunda
Värnamo
Stockholm
Borås
Västerås
Linköping
Ystad
Örebro
Vikingstad

bok+dis@kleve.se
08-7563314
031-478093
0702-780885
0707-716906
033-150036
021-22274
0708-652996
0707-530201
073-0429721
0723-628263

070-2224857

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt

Stockholm

0707-716906

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

013-104 204

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
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

sm0ald@comhem.se Kristina Andersson
Kvibergsvägen 7, 531 97 Lidköping,
(0510-27093kv),
dis_arkiv@dis.se foreningar.kristina@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Peter Johansson,
valberedning2019@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

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-Mitt

F

öreningen Dis-Mitt är en
regional förening i Sveriges
mitt (XYZ-länen), men också
en liten del av Uppland, genom att vi
anordnar aktiviteter även i Skutskär.
Föreningen startade den 15 november
1992. Antalet medlemmar har stadigt ökat och föreningen närmar sig
nu 1 100 medlemmar. Det är en aktiv
förening där aktiviteterna är många,
föreningen sätter en ära i att besöka
olika platser inom det till ytan stora
område som Dis-Mitt täcker. Detta i
syfte att skapa möjligheter för medlemmarna att se och lära sig nya saker.
Föreningen har en fast punkt i
Midälva Genealogiska Förenings
(MGF) släktforskarlokal i Sundsvall,
vilken är öppen åtminstone varje onsdag kväll. Dis-Mitt ansvarar för värdskapet första onsdagen i månaden. Lokalen har adressen Grönborgsgatan 3.
Dis-Mitt strävar efter att hitta lämpliga lokaler även på fler orter inom regionen för att i möjligaste mån nå ut
till fler medlemmar inom föreningens
geografiska område. Mycket sker också genom samarbete med olika lokala
släktforskarföreningar runt om i regionen. Föreningen har även samarbete
med hembygdsrörelsen.
Fördelar vi ser med att gå med i föreningen Dis-Mitt:
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• Information om olika släkt
forsknings
program och framförallt Disgen.
• Utbildningar i olika släkt
forskningsprogram. Kursledare är
som regel någon av föreningens
utbildare vilka är medlemmar
med god erfarenhet av ett visst
program.
• Medlemsmöten, där deltagarna
diskuterar olika frågor som har att
göra med datorstöd i släktforskningen, till exempel frågor om
släktforskningsprogram, att söka
via internet och att använda ArkivDigital, Riksarkivet, med mera.
Även andra frågor kan efter medlemmars önskemål tas upp. Medlemsmötena arrangeras på olika
orter inom regionen och ofta i samarbete med något studieförbund.
• Temakvällar bygger i stor utsträckning på önskemål från föreningens
medlemmar. Dessa event arrangeras i egen regi eller i samarbete
med lokala släktforskarföreningar.
Arrangemangen kan också avse
aktuella ämnen inom släktforskningen. Vid dessa tillfällen bjuder
som regel föreningen medlemmar
och andra intresserade på föredrag och andra aktiviteter.

Under de senaste åren har DNA i
släktforskningssammanhang
blivit
allt intressantare. Därför arrangerar
föreningen ett flertal träffar och utbildningar med DNA som tema runt
om i regionen.
Föreningen försöker därtill stimulera lokala grupper av medlemmar
att börja träffas och diskutera DNA
för att sprida kunskap och erfarenhet
mellan varandra.
Under 2020 kommer det att satsas
mycket energi på att så många medlemmar som möjligt skickar in sin
släktforskning till Disbyt.
Den säkraste vägen att hålla sig
ajour med aktiviteter i föreningen
är via hemsidan som kontinuerligt
uppdateras. Titta gärna in på hemsidan www.dis-mitt.se, och se särskilt
under Evenemang/Kalender vilka
aktiviteter som är aktuella framöver.
Föreningen har dessutom en sida
på Facebook (www. facebook.com/
dismitt).
Om du som medlem önskar att hjälpa till vid föreningens arrangemang
eller har några frågor så är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till någon i
styrelsen.
Styrelsen i Dis-Mitt

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 Lindqvist

c/o Gröön,
Skälsbäck Norrgården 107,
570 72 Fagerhult
ordf_smaland@dis.se
Hemsida: www.dis-smaland.se
Ordf: Eva Gröön

VÄST

SYD

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

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

Dis-Småland

D

is-Småland har funnits sedan 1997 och har verksamhet
i de tre Smålandslänen. Vi är
idag 1061 medlemmar i föreningen. I
år höll vi vårt årsmöte i Värnamo på
den gamla gummifabriken som nu är
ombyggd till ett kulturcentrum. I år
blev styrelsen glädjande nog fulltalig
igen då Kristel Mörk, Växjö, valdes in
som suppleant. Jag fick också det stora förtroendet att bli ordförande för
föreningen. En position som jag hoppas kunna axla till medlemmarnas belåtenhet. Vi har en stabil styrelse där
ledamöterna suttit väldigt länge, så
det finns personer med stor erfarenhet som hjälper mig att navigera rätt.
Vi har valt att inte har någon föreningslokal utan funktionärerna reser
runt i vårt verksamhetsområde. Vi
har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i de tre länen
och lånar lokaler av dem. Detta gör
att vi kan vara på flera olika ställen,
även på mindre orter. Detta år har vi
börjat med ”öppet hus” vissa lördags-

eftermiddagar. De har fallit ut väldigt väl med många besökare. Vi har
inget tema utan tanken är att man kan
komma och träffa styrelsen, faddrar,
funktionärer och så vidare och prata
släktforskning och få hjälp om man
kört fast i något av våra program. Men
det viktigaste är att vi får träffas då
en nära kontakt mellan styrelsen och
medlemmarna är det som utvecklar
föreningen.
Vi har också under hösten haft tematräffar, i år om utskrifter i Disgen.
Vi gick igenom de olika stegen i Disgen och deltagarna uttryckte att de
hade fått en helt ny syn på hur man
kan göra en egen personlig utskrift.
Vi har varit i Aneby, Oskarshamn och
Växjö. Träffarna i Aneby och Växjö
var välbesökta medan vi tyvärr fick
ställa in i Oskarshamn.
Vår medlemstidning SmåDisigt har
genomgått en förändring detta år. Vi
har gått från fyra tryckta nummer
per år till två tryckta nummer som
skickas med posten och två nummer

som pdf via mejl. Detta bland annat på
grund av att vi under flera år har haft
problem med att få fram fyra tryckta
nummer.
Vår webbmästare Arne Johansson
har under hösten blivit godkänd av
Dis som Disgen-fadder. Så nu har vi
fyra faddrar i vår regionförening. Jag
vill passa på här att tipsa er om att
kontakta en fadder om det kör ihop
sig lite grann. De vittnar hela tiden om
hur kul det är att få uppdrag och hjälpa andra med lite kluriga lösningar.
Att skicka in Disbyt-utdrag är också
något som jag varmt vill rekommendera. I det ”nya” Disbyt är det dessutom lätt att jämföra olika släktforskares uppgifter mot varandra.
Eva Gröön
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

Nu kan du ladda
ner och köpa Disgen 2019!

www.dis.se/diskulogen-tema-Disgen2016

Gå till www.dis.se/disgen och ladda ner Disgen 2019.

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