129
Juni 2020

DISKULOGEN
40 år med Dis • Jubileumsmiddag • Dis årsmöte • Dis-nyheter
• Sjukdomsnamn • Elaka förfäder • Medlemsutveckling •
DNA-dagen • Nya Disbyt • Appen Släkten • Ny rekordättling till
Gustav Vasa • Sjökapten Wimmerstedt • Windows Utforskaren
• Om konsten att skriva en släktberättelse • E-postadresser
försvinner

Innehåll
Ledaren
Kort & Gott

3

4

12

Dis i går och i morgon 5

Jubileumsfirande

Elaka förfäder 6
Årsmötet
Dis-nyheter

7
8

Sjukdomar

10

Jubileumsmiddag

12

40 år med Dis 13
Medlemsutveckling

14

DNA-dagen

16

Nya Disbyt!

17

Skriva släktberättelser

19

DNA-krönika

22

Utforskaren

23

Insändare

28

Tele2 och Comhem 29
Gustav Vasas rekordättling 31
Sjökapten Wimmerstedt 32
Appen Släkten! 35
Nya böcker

Björn Johansson, Helén Lindqvist och Elisabeth
”Trollet” Leek under jubileumsmiddagen.

37

Avlidna Dis-medlemmar

38

Dis medlemsbutik

Foto: Hans Bjernevik

39
Funktionärer

40

Regionföreningarna

42

Respektera upphovsrätten. Eftertryck av bild och text endast efter redaktionens eller upphovsmakarens godkännande.

2

DISKULOGEN 129 | 2020

OMSLAGSBILDEN: Howard Pinsky

H

Disbyt till
r bytt standardvalet för
änt sedan sist: Vi ha
som möter
tså det nya gränssnittet
”nya Disbyt”. Det är all
n, om du
från webben eller Disge
dig när du söker i Disbyt
ar ett tag till.
bbsidorna som finns kv
we
re
äld
de
p
up
ar
let
t
rie, vaninte aktiv
” Disbyt. Det blir ordina
ya
”n
om
a
tal
att
vi
tar
Därmed slu
nu är det klart. Ett
Det tog ett bra tag, men
liga Disbyt, helt enkelt.
gen!
dade, som höll ut hela vä
stort tack till alla inblan
ade för ett tag seser
lan
vi
m
”Släkten” so
Nästa följetong: Appen
ple fortgår. Prodiskussionerna med Ap
n
me
oid
dr
An
för
ns
fin
köpmöjligdan
vi erbjuder någon typ av
att
ser
an
ple
Ap
att
är
fattat vad
blemet
e så någon har missupp
int
ju
vi
r
gö
t
de
n
me
n,
het i appe
ut bara vi får tag
en. Det går nog att reda
appen har för sig egentlig
precis fått i skriprata med och det har vi
på en levande person att
längre fram.
alltså på goda nyheter lite
vande stund. Vi hoppas
ska ha stämman
inställda och förbundet
Släktforskardagarna är
et borde tillhantionerat om att förbund
mo
r
ha
S
DI
et.
äll
ist
lt
digita
ge eller Sveria, t ex Begravda i Sveri
rn
ase
tab
da
”
ora
”st
de
ktforskare
dahålla
ng på webben. Som slä
ma
ne
on
ab
tal
be
m
so
,
att klara
ges Dödbok
ter och abonnemang för
uk
od
pr
tal
an
ett
ju
n
behöver ma
alen hos Riksartis (t ex Digitala Forskars
sig; en del kan man få gra
har problem med att
n betala för. Förbundet
kivet) och annat får ma
re cd/dvd) eftersom
säljs på usb (och tidiga
ns
fin
m
so
a
rn
ase
tab
da
blir det stora
r ojämna. Vid ny version
bli
a
rn
ste
om
ink
att
r
det gö
nde det bli ett
r det desto magrare. Ku
bli
n
de
nti
lla
me
i
h
oc
dra fördeintäkter
omsterna bli jämnare. An
ink
e
ull
sk
et
äll
ist
ng
s fortlöabonnema
h att rättelser kan införa
oc
r
ka
ns
mi
ing
ier
op
lar är att piratk
av operativsystem.
blir ju också oberoende
pande. En webbversion
ma banor, det ligförstås redan tänkt i sam
Förbundsstyrelsen har
ppas kunna lant motionssvar att de ho
sit
i
er
säg
h
oc
,
en
tid
i
ju
ger
ecklingen går
tså nästa vinter. Om utv
all
år,
1,5
ka
cir
om
tta
sera de
vi får hoppas!
e alltid det blir så, men
int
ju
är
t
de
kt…
tän
m
så fort so

Ledaren

Daniel Berglund
Ordförande

Diskulogen med Släktforskarnytt
är medlemstidningen för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i
släktforskningen.
KONTAKT & AVGIFT
Föreningen Dis
Gamla Linköping
582 46 Linköping
Telefon: 013-149 043
dis@dis.se, www.dis.se
Medlemsavgift:
190 kr per kalenderår.
Familjemedlem:
95 kr per kalenderår.

KANSLI & FORSKARSTUGA
Hovslagaregatan 3
Gamla Linköping
Öppet måndag–torsdag kl 9–16.
Kansliet har lunchstängt
kl 12–13.
Telefontid:
Måndag–torsdag kl 9–15.
Ring gärna innan besök!

REDAKTÖR
Anna Linder,
diskulogen@dis.se
Burliden 7, 937 92 Burträsk
070-2294804

LÖSNUMMERPRIS: 30 kr

ANNONSERING
Kontakta redaktör
Anna Linder

UTGIVNING: 4 gånger per år

KANSLISTER
Marie Andersson
Helena Carlsson

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Berglund

UPPLAGA: 19 200 exemplar
ISSN: 1101-3826

TRYCK: Sandvikens Tryckeri

Bli medlem via Dis webbshop, shop.dis.se, eller kontakta Dis kansli.
Adressändring anmäls via vår självservice, www.dis.se/adress, eller till Dis kansli.
Information om hur Dis hanterar dina personuppgifter hittar du på www.dis.se/personuppgifter.

DISKULOGEN 129 | 2020

3

Kort &
Gott
Släktforskardagarna

Årets Släktforskardagar i Skövde
är inställda! Släktforskardagarna
2021 kommer att hållas i Göteborg
den 14–15 augusti i samband med
stadens 400-årsfirande. Det tidigare datumet beror på konkurrens
med andra evenemang som skjutits till nästa år på grund av coronakrisen. Skövde får en ny chans
att arrangera Släktforskardagarna
2022.
www.rotter.se

Brittiska anor

Brittiska källor släpps fria under
coronatider. The Genealogist,
www.thegenealogist.co.uk, släpper ett nybörjarpaket fritt i tre
månader. The National Archives
i London, www.nationalarchives.
gov.uk, släpper allt digitalt material fritt så länge de är stängda för
besökare på grund av corona.
The British Museum har släppt
nästan 2 miljoner digitala bilder som man kan botanisera fritt
bland på www.britishmuseum.
org/collection.
https://blog.eogn.com

Gruppera flikar
Efter uppdateringen av Google
Chrome i slutet av maj ska det nu
vara möjligt att slå ihop flera flikar till en grupp samt namnge och
färgmarkera den.
www.pcforalla.idg.se
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Mer kött på benen

S

e och hör dina anor eller deras grannar. Ät samma maträtt eller lyssna på samma saker som de. Det finns många
olika webbplatser att besöka för att till exempel titta på
gamla bilder eller se film och höra på ljudinspelningar som kan
vara av intresse för släktforskare.
På ”Filmarkivet.se” har du möjlighet att fritt se rörligt bildmaterial från Kungliga bibliotekets och Svenska Filminstitutets
samlingar. Där finns bland annat många dokumentärer och journalfilmer från hela landet att ta del av.
På webbplatsen ”Filmarkivforskning” återfinns fritt filmhistoriskt material. Det kan bland annat vara biografblad och tidskrifter, men också inkludera nyskrivna forskningsartiklar och
tematexter.
Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att levandegöra och sprida kunskap om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. De har mycket
material som kan intressera en släktforskare.
De har omkring 25 000 timmar inspelat tal på grammofonskivor, rullband och kassetter från 1935–1970. I april 2020 lanserade
man dialektkartan på webbplatsen så att fler kan få tillgång till de
unika röstinspelningarna. Skriv ett ortnamn direkt i sökrutan eller zooma in på kartan för att hitta ett område av intresse.
Om man går in på webbplatsen, www.isof.se, och väljer Om
oss > Kartor så hittar man både dialektkartan, sägenkartan, Hitta
folkmusik och matkartan.
Med hjälp av matkartan kan du läsa om vilken mat man åt i
olika områden förr samt hitta olika recept för att kunna tillaga
den själv. Matkartan är en kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige.
Sägenkartan gör det möjligt att läsa om hur folktron tog sig uttryck i olika områden av landet. Hitta folkmusik hjälper till att
hitta musik från specifika områden.
www.filmarkivforskning.se
www.filmarkivet.se
www.isof.se

Mjölbys historia

Mjölby stad fyller 100 år 2020. På Per Anderssons webbplats
”Mjölbyhistoria” finns mycket att läsa om orten. Där finns
också material om Sveriges kommunindelning genom tiderna, heraldiska vapen för Sveriges städer, köpingar, municipalsamhällen och landskommuner och för Östergötlands
härader och socknar, Nordens korsflaggor samt avskrifter av
födelseböcker för nio församlingar i Mjölby kommun.
www.slekt.se/mjolby.htm

Freepik.com

Dis i går och i morgon

J

ag blev intresserad av släktforskning i början av 1970-talet då jag fick ta hand om en
mängd foton och handlingar efter min
mors föräldrar och syskon i Halland.
Jag gick med i Östgöta Genealogiska
Förening och deltog i ”första onsdagen i månaden”-mötena på biblioteket
med ÖGF. På hösten 1979 väckte PerOlov Bergman och Lars Blomberg,
tidigare kollega på DataSaab, tanken
på en användning av datorer i släktforskningen. Dis bildades och vi, som
var med från början, började programmera i Basic på ABC80. Registrering,
listningar och olika utskrifter var huvudmålen för programmodulerna.
Jag har alltid haft behov av att visualisera mina tankar. En kollega på
Ericsson sade en gång ”Du snackar
för mycket, men när du ritar på tavlan
förstår jag precis hur du tänker”. Detta behov ledde till att jag tog fram en
programmodul för att visa och klättra
i släktträdet på bildskärmen – programmodulen Tarzan kom till. Programmodulen för familjeöversikten
heter fortfarande Tarzan, men förstås
nu med ett helt annat innehåll än mitt!
Redan tidigt fick vi ofta både brev
och telefonsamtal från medlemmarna
med problem och önskemål för Disgen. Det var alltid stimulerande och
utmanande att via telefon få användarna på rätt spår med tips om någon
eller några tangenttryckningar. Behovet att samla och sprida dessa tips och
tricks ledde snart till utgivningen av
bladet Diskulogen, vars namn var en
lite krystad förkortning av ”Diskussion och Dialog om Disgen”.
Snart fick vi anledning att visa upp
våra program på Släktforskardagar,
hålla kurser och sprida vårt budskap.

:
Foto

Medlemsantalet steg över förväntan.
Vid de kommande årens budgetarbeten var jag alltid skeptisk till de
uppskruvade medlemsprognoserna.
Varför skulle Dis växa som egen förening? Varje släktforskarförening
skulle säkert organisera aktiviteter
som motsvarade Dis medlemsinriktade verksamhet. Kanske inte programutvecklingen men väl kring användningen av dessa verktyg. Men så
fel jag hade!
Mitt intresse för visualisering fortsatte genom arbete med bland annat utställningsmaterial. En vikvägg
i aluminium, införskaffad 1994, blev
stommen till en mobil ”forskarstuga”
med tapetserade väggar och gardiner
i fönstren. Med denna turnerade vi
runt på Bokmässor, Släktforskardagar och på lokala och senare regionala
träffar. ”Stugan” har sedan länge gjort
sitt men vikväggen kommer fortfarande till pass i olika sammanhang.
Efter tjugo intensiva och stimulerande år i Dis styrelse, med Släktforskardagarna här i Linköping år 2000
som kulmen, valde jag att varva ner
engagemanget. Jag lämnade styrelsen
och några år därefter också redaktörskapet för Diskulogen.
Men mitt behov av visualisering
kunde jag inte släppa. Jag engagerade
mig då i programmeringen av Disgens
kartfunktion, där jag såg möjligheter
att tillföra nya spännande funktioner.
Med hjälp av den kartgrupp, som så
småningom bildades, kunde vi anpassa gamla och nyare kartor för att
skapa tidstrogna bakgrunder till våra
släktingars spår i utskrifter och på
Google Earth.
Dis inträde på planen kom i rätt tid
då spel- och hemdatorerna började

vik
rne

s Bje

Han

slå igenom hos många teknikmedvetna släktforskare. Vårt motto från
början var ”Släktforskning i tiden”.
Under de senaste åren har medlemsantalet börjat minska. Våra äldre och
trogna forskare har efter hand lämnat föreningen av olika skäl. Senare
års nya medlemmar är kanske inte
så engagerade i föreningslivet, som
man skulle önska, med sitt behov av
trofasthet och engagemang. Därför
ställs det stora krav på Dis och regionföreningarna att erbjuda attraktiva
och varaktiga mervärden till nya och
gamla medlemmar för att få dem att
stanna kvar.
Jag tror och hoppas att Dis även i
fortsättningen ska försvara sin position som Släktforskarförbundets
med råge största medlemsförening.
Med ständigt förädlade produkter
och tjänster, som uppdaterade Disgen
och Disbyt, och därtill den nya appen Släkten, tror jag Dis är väl rustat
några år framöver. Men det gäller att
vara vaken för teknikutvecklingen.
Många av dagens yngre och kommande års släktforskare är uppväxta
med datorspel och sociala nätverk.
De kommer säkert att ställa nya krav
på interaktivitet och distribuerade
funktioner. Vågar man hoppas på att
få se våra släktmaterial i en miljö där
vi kan förflytta oss i tid och i rum? Där
vi kan interagera med våra nu levande
släktingar och tillsammans utforska
vår gemensamma historia och miljö.
Kanske via digitala glasögon och modifierad verklighet (AR)? •
Björn Johansson
medlem 22
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Kerstin Bjernevik

kerstin.bjernevik@bredband.net

Om mina förfäder var elaka
Dis jubileumsföredrag hölls av författaren, politikern och
läraren Johan Birath.

U

ppgifter om en släkting begått ett brott och dömts för det
kan man finna i en kolumn på
höger sida i husförhörslängden, under
”frejd och särskilda anteckningar”.
Det varierar mycket vad man kan finna där. Bäst är om man kan identifiera
ett datum för domen och en häradsrätt eller tingsrätt och då söka i serien
AI:a för domboken. Enklare mål kunde sträcka sig över ett och ett halvt år.
Står det i husförhörslängden att man
endast fick en varning för något man
gjort så bör man söka i första instans,
nämligen sockenstämmoprotokollen.
Dessa är en guldgruva, särskilt serien
K, KI eller KII.
Under första hälften av 1800-talet
fanns möjligheten till värjemålsed,
det vill säga att lägga två fingrar på
bibeln och till exempel svära sig fri
från faderskapet till ett barn. Fram till
nästa ting skulle den åtalade få undervisning av sockenprästen i vådan av
att begå mened och vilka följder det
kunde få. Men den möjligheten togs
bort i slutet av 1800-talet när gudsfruktan minskade i samhället.
Häradsrätten eller tingsrätten var
första instans på landsbygden och
rådhusrätten i städerna. Häradshövdingen var den som dömde och han
skulle hålla tre ting per år, vinterting,
sommarting och höstting.
Först hade man en gudstjänst där
tingsfrid utlystes och därefter började
förhandlingen. Först togs anmälda
ärenden och inlämnade handlingar
upp, som till exempel testamenten.
Riktigt spännande brottmål eller
mordfall kan ha buntats ihop i slu-

6

DISKULOGEN 129 | 2020

tet av domboken tillsammans med
de urtima tingen, som hölls akut vid
särskilt uppmärksammade händelser.
Målen började ofta som urtima ting
och när de sedan drog ut på tiden togs
de sedan upp på nästa ordinarie ting.
Under skiftesperioderna är det
mycket tvistemål om delningen av
ägorna. Det var vanligt att man stämde varandra för ärekränkning eller
förtal. Det var till och med vanligare
än fall om slagsmål.
Blev någon dömd för stöld blev det
ofta böter utdömda. Från anteckningen i husförhörslängden, där det i bästa
fall finns ett datum och rättsinstans,
kan man gå vidare i saköreslängden
och där finna målets nummer. Detta
paragrafnummer återfinns i domboken ute i marginalen på varje sida.
Litt A, Litt B, Litt C är bilagorna till
målen. De fanns ofta infogade i målet.
Det kan röra sig om skriftliga vittnesmål, attester och intyg, som den anklagade har lämnat in till rätten. Där
kan också ingå stämningsansökan,
som lämnades in av länsman, vilken
kan vara mycket informativ.
Under tiden tinget pågick placerades den anklagade i häradshäktet
eller fångkistan för några nätter. Det
var beläget vid tingsplatsen. Hade han
dessutom suttit häktad en tid före rättegången skedde detta ofta i ett närbeläget cellfängelse. Straff kortare än
två år avtjänades också där. Där fanns
plats för en brits, som fälldes upp
på dagen, en pall, en bibel och/eller
psalmbok.
Dömdes vederbörande till ett
längre fängelsestraff blev personen

transporterad till något av landets
fängelser, ofta belägna i de gamla försvarsfästningarna som till exempel
Karlskrona, Vaxholm eller Karlsborg.
Fången transporterades efter behov
av arbetskraft och i mån av plats så
det behövde inte vara i närheten av
hemorten.
Livstidsstraff utdömdes även då,
men innebar att efter 25 år i fängelse
blev de flesta benådade. Även dödsstraff utdömdes. Då var det vanligt
att man skrev till kungen för att be
om nåd. Under Oscar I, som var människovän, slapp också de flesta avrättning om kungen hittade den minsta
förmildrande omständighet. Hans
son Karl XV, som efterträdde honom
gjorde däremot precis tvärt om. Uppgift om att domen verkställts kan vara
svåra att hitta. Man ville inte gärna
notera det i dödboken. Då kan man
gå till landskansliets arkiv och där i
länsstyrelsens årliga diarium kan man
hitta uppgifter som upprättats i samband med fängelsets hantering av den
dömde. Sist bland handlingarna finns
ofta bödelns ”reseräkning” för att bekräfta att uppdraget utförts.
Fängelserullorna kan också vara
givande läsning. De fördes nämligen
på person, så det kan finnas mycket
intressanta uppgifter. Fängelseprästens anteckningar från själavårdande
samtal med fångarna kan också vara
intressant läsning. För att hitta dessa
uppgifter krävs dock att man reser till
respektive arkiv för att forska.
Se hela föredraget på Dis youtubekanal: Föreningen DIS Video. •
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

Dis årsmöte

D

is årsmöte i Linköping
lockade 78 medlemmar. Gunnar Wenngren valdes till årsmötesordförande, Helén Lindqvist till
vice ordförande och Elisabet Leek till
sekreterare. Dagordningen godkändes utan ändringar.
Dis ordförande, Daniel Berglund,
sammanfattade 2019:
– Dis gav ut Disgen 2019, skånska
rekognoseringskartan och generalstabskartan (anpassad för Disgen)
samt utvecklade nya Disbyt och appen Släkten så att de nästan är klara
att släppas (vilket de nu är).
Dis medlemsutveckling ser ut som
den har gjort de senaste åren. Vi har
tappat en del medlemmar, 588, men
det är inte ovanligt många. Men vi
behöver vi bli bättre på att rekrytera
nya medlemmar till Dis. Medlemsutskicken är den främsta kanalen för att
bearbeta medlemmar.
Disgen 2019 kom i april 2019 och
en uppdatering släpptes också under
året. Ungefär 6100 medlemmar har
köpt programmet hittills. Målsättningen är att nästa version ska släppas
till hösten 2020. Uppdateringen Disgen 2019.2 släpptes i början av 2020.
Men Disgen kommer inte längre att
släppas i en ny version varje år eftersom utvecklare och medlemmar inte
orkar och hinner med det.
Appen Släkten är klar och har blivit
godkänd för Android, medan godkännande från Apple tar lite längre tid. I
appen kan man se på sina data från Disgen, men man kan inte mata in något.

Gränssnittet för Disbyt hade uppdaterats i mars men nu är nya Disbyt
igång helt. Det är cirka 7 000 medlemmar som lämnar Disbyt-utdrag. Dis
skulle önska att fler lämnade bidrag.
Regionföreningarna står för utbildningsverksamheten. Dis tillhandahåller till exempel kursmaterial till
regionföreningarna i samarbete med
Dis-Filbyter.
Det är ett stort arbete att fylla på
med nytt material på Dis webbplats
och det är verksamhetsledarens ansvar. Resten av föreningens verksamheter rullar på som vanligt.
Tommy Nilson, ekonomiansvarig i
styrelsen, berättade att Dis har en soliditet på 64 procent vilket känns betryggande. Nettoomsättningen ligger
på just under 6 miljoner. Resultatet är
plus 214 000 kronor. Det har inte gått
åt så mycket pengar till olika projekt
som förväntat. Kassa och bank ligger
stabilt och pendlar mellan 5–6 miljoner, liksom tidigare år.
I budgeten för 2020 räknar man
med minusresultat eftersom det blir
extra kostnader då nya och gamla
verksamhetsledaren är anställda samtidigt en tid.
– Vi vet inte hur föreningens placeringar har gått under coronakrisen,
antagligen ganska dåligt, men det positiva är att vi slipper minusräntan. Så
lägre avkastning, men lägre kostnader, säger Tommy Nilson.
Daniel Berglund och Eva Dahlberg
omvaldes för ett nytt år till ordförande och vice ordförande.

Sedan blev det en diskussion om val
av antal ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslog tio. Men då det är
ett jämnt antal föreslog någon att det
borde vara elva istället. Och att Bo
Kleve borde ta den extra platsen i styrelsen. Fördelen med elva ledamöter
är att ordföranden inte får utslagsrösten utan främjar majoritetsbeslut. En
kommentar från mötesordföranden
till valberedningen var att försöka
jämna ut valet av ledamöter eftersom
tre valdes för två år denna gång och
hela sex kommer att väljas nästa gång.
Denna gång valdes Tommy Nilson, Bo
Kleve och Peter Åberg till ledamöter
för två år i Dis styrelse.
Även val av valberedningen gav en
del diskussioner. Peter Johansson
kände sig tveksam till att fortsätta,
men bestämde sig för att ställa upp.
I Dis stadgar står det att det ska vara
två suppleanter i valberedningen men
Peter menade att alla som arbetar i
valberedningen bör komma till alla
möten, annars tillför suppleanterna
inte mycket.
Årsmötesordföranden och vice ordförande samt de avgående styrelse
ledamöterna Gunilla Kärrdahl och
Mats O. Jansson avtackades.
Som avslutning påmindes om DisFilbyters fina jubileumsutställning
som man kunde beskåda under helgen. Delar av den, om släktforskning,
kommer även att finnas till beskådan
under sommaren. •
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Nyheter från Dis

C

hrister Gustavsson visade och berättade om Dis
utvecklingsarbete. Cirka femton faddrar har varit med och testat
betaversionen av Disgen 2019.2. De
har haft tillgång till Disgen 2019.2 och
appen Släkten för att hjälpa till med
utvecklingen men även för att lära sig
nya funktioner så att de kan svara på
medlemmarnas frågor. Disgen 2019.2
ser precis lika ut som tidigare version,
men innehåller rättningar av irriterande småfel som inte fixades i 2019.1.
Man för över data från Disgen
2019.2 till appen Släkten genom att
välja Verktyg > Exportera till app. Sedan få man fylla i medlemsnummer
och lösenord för att starta exporten
av de personer man vill föra över. Data
sparas på en server som endast föreningen har åtkomst till.
Christer visade sedan en funktion
som har funnits i flera av de senaste
versionerna av Disgen – möjligheten
att förändra och sortera öppna fönster. Man kan växla mellan fönster genom att klicka på flikarna längst ner
eller välja önskat fönster under menyn Fönster. I den andra menyraden
finns även flera ikoner som gör att du
snabbt kan arrangera fönstren som
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du vill, till exempel sida vid sida eller
överlappande. En del kanske även har
Disgen-fönstret i en mindre storlek
för att få plats med ett fönster bredvid
för att läsa arkivbilder hos till exempel ArkivDigital.
Hittills har nya fönster som personöversikt och relationsöversikt lagt
sig över de andra fönsterna utan att
man kunnat växla och lyfta fram några
av de gamla. I den nya kommande versionen av Disgen ska de flesta fönster
vara jämbördiga så att alla kan hanteras på samma sätt. Det finns flera
olika fönsterlayouter att välja mellan
och det finns nya knappar högst upp
för att kunna låsa fönsterlayouten och
för att spara en egen fönsterlayout.
När man håller muspekaren över
gränserna mellan olika öppna fönster ändras muspekarsymbolen till ett
streck som gör att man kan dra och
förändra fönsterlayouten dynamiskt.
Om du minskar ett fönster blir det
intilliggande automatiskt större eftersom hela programytan nyttjas. Man
kan även dra loss ett fönster och till
exempel ha det på en egen skärm.
Kommande Disgen kommer även
att få nya ikoner. De gamla var problematiska då de inte är skalbara, de

har en fast storlek. De nya ikonerna
har en modern touch, utvecklade av
universitetsstudenter. När man håller
markören över en ikon kommer det,
precis som tidigare, upp en text som
säger vilken funktion som aktiveras
via ikonen. Och efter ett tag lär man
sig hur de ser ut.
När utskrifter fördes på tal startade
en lång och givande diskussion om att
många tycker att det är svårt att veta
vilket utskriftsalternativ man ska välja
samt allmänt om hur användarvänligt
Disgen är. Många användare vet hur
de vill att utskriften ska se ut, till exempel en antavla, men tycker ändå att
det är svårt att hitta fram till rätt val.
Flera röster berättade om att nya
användare tycker att det känns krångligt att få till utskrifterna. Ett mer intuitivt sätt efterfrågas. Man väljer en
mall med ett kryptiskt namn och vet
inte vad man får. Små utskriftsexempel skulle behövas. Nu är det först
när man trycker granska som man ser
vilken sorts utskrift det är som man
håller på att göra. Som nybörjare vill
man se formen först för att se att man
är på rätt väg. Kanske vet man inte
ens skillnad på antavla och stamtavla.
Disgen måste vara användarvänligt.

Freepik.com
Foto: Hans Bjernevik

Christer Gustavsson visade olika fönsterpositioner i kommande Disgen.

Andra röster menade att det inte är
säkert att till exempel en antavla ska
förklaras av programmet. Hur mycket
information om släktforskning ska
bakas in?
– Utvecklingen av Disgen började
1979. Jag tror att man hela tiden byggt
programmet för släktforskare och
har försökt ha en situationsanpassad
hjälp inbyggt i programmet, kompletterat med handböcker eller webbhandledningar, säger Christer.
– Ända sedan mitten av 1980-talet
har vi haft diskussioner om vad som är
enkelt och vad som är svårt. Under en
period, i Disgen 3 och Disgen 3.5 fanns
ett expertläge och ett novisläge. I novisläget doldes vissa menyer och det
var färre fält att fylla i och val att göra.
I expertläget kunde man göra mer.
Men det försvann efter en tid eftersom
det blev krångligt då folk började undra varför de inte hade samma menyalternativ som andra användare. Det är
mycket svårt att göra ett program som
är enkelt för alla. Det blir hela tiden
avgränsningar, säger Olof Cronberg.
– Dis vill ha nya släktforskare och
nya medlemmar. Dilemmat är att
släktforskningen har ett fackspråk.
Antavla, stamtavla och ansedel är

inarbetade termer, utgående från
pappersprodukter som nu flyttat in
i datorn. Termerna används inte av
Ancestry eller MyHeritage. Deras användare använder webbaserade applikationer med mycket begränsade
funktioner. När det inte finns några
valmöjligheter uppstår inte heller
några frågor, säger Eva Dahlberg.
När förslaget om att visa en liten förhandsgranskning av utskriften utan
att man behöver trycka ett steg vidare
framfördes meddelade Daniel att det
är svårt att implementera på grund av
programmeringstekniska skäl.
Ett förslag från årsmötet var att
några personer som inte använt Disgen tidigare borde få testa programmet så att man sedan kan göra djupintervjuer om deras upplevelse.
– Jag förstår att sidan med alla utskriftsalternativ kan vara förvirrande.
Kanske bara huvudvalen ska vara på
första sidan så att man i nästa steg kan
få en rullningslista med alternativ, säger Olof.
– Man behöver ju inte låta sig störas
av alla funktioner och alternativ som
finns i Disgen. Använd det du har behov
av och strunta i det andra tills du känner
att har behov av det, säger Christer.

Nya Disbyt når man från Dis webbplats, www.dis.se > Verktyg > Disbyt.
Nu kan man göra en sökning utan ett
efternamn och göra olika sökkombinationer. I träfflistan kan man markera och jämföra informationen om
några personer för att hitta fram till
den rätta. Man kan även använda en
stjärna i sökningen för att hitta alla
personer, även om namnen stavats på
olika sätt.
På Dis webbplats kan du se flera exempel på vilka sökresultat man kan få
i nya Disbyt om man skickat in ett Disbyt-bidrag om minst 1000 personer
de senaste två åren. Om man skickar
in mer får man mer funktionalitet.
Kanske är det så att många medlemmar inte skickar in utdrag då de inte
ser nyttan med Disbyt. Men dess fulla
potential får man tillgång till först när
man gjort ett större utdrag.
Man får mer funktionalitet på Disbyts sida, man får ett mejl med intressant information, inklusive en lista
med personer som återfinns i ditt träd
och i Disbyts databas. Resultatlistan man får i mejlet kan även användas för att matcha resultatlistan från
DNA-tester hos FamilyTreeDNA. •
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Gamla tiders sjukdomsnamn

S

läktforskaren och läkaren Olof Cronberg började
föreläsningen med att läsa dokument från början av 1800-talet då
en ung man ligger i sängen och väntar
på att dö. Han beskriver sina symptom. I dagens samhälle med bra näringsläge och sjukvård är det ovanligt
att en 20-åring ligger och tynar bort
och dör, men i början av 1800-talet
var det vanligt. Man fick acceptera sitt
öde. I dödboken står det att dödsorsaken var inflammation i underlivet,
men symptomen som beskrivs låter
som blindtarmsinflammation eller
tarmtuberkulos. Angivandet av dödsorsak kan vara ganska osäkert.
Tabellverket infördes 1749 och ganska omgående ålades prästerna att
rapportera in dödsorsaken för alla
som avled i församlingen. Prästerna
fick en lista med ett trettiotal diagnoser att välja mellan. Ofta var det ganska svårt att gissa vilken sjukdom det
var. Alla sjukdomar var ju inte kända
då. Det var till exempel först på andra
halvan av 1800-talet som man började
förstå cancer samt identifierade hjärt-
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infarkten och gjorde kopplingen mellan bröstsmärta och att ett blodkärl
till hjärtat är tilltäppt. Dessa sjukdomar döljer sig därför bland andra diagnoser.
Ett annat problem är att man hade
ett helt annan begreppsvärld förr.
Man tänkte sig att sjukdomar berodde
på att det till exempel var för mycket
gul eller svart galla, för lite blod eller för mycket slem. Man kunde bota
genom att fylla på eller tappa av. För
mycket blod gjorde att man fick för
hög puls eller blev röd i ansiktet i
samband med feber. Åderlåtning var
därför en standardbehandling.
Sjukdomar som på något sätt liknade varandra kopplade man ihop. Man
tänkte sig att vattenkoppor, smittkoppor och de stora kopporna, syfilis, var
olika grader av samma sjukdom. I
prästernas första dödsstatistikstabell
hade man vattenkoppor och mässling
i samma kolumn. Man tänkte sig att
mässling var ett förstadium till smittkoppor.
Moderpassion är ett typexempel
på en gammal diagnos som är svår

att översätta. I läkarböcker står det
bland annat att det är en kvinnlig version av depression eller melankoli,
men ibland står det också att det kan
ha något att göra med förlossning eller barnfödande. Egentligen kan alla
sjukdomar som kvinnor drabbas av
men som man inte vet vad det är rymmas under moderpassion. Det gör
det svårt att ens gissa vad det rör sig
om för sjukdom när man hittar det i
en dödbok. Om kvinnan har fött barn
nyligt kan det förstås vara naturligt att
det har något med det att göra.
Slaganfall är ett annat besvärligt begrepp. Slag innebär plötslig död. Om
ett barn dör av slag innebär det att de
dog plötsligt. Om en vuxen dog av slag
och man inte har någon mer beskrivande text att utgå ifrån, kan man inte
veta om det var stroke, hjärtinfarkt eller någon annan plötslig död.
I de tillfällen då man inte bara har
en dödsorsak, utan några meningar
eller något mer som beskriver hälsoläget från till exempel brev eller dagböcker kan man komma närmare att
förstå vilken sjukdom det kan röra sig
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om. Det är till exempel mycket värdefullt att veta om den döde varit sjuk i
fem dagar eller fem år innan dödsfallet.
De diagnostiska möjligheterna var
ganska blygsamma förr. Stetoskopet
kom på 1830-talet och febertermometern i slutet av 1800-talet. Röntgen började användas vid sekelskiftet
1900 och laboratorieprover med blodvärde och sänka först under 1900-talet.
De flesta svenska läkare var utbildade utomlands fram till mitten av
1700-talet. Man åkte till universitet
i Europa, framförallt i Tyskland, för
att utbilda sig och många tog även en
sväng till Nederländerna.
Det är viktigt att komma ihåg att
svält aldrig, eller väldigt sällan, förekommer i dödböckerna som dödsorsak. Samtidigt vet vi att många sjukdomar i låginkomstländer idag beror
på näringsläget. Man är så undernärd
så om man blir sjuk så dör man. Så var
det säkert i Sverige också. Sjukdomar
som lunginflammation eller andra
epidemiska sjukdomar var väldigt
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1970

vanliga i kombination med svält men
vi ser det inte i kyrkoböckerna.
En gift man som står antecknad som
krympling på 1820-talet kan innebära
att han var kortvuxen, antagligen på
grund av att han svultit som barn. Effekten av undernäring i låginkomstländer är dels proteinbrist, och en
kombinerad näringsbrist i allmänhet,
som gör att magen sväller upp och
lemmarna förtvinar, dels kortvuxenhet eller stunting, som det heter på
engelska. Så en förklaring kan vara att
mannen varit så undernärd som barn
att han blev ett par decimeter kortare
än vad han skulle ha varit.
När kan man lita på dödsorsakerna?
Vid epidemier borde det vara ganska
rimligt att de som anses döda av den
epidemiska sjukdomen också dog av
den. Gick det smittkoppor i församlingen så var det nog så att de som
antecknades som döda i smittkoppor
dött av det. •

1980

1990

2000

2010

Boken ”Gamla tiders sjukdomsnamn” finns att köpa i Dis webbshop.
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Mikael Lundholm håller tal under jubileumsmiddagen.

Jubileumsmiddag

D

is 40-årsjubileum firades
under första helgen i mars på
Valla Folkhögskola i Linköping. Dis-Filbyters utställning om Dis
40 år var öppen för besökare under
hela helgen.
Två elever från Linköpings musikskola underhöll under det inledande
minglet på kvällen. Cirka sjuttio personer deltog på festligheterna. Tal
hölls av Håkan Asmundsson från Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF),
Björn Rydh från Dis-Öst, Michael
Lundholm från Genealogiska Föreningen (GF) samt Björn Johansson
och Olof Cronberg. Eva Dahlberg
framförde en hälsning från Elisabeth
Thorsell, styrelsemedlem 1983–1984.
Talen innehöll många tillbakablickar och både Björn och Olof berättade
om hur överraskade de blev under de
första åren över att föreningen Dis
kunde fortsätta att växa så mycket
som den gjorde. Björn trodde att alla
släktforskarföreningar skulle ha en
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egen datoravdelning så att Dis inte
skulle behövas, men så blev det inte.
Till skillnad från tidigare jubileer
var inte Släktforskarförbundet representerat. Detta berodde helt enkelt
på en kalenderkrock. Släktforskarförbundet ordnade nämligen samma
helg en samrådskonferens för medlemsföreningarna. Den hölls i Uppsala, och Föreningen Dis var representerad genom Tony Rödin.
Dis-Filbyter hade ordnat en jubileumsutställning som var öppen
under helgen. Där fanns bland annat filmvisning med inslag från föreningens 40 år, datorer av äldre slag
och föreningens olika produkter. En
hörna påminde också om släktforskningens utveckling dessa 40 år.
Föreningen Dis mottog gåvor från
Danske Slægtforskere, Dis-Öst och
ÖGF. •

Meny

• Chimichurripanerad fläskhare
med rostade rotfrukter, rödvinssky och haricotsverts.
• Fiskgratäng på spenatbädd
med skaldjurssås och duchesse.
• Grönsallad med italiensk
dressing.
• Marinerade kikärtor.
• Tomatsallad med vinägrett
och rödlök.
• Surdegsbaguette med smör.
• Kaffe och liten morotskaka.
• Lättöl och bordsvatten.

Freepik.com

Fyrtio år med Dis

J

ag började släktforska 1975
så jag hade hållit på ett tag när
Dis startade 1980. Jag blev genast medlem och fick medlemsnummer 5. En Luxor ABC80 införskaffades förstås och programvaran Disgen
så snart den fanns tillgänglig.
Jag bodde i Täby på den tiden och
lånade mikrofilmer med kyrkböcker
på Täby bibliotek ganska ofta. Efter
ABC80 blev det Step One och därefter
Ericssons PC. Det jag minns från den
här tiden var hur vi gick från disketter som till en början var 8” stora men
bara rymde 180 kb, via 5.25” och 640
kb till 3.5” och 1.44 MB. Och hårddisk
var det inte tal om ännu. Herregud,
vad skulle man med så mycket minne
till?
Jag uppgraderade Disgen successivt
under åren fram till Disgen 8.2d. Den
använder jag fortfarande. Orsaken
är att min dator blev väldigt långsam
när jag laddade ner Disgen 2016 så jag
avstod från uppgraderingen. Jag använder Disgen varje dag, men jag får
väl prova med den senaste uppgraderingen snart, i synnerhet som jag då
får tillgång till den nya appen Släkten
som jag kan ha i telefonen.
År 1997 flyttade jag och min hustru till Colorado Springs, Colorado,
USA. Samma år startade Genline och
då kunde jag fortsätta min släktforskning via internet. Efter elva år blev jag
medlem i en släktforskarförening i
Denver, nämligen SGSC (Swedish Genealogical Society of Colorado). För-

eningen har idag cirka 140 medlemmar, alla med anor i Sverige, och jag är
ansvarig för Research and Mentoring.
Jag är i stort sett den enda medlemmen som talar och skriver svenska
och eftersom jag har mer än 40 års erfarenhet av svensk släktforskning är
det många som vill ha hjälp. En gång
per månad träffas vi och jag berättar
hur jag löst deras släktforskningsproblem och vilken information jag hittat.
Detta har jag gjort nu i 12 år och det
har blivit hundratals presentationer.
Hittills har i stort sett alla problem
lösts och jag har hjälpt många medlemmar att finna idag levande släkt
ingar i Sverige. Det har i sin tur lett
till många Sverigeresor för våra medlemmar. Ett år kom 20 medlemmar
på en gång till Sverige och de blev då
inbjudna att fira midsommar på vårt
sommarställe i Värmland där vi tillbringar tre månader varje sommar.
Vi har haft stor hjälp av Disbyt som
jag rekommenderar våra medlemmar
att använda. Det händer då att de hittar okända släktingar i USA och eftersom mejladress visas i Disbyt är det
lätt att kontakta släktingarna. Jag brukar också påpeka att kvalitén på inmatad information i Disbyt är mycket
bättre än den man hittar på Ancestry
och andra tjänster. Det verkar som om
de som matar in material i Disbyt är
mycket noggranna släktforskare. Tack
Olof Cronberg för att du utvecklade
Disbyt!

ivero

son R
nders

nna A

A
Foto:

2007 upptäckte jag att jag är en
ättling till en skogsfinne vid namn
Påvel Olofsson Suhoinen, f. 1594 i Savolax, Finland, invandrad i början av
1600-talet till Värmland och bosatt i
Sunne.
Släktforskaren Arne Linnarud kom
fram till att ungefär hälften av Fryksdalens befolkning vid årsskiftet 1899–
1900 var avkomlingar till Suhoinen.
2017 hade mitt träd, som nu till stor
del består av Suhoinen-avkomlingar,
vuxit till 35 000 registrerade personer.
Jag ser fram emot att utforska DNAsläktforskning för att se om det kan
hjälpa mig att hitta de släktingar som
utvandrade och sedan aldrig hördes
av igen. Under tiden har mitt familjeträd vuxit till 43 500 personer. Vi har
utegångsförbud i Colorado Springs i
två månader nu på grund av coronapandemin. Det är inte alltför störande
för en släktforskare som har bredband och tillgång till alla databaser i
sin dator. Men för första gången på 20
år kommer vi inte att resa till Sverige
i sommar. Så min familjedatabas kommer förmodligen att fortsätta att öka i
omfattning.
Jag ser fram emot många intressanta år framöver med Dis. Ett stort tack
till styrelsen och alla funktionärer för
det fantastiska arbete ni utför! •
Kjell S Andersson
medlem 5
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Dis medlemsutveckling
Dis hedersmedlemmar
Nr

Namn och ort

År

1

Per-Olov Bergman, Sturefors

1990

Avled 2018

2

Rune Stalefors, Linköping

1995

Avled 2002

3

Arne Wallgren, Partille

1998

4

Lars Blomberg, Linköping

2000

5

Björn Johansson, Linköping

2000

6

Sture Bjelkåker, Linköping

2009

7

Olof Cronberg, Växjö

2011

8

Olle Fåk, Linköping

2015

9

Jan Nilsson, Staffanstorp

2018

10

Carl Olof Sahlin, Täby

2018

Avled 2017

Avled 2020
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DISGEN 4

Sture Bjelkåker
Rune Stalefors
Lars Blomberg
DISGEN 3
DISGEN 1

DISGEN 2
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Olof Cronberg
DISGEN 7

Daniel Berglund
DISGEN 8

DISGEN 6
DISGEN 2016

DISGEN 2018

DISGEN 2019
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DNA-dagen
Eva Dahlberg välkomnar Peter Sjöl

und och alla deltagare.

U

nder söndagen deltog 59
medlemmar i en DNA-workshop under Peter Sjölunds
goda ledning. Deltagarna var mycket
nöjda med dagen och det enda smolket i bägaren var att lektionsrummet
blev lite för kallt.
De första timmarna ägnades åt att
få alla deltagare att verkligen förstå
hur DNA ärvs och hur slumpvis arvsgången är. Genom många olika exempel och övningar nöttes det in. Överkorsning och rekombination! Det
sker överkorsningar när könscellerna
bildas genom meios. Det leder till nya
kombinationer av arvsanlag och biologisk mångfald. Det är vanligt med
noll till sju överkorsningar, men allt
beror på slumpen. I genomsnitt sker
cirka tre överkorsningar för varje kromosompar i meiosen, men det skiljer
mellan kvinnor och män och de första, längre kromosomerna har ofta
fler överkorsningar.
Vi har alla två antavlor – en genetisk
och en genealogisk. Teoretiskt har
man ärvt hälften av föräldrarnas DNA
och 25 procent av deras föräldrar, och
så vidare, bakåt i tiden. Men den genetiska antavlan innehåller många hål
eftersom man ärver DNA slumpmässigt. Man får inte DNA från alla anor
och kan därför inte matcha alla släktingar via dessa anor. Kom ihåg att
syskon ärver olika. Det är mycket vär-
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defullt att testa alla syskon om man jämförelse med farföräldrarna. Det är
inte kan testa sina föräldrar.
nämligen stor skillnad på hur många
Vi har otroligt många släktingar, överkorsningar som sker för kvinnor
men vi matchar inte alla. Var tionde eller män. Det sker betydligt fler överfyrmänning matchar inte varandra. korsningar för kvinnor. Man borde
Men vi har i genomsnitt åtta kusiner egentligen ta hänsyn till det om man
och 38 tremänningar som vi alltid till exempel har släktskap via enbart
matchar vid ett DNA-test. Från sju män i flera generationer då man ärver
generationer tillbaka börjar det för- större bitar från längre tillbaka i tiden.
svinna anor ur den genetiska antav- Om man har flest kvinnor i släktledet
lan. Hålen blir sedan större för varje är det mer upphackade DNA-seggeneration bakåt. För att flytta risk- ment.
zonen bakåt kan man testa en äldre
Vid ren manslinje och ren kvinnogeneration, som en förälder eller en linje har segmenten i princip dubbelt
förälders syskon. Man kan även testa så stor chans att ärvas vidare på den
tre helsyskon för att återskapa föräld- manliga linjen. Stora segment på en
rarna genom visuell fasning.
manslinje kan vara dubbelt så gamla
Det autosomala DNA-testet hjäl- än på en kvinnolinje. Det kan vara vikper till att se släktskap i de närmsta tigt att komma ihåg då det är ganska
generationerna, kanske ända bakåt stor skillnad på om det exempelvis
till 1700-talet. Ett DNA-segment med handlar om fyra eller åtta generatioskaplig storlek är normalt 20 cM, men ner. •
om man har rötterna i VästerbotSläktskap
Antal släktingar Chans att
ten eller Finland får man höja det
(medeltal)
man delar
till 50 cM eftersom ”alla är släkt
DNA (%)
med alla” där. Alla segment över
Kusiner
8 (5)
100
12 cM bör dock vara äkta.
Tremänningar
38
(28)
100
Det är mycket intressant att
190 (175)
90
jämföra barnbarn med sina mor- Fyrmänningar
och farföräldrar i kromosomvi- Femmänningar
940 (1 570)
46
saren. Peter visade sin dotters Sexmänningar
4 700 (17 300)
15
resultat och deltagarna kunde Sjumänningar
23 000 (174 000)
4
snabbt se att vid jämförelse med
120 000
1
morföräldrarna var det många Åttamänningar
590 000
0,24
fler små bitar som hon ärvt än vid Niomänningar

Källa: www.isogg.org

Nya Disbyt!
Nu är nya Disbyt standardvalet, även när du söker från Disgen.
Nya Disbyt bygger på en ny databas och introducerar samtidigt ett
nytt gränssnitt.
Men en av de viktigaste skillnaderna mot den tidigare versionen är
ändå att efternamnet inte längre måste vara en del av sökvillkoren.
Dessutom erbjuder nya Disbyt några nya sökresultat som är intressanta.
Om du ännu inte provat Disbyt så passa på nu!
På sidan för nya Disbyt finns uppe till höger “Min sida”. Öppna den
och du kan göra personliga inställningar. Du kan också, om du
klickar på ditt namn, se när du senast lämnade in ett bidrag.
Och kom ihåg - alla släktforskningsprogram kan leverera material
till Disbyt!
www.dis.se > Verktyg > Disbyt

Ny mejladress?
Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter hos Dis!

Spara skog
Du kan välja att enbart få en
digital version av Diskulogen.

Gå in på dis webbplats och gör dina
ändringar: www.dis.se > Support >
Självservice för medlemmar.
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Lena Lindhe Söderlund med sin skrift i handen

Helen Lindqvists mamma.
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Fotograf: A. Roth

Om att skriva släktberättelser
Coronaviruset stoppade oss. Vi var tvungna att ställa in vår
studiecirkel där vi peppade varandra att skriva släktberättelser. Då tog vi ett nytt steg i vår gemensamma utveckling och
började träffas digitalt istället. Våra möten via Skype ledde till
att vi utvärderade vår väg från noviser till skribenter.

D

et var en utmaning för oss
pensionärer, sex kvinnor och
ovana vid att använda Skype,
att få till tekniken. Någon var mer
kunnig och kunde guida oss andra så
att vi till slut var igång även om inte
allas kameror fungerade. Alla hördes
samtidigt och gjorde det möjligt att
diskutera våra erfarenheter.

Uppstart
Upprinnelsen till vår studiecirkel var
ett besök på Släktforskardagarna i
Växjö 2018. Vid många utställningsbord fanns inspirerande skrifter och
böcker skrivna av släktforskare om
anförvanters liv. Vi som sedan bildade
studiecirkeln var alla där och medlemmar i Dis-Filbyter. Det blev naturligt att träffas i olika konstellationer, i
bussen under resan, med småprat vid
frukostbordet eller på språng mellan
olika föreläsningar.
Helén tillfrågades om Dis-Filbyter
ville stå som arrangör för en studiecirkel. För Helén låg det i linje med
hennes roll som kursansvarig att få
igång nya aktiviteter. Dessutom hade
hon själv fina gamla foton som hon
ville göra något av. I februari 2019
hölls första träffen, förväntansfulla

och nyfikna på varandra och vad det
här skulle leda till.

Skrivprojekten
Det ligger i tiden att skriva om sitt liv,
sina minnen och sin släkt. Men hur
gör man? Vilka kunskaper behövs och
hur kommer man igång? Låt oss börja
med foton. Det är något speciellt med
gamla foton. De triggar igång minnen,
som plötsligt blir fler och fler, ja nästan till en film. Alla hade foton som
blev en ingång till sitt arbete. Det var
en varierande bredd med sommarbilder från en strand i Stockholms skärgård, Olympiastadion i Helsingfors
1952, ett så kallat egna hem i Linköping, ett hotell i Skåne, ett kafferep
utanför en gård i Kisatrakten och
släktingar poserande i fina hattar inför fotografen. Tänk att bära hatt var
så viktigt för 100 år sedan.
Någon hade gjort en antavla till ett
barnbarnsbarns dop, och fortsatte
med en ny antavla till ettårsdagen.
Suget efter att berätta var väckt. Nästa
historia skulle handla om det egna
barndomshemmet som revs. Med
alla släktingar som passerat där blev
den för lång och lades på is. Istället
blev ett bröllop ingången till ett annat

projekt som borde kunna begränsas.
När arton skräddardrängar, flera med
spännande noteringar i kyrkböckerna, visade sig ha passerat bröllopsparets bostad, var det inte möjligt att
hålla den kort. De fick bli en berättelse i sig. Det kan vara svårt för en engagerad och grävande släktforskare att
sätta stopp när sökningar resulterade
i spännande fynd. De måste berättas.
Insikten om att det är lättare att göra
många små berättelser istället för en
mastodonthistoria blev en viktig lärdom.
Första förutsättningen för att få till
en berättelse är att något ska fånga
den som skriver. En drift att söka i något intressant och spännande. Fynden
lockade Helén till att utöka historien
om sin mammas liv till att omfatta andra kvinnor i släkten. ”Jag skriver om
kvinnorna. Männen har fått tillräckligt mycket historia skriven om sig”,
säger Helén. Vi andra påverkades av
att se hur olika kvinnor hade det under samma tidsepok beroende på var
i landet de kom ifrån.

Metoder
Vi prövade oss fram. Det finns ingen
given metod. Gemensamt var att vi
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testade olika vägar. Någon hade tillgång till både mors och mormors
dagböcker. Starka känslor väcktes vid
genomläsning och gjorde att läsaren
lade ihop böckerna för att inte öppna
dem igen. En viktig lärdom! Det går
att stänga ned det som inte känns bra
att gräva i. Det kan till och med upplevas som en befrielse. Istället dök det
upp en annan tråd – gammelmorfars
hotell i Hässleholm.
En annan metod var att ta hjälp av
en 93-årig släkting med bra minne.
Genom att läsa högt ur brev och vykort som skickades mellan släktingar,
väcktes den gamle mannens minnen och han berättade. Plötsligt blev
det som var skrivet mer levande och
förståelsen för vad som var aktuellt
då, förklarades. Klänningstyget som
det skrevs om på ett av vykorten blev
inledning till samtal om affärer och
handel i Kisa.
En forskningsresa kan vara ytterligare ett sätt att följa i släktens spår.
Resan sommaren 2019 var en viktig
del av berättelsen om resan till Olympiaden i Helsingfors 1952. Bilderna i
fotoalbumet som dokumenterade båtresan var viktiga för att förstå vad det
hade inneburit att ta sig sjövägen från
Hälsingland till Finland. Det räckte
inte med att bara titta på bilderna för
att förstå hur rädd man varit för minor som fortfarande låg kvar 1952.
Båtfärden över Ålandshav 2019 gav
insikt om svårigheten att upptäcka föremål i havet.
”Det är inte min förtjänst, det är
mina ekorrar i släkten som fotograferade och sparade och sparade”,
säger Lisbeth. Genom kontakt med
Västra Göinges hembygdsförening i
20
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Hässleholm väcktes hennes skatt av
gamla bilder till liv. Hon hade bilder
som berättade om hotell Temperance och visste en hel del om historien
bakom hotellet. Lisbeth blev ombedd
att skriva en artikel till föreningens
årsbok. Hennes kunskaper om Hässleholm ökade efter kontakter med
Hässleholms kommunarkiv och även
hembygdsföreningens kommentarer
om sådant hon inte kände till. Det
förbättrade artikeln. Lisbeth insåg
att en författare behöver ta hjälp från
flera håll för att få till sin historia.
Dessutom blev hon tipsad om att inte
vara petnoga med källor. Istället för
att hänvisa till varje volym och sida
kan det räcka med att som källa ange
”Kyrkböcker”. I en artikel skriven för
en bredare målgrupp går det att släppa på exaktheten.
Våra träffar började alltid med fika
och småprat om vad var och en gjort
sedan senaste mötet. Vi inspirerades
av varandras upptäckter och framsteg. Lärandet levandegjordes och vi
kunde ta modell av varandra.
Ett återkommande ämne var formen för att presentera arbetet. Bok,
häfte eller fotobok? Vad passade bäst?
Samtidigt ställdes frågan om hur och
var en skrift kunde tryckas och i vilket
format. Vi bjöd in en sakkunnig från
ett tryckeri till en träff och vi fick information om olika format, och att det
går bra att använda Word för att göra
en tryckfil. Flera knutar löstes genom
ett samtal över en kopp kaffe.

Våra arbeten
Ett traditionellt sätt att spara minnen är i familjealbum. Men vill våra
barn och barnbarn öppna gamla al-

bum från början av 1900-talet? ”Mina
barnbarn har inte fantasi nog eller
intresse av att fråga om sina anor. Det
kommer med åldern att vara nyfiken”,
säger Lisbeth. Vi ville ta nya grepp för
att locka till läsning och hoppades på
att vår egen nyfikenhet skulle resultera i en berättelse som triggade andra
till läsning.
Alla hade grundforskning från
kyrkböcker som kompletterades
med eget släktmaterial, foton, muntliga berättelser, minnen, litteratur
och dokument från olika arkiv. Våra
anförvanter var spridda från Skåne i
söder till Västerbotten i norr. Några
utvandrade till England och Amerika.
Tidsepoken omfattar från mitten av
1800-talet till nutid.
”Sockenskräddarens aderton skräddardrängar” av Berit Peukert – En del
av en längre berättelse om ett nyförvärvat 170-årigt torps historia och
några märkliga sammanträffanden
mellan gångna tider och mina ättlingar som nu bor i torpet. Det finns inget
känt släktskap till tidigare personer i
berättelsen.
”Min släktberättelse” av Berit Kindvall Nilsson – Som pensionär fick jag
mer tid att reflektera över livet. I min
berättelse har jag försökt levandegöra
min uppväxtmiljö med byggnader,
människor och deras personligheter.
Min önskan är att barn och barnbarn
ska få glädje av det och genom min berättelse lära känna sina anor.
”Hotell Temperence” av Lisbeth
Engdahl – I Hässleholm fanns en stor
del av mors släkt. Mormor, hennes far
och syskon lärde jag känna som barn.
Gammelmorfars hotell Temperance
var en central plats. Med hjälp av egna

minnen och andras fotografier gav
detta upphov till min berättelse.
”Kvinnor i släkten” av Helén Lindqvist – Efter min mammas död kände
jag att jag ville skriva om henne och
mina minnen av henne. Dels för att
jag inte skulle glömma och för att jag
hoppades på att frammana fler minnen vartefter jag skrev. Så kom jag på
att jag ville utöka min berättelse med
flera av mina anor på den kvinnliga sidan och sammanställa bilder och text
till en liten skrift till mig själv och att
lämna efter mig blev planen allt eftersom.
”Med båt till olympiaden i Helsingfors 1952” av Lena Lindhe Söderlund
– Släktens äventyr 1952 var ett återkommande samtalsämne på släktkalasen. Ett gammalt fotoalbum fick mig
att vilja veta mera. En omfattande research ledde fram till att berättelsen
kunde skrivas.
”Flera korta berättelser” av Birgitta
Karlsson, ”Mormors släkt i Nordmaling”, ”Emma Johansson som utvandrade till England” samt ”Smeden
Carl Gustav Persson Roose och hans
familj”.

Vad vi lärt
Vi har alla lärt oss mer om vår bakgrund och hur man kan få ihop en berättelse.
– Min berättelse sträcker sig från
mitten av 1800-talet och fram till
1920. Mina kunskaper om den tiden
har ökat och jag har sett samband.
Tidsandan blir ett ytterligare forskningsfält, säger Berit P.
– De gamla breven fick annat liv
genom min farbror då hans minnen
triggades igång. Egna minnen ger en

levande historia. Jag har förstått hur
mina föräldrar levde innan jag föddes.
Tidigare generationer är mer av mitt
liv nu än förut. Jag har bearbetat min
uppväxt och fått svar, säger Berit K-N.
– Samvaron över ett gemensamt
övergripande ämne, släktberättelsen,
är grunden. Alla har sitt ämne och
jobbar med olika saker, ändå så funkar
det, säger Helén.
– Man måste vara nyfiken. Var ska
jag hitta material och källor? Utan nyfikenheten hade vi inte kommit igång.
Egentligen räcker det med att du har en
story som väcker något, säger Berit P.
– Vi har blivit sammansvetsade och
vet lite mer om varandra och har gemensamma intressen. Man märker
att det finns olika möjligheter och
olika vägar. Man ser att andra också
kämpar på. Emellanåt stoppas processen upp för att sedan flyta på igen.
Våra gruppträffar alstrar en tidspress
som ger både för- och nackdelar, säger
Lisbeth.

Gruppens betydelse
Gruppen har haft stor betydelse för
dess medlemmar.
– Gruppen ger gemenskap där man
delar med sig och peppar varandra
och får inspiration av varandra. Gruppen har gett personlig växt, säger Berit K-N.
– Gruppen har utvecklats och vi har
fått förtroende för varandra och vågar
vara personliga och då trivs man, och
vill fortsätta med gruppen, säger Birgitta.
– Jag har fått min släktberättelse
färdig. Jag har behövt gruppen för att
inte ge upp när jag skulle lära mig att
använda Word med text och bilder

och få till en tryckfil. Utan stödet hade
jag nog tröttnat och gett upp. Med
hjälp av gruppen har jag varit tvungen
att fortsätta. På samma sätt hade jag
inte försökt få till möten över Skype
om det inte vore viktigt att träffas.
För att lyckas med mina projekt är det
viktigt att ha en grupp. Jag anstränger
mig då mer än när jag jobbar med något själv, säger Lena.

Till sist
Lärandet fick en skjuts framåt genom
att vi delade erfarenheter medan vi
försökte få till varsin berättelse. Studiecirkelformen fungerade bra, men
det fanns ingen mall för hur vi skulle
gå till väga. Istället blev ett gemensamt lärande en viktig del i inlärningsprocessen. Tryggheten i gruppen gjorde att vi vågade öppna upp
om svårigheter och fann lösningar när
arbetet stoppat upp.
– ”Det är bra för mig själv att ha fått
berättelsen klar. Jag klarar av det här
och har fått nya färdigheter. Det här
är bara början! Det ligger fler historier
och väntar”, säger Berit K-N.
– ”Nästa gång tar jag bort plåstret
från kameran när vi skajpar”, säger
Lisbeth. •
Lena Lindhe Söderlund
Berit Kindvall-Nilsson
Birgitta Karlsson
Lisbeth Engdahl
Helén Lindqvist
Berit Peukert
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Anna Linder

diskulogen@dis.se

DNA-krönika

D

et genetiska släktträdet
hos 23andMe har uppdaterats. Nu är det inte bara pappas kusin som finns inlagd utan flera,
lite mer avlägsna släktingar på mormors sida också. Dessa släktingar
återfinns även i ett av de två klustren
som skapades av Genetic Affairs. Det
första klustret var antagligen från
pappas sida och det andra från mammas sida. Det genetiska släktträdet
stämmer ganska bra.
Jag har tittat lite närmare på vilka
segment en nyligen testad tremänning och jag delar och upptäckte att vi
nästan delar hela kromosom tolv som
vi ärvt av våra fäder. Vad intressant att
den biten överlevt nästan intakt under flera generationer. Det bör betyda
att den kommer enbart från antingen
farfars mamma eller pappa, inte en
kombination eftersom det är osannolikt att samma rekombination sker
vid två olika tillfällen. Det är även på
kromosom tolv som 23andMe identifierat ett finskt segment. Även andra
nära släktingar delar ett ganska stort
segment där.
Tremänningen, min syster och jag
har en triangulering på kromosom
tolv på 65 cM hos MyHeritage (MH).
Det bör betyda att min syster och
jag matchar på mammas sida för det
område som inte triangulerar med
tremänningen. Jag har sett ganska
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många kommentarer från personer
som menar att den automatiska trianguleringsmarkeringen inte stämmer på MH. Men den här verkar vara
korrekt då samma 65 cM visas även då
jag loggar in på min systers test.
Det är verkligen intressant att ta sig
tid att jämföra syskon och andra nära
släktingar och studera gluggarna, där
man matchar eller inte matchar, som
kan ge mycket viktig information. Det
är precis det man använder vid visuell
fasning. För att komma fram till vilken
av farfars föräldrar som min tremänning och jag har ärvt vår kromosom
tolv från ger det naturligtvis mycket
att se vilka träffar min kusin har i
gluggarna, där vi inte matchar. Det är
även intressant att hitta kopplingar
till andra träffar som inte delar det
långa segmentet på kromosom tolv
eftersom de möjligtvis är släkt med
mig via den andre farförälderns sida.
Jag har jobbat en hel del med mina
träffar på kromosom tolv, men jag kan
inte hitta någon koppling för alla träffar på enbart en av farfars föräldrar.
Det ser ut som att det är olika bitar,
men det betyder i sådana fall att min
tremänning och jag har ärvt samma
uppdelning från våra farfäder. Det
känns inte så sannolikt?
MH tipsar om att använda kromosomvisaren och triangulerade segment för att se vilken sida i släkten

man ska börja leta efter en koppling
till sina DNA-träffar. Jämför till exempel dig och din far med en träff och se
om ni har triangulerade segment. Om
ja, så är träffen antagligen på pappas
sida. Jämför sedan med farmor eller
farfar, om de har testats, eller någon
annan nära släkting på den sidan. Allt
för att fokusera forskningen till relevanta grenar.
Jag blev glad då jag såg att Living
DNA har kommit igång och släppt
mer funktionalitet. Många skrev då på
sociala medier om att de fått 30, 50 eller fler träffar på några få dagar. Men
jag har i stället förlorat mina fem träffar och möjligheten att testa den nya
funktionaliteten. Jag hoppas att de
snart dyker upp igen. Först försvann
namnen och endast initialerna visades och sedan försvann träffarna. Det
visar hur viktigt det är att ladda hem
ens träffar ibland och inte bara lita på
att all information finns på testbolagets webbplats. Det är många som påpekar, om och om igen, att man snabbt
ska kopiera all information om bra
träffar som dyker upp och bevisar eller pekar på ny information som man
inte haft en aning om. Det händer inte
sällan att de träffarna plötsligt förvinner då personen i fråga kanske själv
blev chockad och raderade informationen om DNA-testet eller gjorde det
privat. •

Mikael Winbladh

mikael.winbladh@dis.se

Utforskaren
U

tforskaren i Windows fungerar
både som hjärnan och hjärtat i vår
egen kropp. Utan hjärna och hjärta
kan vi inte leva. Inte heller Windows fungerar (lever) utan Utforskaren. Den är väldigt
central i din dators liv. Det är den som håller
igång Windows och som håller ordning på
all ditt lagrade data, till exempel dina dokument, dina bilder, din Disgen-databas, med
mera.
Utforskaren är ett verktyg som du använder för att hantera dina filer i datorn.
Samtidigt är Windows i sig självt byggt runt
Utforskaren, vilket gör att Windows slutar
fungera om Utforskaren inte fungerar. Lyckligtvis har Windows blivit stabilare under
åren så nu är det mer sällan som den slutar
fungera helt och hållet. Jag kommer nu att
berätta mer om hur Utforskaren fungerar
som hjärnan i Windows, eller fönstret in till
datorns lagringsplats.

Starta Utforskaren
Man kan starta Utforskaren på flera olika
sätt i Windows 10. Nedan listas några alternativ:
• Öppna din Start-meny med ett vänster
klick eller genom Start/Windows-tangenten och leta reda på den i Start-menyn.
I mitt fall finns den i gruppen Windowssystemet (Bild 1).
• Tryck på Start/Windows-tangenten + E
på tangentbordet. Det är oftast det snabbaste sättet att starta den.

• Klicka på mappikonen i aktivitetsfältet.
Med högerklick på Utforskarens ikon
kan man dessutom direkt välja vilken
mapp man ska starta i (Bild 2).
• Högerklicka på Startikonen i aktivitetsfältet och välj sedan att vänsterklicka på
alternativet Utforskaren i menyn som
dyker upp.

Utseende
Utforskaren kan se ut på många olika sätt.
Framförallt beroende på var du tittar in i
din dator. Det specifika ställe du tittar på ser
helt olikt ut jämfört med något annat ställe.
Det är som att jämföra två olika bokhyllor
på ditt bibliotek, de innehåller naturligtvis
inte samma böcker, även om de har liknande utseende. Det du ser i Utforskaren är din
dators inre innehåll, det material du kan arbeta med (Bild 3).

Innehåll
Det finns fem huvudsakliga objekt i Utforskaren:
• fil
• mapp
• genväg
• enhet
• nätverksplats.

Bild 1. Starta Utforskaren
via Windows Start-meny.

Filer
Du kan hantera dina filer i Utforskaren.
Lite torrt uttryckt kan vi säga att en fil är en
samling data (information) som är lagrad
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Bild 2. Starta Utforskaren via mappikonen i aktivitetsfältet.

under ett filnamn i ett filsystem. Filen
definierar en samling data av skiftande slag. Filen är i sin tur lagrad i ett
beständigt och fysiskt medium, till
exempel en hårddisk, ett usb-minne
eller en cd-skiva. Data i filen kan till
exempel vara text, e-post, fotografier,
programvara eller databaser. Filen är
en del i det filsystem som Windows
är uppbyggt på. Vi kan också dela in
filerna i tre huvudkategorier:
• användarfiler – de filer som du
som användare skapar, använder
eller bara sparar
• programfiler – de filer som tillhör
specifika program som är installerade i datorn
• systemfiler – de filer som operativsystemet Windows använder.
Filerna är som sagt ordnade i ett filsystem. Vi kan jämföra det med klassifikationssystemet för bibliotek och
hur böckerna är ordnade på olika hyllor i olika avdelningar på biblioteket.
Du hittar skönlitteratur på ett ställe
och du hittar facklitteratur på ett annat ställe. Sen kan det där förfinas på
olika sätt så att du delar upp facklitteratur för filatelister för sig och turkisk skönlitteratur på ett annat ställe.
På samma sätt kan du ordna filer med
bilder på ett ställe, i en eller flera
24
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Bild 3. Utforskaren med mappar och filer.

mappar, och programfiler i en annan
mapp. Största skillnaden är att klassifikationssystemet för bibliotek är väldigt standardiserat, medan ordningen
i filsystemet är väldigt mycket upp till
dig själv och därmed skiljer sig väldigt
mycket från dator till dator, även om
det kan finnas stora likheter också. Du
kan till och med blanda allt i en och
samma mapp, även om det inte är att
rekommendera.

Mappar
Kärt barn har många namn. En mapp
kan till exempel även kallas katalog.
Mappen kan jämföras med kuvert eller dokumentmappar i din skrivbordslåda. Du kan stoppa dokumentmappen i skrivbordslådan. Sedan kan du
stoppa kuvert i dokumentmappen och
du kan till och med stoppa andra kuvert i det första kuvertet. Till slut kan
du stoppa ditt dokument i kuvertet.
Det är likadant med mapparna i
filsystemet. Man kan ha en eller flera mappar i en mapp i en mapp i en
mapp, nästan i det oändliga, men det
är opraktiskt. Oftast ska man begränsa sig till högst 5–8 nivåer, sett från
toppen av trädet.
Ja, du kan se på det som ett uppoch-nedvänt träd, eller rotsystemet

för trädet. Ofta kallas toppen av trädet
för ”roten” vilket ofta är C: (Bild 4).
I Utforskaren går det att klättra runt
bland mapparna för att hitta den fil
man är intresserad av. Man klättrar
antingen med pekdonet (musen) eller
med tangentbordet, oftast då med piltangenterna.

Några speciella mappar
Det finns ett antal speciella mappar
i Utforskaren som kan vara bra att
känna till.
Den här datorn: är toppen av det
upp-och-nedvända trädet. Man kan
inte komma högre upp än så. Under
den finns alla eventuella lagringsenheter som man har tillgång till från
sin dator, till exempel hårddisken, en
ansluten usb-sticka eller en dvd-skiva. Den innehåller också eventuella
nätverksenheter som du kan komma
åt från din dator. Till sist kan också
nämnas att den ofta visar ett antal
genvägar till användarmappar som
tillhör den som just nu är inloggad i
datorn (Bild 5).
Snabbåtkomst: Det här är ingen
egentlig mapp utan en samlingsplats
för ett antal genvägar till andra mappar och filer som du ofta återkommer
till eller nyligen använde.

Bild 7. Skapa en genväg.

Bild 6. En genväg.

Bild 5. ”Den här datorn” sett i Utforskaren.

Hämtade filer: En av dina användarmappar där nedladdade filer lagras när du hämtar något från internet via din webbläsare,
om du inte har pekat ut någon annan plats
på din hårddisk.
Papperskorgen: En specialmapp för din
egen trygghet. När du tar bort en fil eller
mapp från Utforskaren flyttas den i regel
till Papperskorgsmappen. Därifrån kan du,
om du ångrar dig, återställa filen till sin ursprungliga plats. Men du får vara observant
så att inte Papperskorgen blir full. Du måste
tömma den ibland. Det fungerar precis som
med din papperskorg på kontoret.

mapparna och leta sig igenom trädstrukturen i Utforskaren för att hitta den här filen
för att starta programmet. Genom genvägen
kommer du direkt till rätt fil eller mapp som
du vill använda. Du kan skapa genvägar själv
på olika ställen till filer och mappar på andra ställen.
Det finns naturligtvis flera olika sätt att
skapa en genväg, men ett sätt är att höger
klicka där du vill ha genvägen och sedan i
menyn välja Nytt > och sedan Genväg. Då
får du upp dialogen för att ”Skapa Genväg”.
Sök reda på den fil du vill ha en genväg till,
klicka Nästa och namnge genvägen (Bild 7).

Genvägar

Avslutning

En genväg (eller alias) är precis vad det heter, en genväg till en mapp eller fil någonstans på datorn. Det är som att sträcka sig
igenom bokhyllan på biblioteket och plocka
ut en bok från andra sidan utan att gå runt
den.
Du har troligen idag redan en eller flera
genvägar på datorns Skrivbord. De kännetecknas av att de har en liten pil på sin ikonbild nere till vänster. Se bild 6 för exempel
på en genväg som pekar på programfilen för
Acrobat Reader – ”C:\Program Files (x86)\
Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe”.
Tänk vad krångligt det skulle vara om man
behövde komma ihåg namnen på alla de här

Det här var en kort introduktion till Utforskarens utseende och innehåll. Det är långt
ifrån en fullständig beskrivning av hur man
hanterar den eller vilka möjligheter som
finns med den. Men om du har en dator
med Windows kommer du att behöva använda Utforskaren så försök att bli mer bekväm med den genom att undersöka några
av funktionerna som nämnts ovan. •
Bild 4. En trädstruktur.
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ArkivDigital satsar
på småprotokoll
Härads- och rådhusrätternas så kallade småprotokoll är en viktig källa för släktforskare.
Där finns uppgifter om fastighetsaffärer, inteckningar, förmynderskap, testamenten och
annat spännande.
Änkan Ingrid Jonsdotter ändrade sig.
Det vet vi tack vare ett småprotokoll.
Hon hade testamenterat sin gård, skattehemmanet Boagärdet om 1/4 mantal i Varola socken och Kåkinds härad
(ungefär mellan Skövde och Hjo), till
sin äldre son Jon Olofsson. Men vid
»närmare eftersinnande» kom hon på
andra tankar och den 2 november 1737
lät hon i vittnens närvaro »alldeles döda, återkalla och till intet göra samma
sin testamenteriska disposition». Istället skänkte hon hemmanet åt sin yngre
son Erik Olofsson.
Ursprungligen noterades allt som
hänt inför en härads- eller rådhusrätt
i ett och samma protokoll; slagsmål,
arvstvister och lagfarter blandas om
vart annat. Protokollen bands in och
kom att kallas domböcker.
Men under första halvan av 1700-talet, bland annat genom regler i 1734 års
lag, kom en del mål att noteras i särskilda protokoll. Det gällde uppbud och
lagfarter (fastighetsaffärarer), inteckningar och äktenskapsförord och senare också förmynderskap. Dessa tämligen korta protokoll bands vanligtvis
in tillsammans, skilda från huvudprotokollet, och volymerna kom att kallas
småprotokoll, helt enkelt därför att de
var små jämfört med huvudprotokollet
(domboken).
Uppgiften om änkan Ingrid Jons-

dotters testamente återfinns i uppbuds- och inteckningsprotokollet från
vintertinget i Kåkinds härad den 17 och
följande dagar i januari 1738 och finns
numera tillgängligt i ArkivDigital.
Liksom domböckerna skrevs småprotokollen i två exemplar, ett original
som förvarades i härads- eller rådhusrättens arkiv och en avskrift (renovation) som sändes in till hovrätten. I
ArkivDigital finns i princip alla renoverade domböcker fram till början av
1700-talet (vanligtvis omkring 1730).
Originaldomböckerna kan också vara
fotograferade och ibland längre fram i
tiden.
Sedan en tid tillbaka fotograferar
ArkivDigital de renoverade småprotokollen i Svea och Göta hovrätt. I Göta
hovrätt börjar häradsrätternas protokoll år 1700 och är i nuläget tillgängliga
till och med 1750, medan rådhusrätternas protokoll börjar 1720 och är färdiga
till 1728. I Svea hovrätt finns för tillfället
småprotokoll för häradsrätterna åren
1701–54 och för rådhusrätterna 1701–08
och 1710. Tanken är att fortsätta fotograferingen framåt i tiden.
De mest givande småprotokollen
för släktforskaren är uppbuds- och lagfartsprotokollen och kanske framför
allt förmynderskapsprotokollen (som
vanligtvis börjar under andra halvan
av 1700-talet). De senare är enklare att

hitta i än de andra protokollen. När en
person dog och efterlämnade omyndiga
barn skulle en förmyndare utses. På så
vis vet forskaren ungefär var i protokollen det är lönt att leta: kort efter att en
person med omyndiga barn avled. Till
förmyndare utsågs ofta en nära släkting, en farbror, en fasters man eller en
kusin till föräldrarna. Tyvärr anges inte
alltid släktskapet uttryckligt, men när
det sker kan det ge släktforskaren en
värdefull pusselbit.
Småprotokollen finns i advokatfiskalens arkiv i hovrätterna. Sök i ArkivDigital på önskad hovrätt (Svea eller
Göta), välj Advokatfiskalen och leta
efter Småprotokoll bland volymerna.
Ibland har ArkivDigital fotograferat
härads- och rådhusrätternas exemplar
av småprotokollen. De volymerna återfinns i respektive rätts arkiv.

Håkan Skogsjö

> Bland småprotokollen för Kåkinds
härad i Västergötland finns ett uppbuds- och inteckningsprotokoll från
den 23 januari 1738, som berättar att
änkan Ingrid Jonsdotter hade ändrat
sitt testamente till förmån för yngre
sonen. (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:70 (1738) Bild 1530 / sid
151 (AID: v950413.b1530.s151)

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

Insändare

Svingt – databas med alla svenskar
Vidareutveckla RGD till Svingt – en databas med källbelagd information om historiens alla svenskar och en mötesplats för all svensk släktforskning.
En längre och utförligare version av insändaren finns på www.dis.se/svingt.

S

kulle Sveriges släktforskare kunna samverka för att
skapa en universell databas
med källbelagd information om Sveriges alla invånare genom tiderna?
Per Andersson, som har släktforskat
i 45 år och givit ut flera släktböcker om
bland annat Långarydssläkten med
två Guinnessrekord och senast bokverket Sveriges kungasläkt med drygt
275 000 efterkommande till Gustav
Vasa, föreslår ett sådant projekt i form
av en mötesplats där alla forskare kan
delta i ett gemensamt kunskapsbygge.
Mycket dubbelarbete utförs säkerligen inom släktforskningen genom
att flera forskare ovetande om varandra ägnar sig åt samma personer.
Både kvalitet och kvantitet gynnas om
släktforskare samarbetar, för att lösa
forskningsproblem mer framgångsrikt och frigöra tid som exempelvis
kan användas till det rika källmaterial
som finns utöver det vanligaste.
Dagens informations- och kommunikationsteknologi har medfört stora
möjligheter att samverka och få tillgång till källor och forskningsresultat,
samtidigt som risken att felaktig information sprids har ökat.
Ett stort framsteg för släktforskningen skulle vara en för alla tillgänglig digital databas där källsäkrad släkt- och
personhistorisk information samlades
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rörande alla människor vars existens
det är möjligt att få kännedom om och
att denna kunskapssamling också utformades som ett forum för alla forskare som vill delta i det gemensamma
kunskapsbygget. Så skulle släktforskarna kunna knytas samman i ett universellt forskningsprojekt: Sveriges
invånare genom tiderna, Svingt.
Kvalitet och empirisk grund är avgörande för Svingt. All information
som tillförs databasen måste vara uttryckligen belagd med källangivelse,
källexcerpt och en direktlänk till en
avbildning av källan, så att andra forskare smidigt kan bilda sin egen uppfattning om källans tolkning.
Svingt skulle innebära ett webbaserat wikiupplägg, förenat med ett
ovillkorligt krav på källbelägg. Den
som accepterar kvalitetskraven registrerar sig enkelt som forskare. Vid
varje förändring av information i databasen anges automatiskt av vem och
när ändringen gjorts och vad som förändrats.
En personsida, som rymmer all
information om en individ och länkar till andra, bildar centralpunkten
i Svingt. Där redovisas den kunskap
som forskare efter sin prövning har
utvunnit ur källorna, det vill säga
forskningsresulterad information. Till
denna kopplas källinformation och

forskarkommentarer (forskares argumentation utifrån källorna). Databasens information ska självfallet vara
sökbar och kunna visas i olika former,
alltifrån källrekonstruktioner, namnindex och statistik till antavlor och
stamtavlor.
Varje person tilldelas ett unikt
svingtnummer, som i första hand bildas utifrån personens födelseboksnotis. Exempel: 1-058615-18980412-1-2,
där sifforna anger källtyp (födelsebok),
födelseförsamling (län, kommun, församling), födelsedatum, ordningsföljd
inom dagen samt kön.
Ett mål är att källinformation från
alla födelse-, vigsel- och dödböcker för
landets församlingar förs in i Svingt.
Så långt möjligt skulle alla personer
födda de senaste 200 åren också kunna länkas samman med sina föräldrar
genom en grundmodell att systematisk excerpera varje födelsebok, komplettera ur samtida husförhörslängd
med föräldrars födelseförsamling och
födelsedatum samt sortera efter dessa
båda uppgifter och identifiera varje
förälder i egen födelsebok och tilldela
dem svingtnummer. •
Per Andersson
medlem 5433

C

l-Olof Sahl
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Carl-Olof Sahlin till minne

Carl-Olof

En av föreningens funktionärer, tillika hedersmedlem, avled i påskhelgen strax före sin
80-årsdag, efter en längre tids kamp mot cancer.
Carl-Olof, allmänt kallad COS, var aktiv i Föreningen Dis i någon form sedan slutet av 1980-talet.
Han var med och bildade regionföreningen DisÖst 1988 och var dess ordförande i två omgångar
1998-2010 och 2013-2015 och var även tidvis redaktör för dess tidning. Som regionordförande var
Carl-Olof adjungerad till Föreningen Dis styrelse
så vi har haft mycket med honom att göra genom
åren. Carl-Olof var även tidigare Disgen-fadder
och intill slutet Disbyt-ombud, så många medlemmar har mött honom.
Carl-Olof växte i och för sig upp med släktforskningen genom faderns intresse för det och
den Sahlinska släktföreningen, men började själv
i vuxen ålder, det vill säga som 25-åring. Förutom
sitt engagemang i olika roller inom Föreningen
Dis var Carl-Olof även styrelseledamot i Sveriges
Släktforskarförbund 1992 till 2000.
COS var varmt uppskattad av sina Disbytombudskollegor och oss andra. Vi kommer att sakna
honom och lyser frid över hans minne.
Föreningen Dis styrelse

1940–2020

Carl-Olof var medarbetare i Disbytprojektet genom alla år, tidvis som
huvud-Disbytombud. Om minnet
inte sviker mig hjälpte han mig med
programmering och bugg-rättning i den
första versionen av Disbyt-programmet. Det var på den tiden programkoden i QuickBasic var läsbar för alla användare. Ett tecken på att Carl-Olof har
varit med länge är att han skickat in 319
månadsuppdateringar vilket motsvarar
26 år (de första åren gjordes uppdateringarna när man tyckte att man hade
fått in tillräckligt mycket).
Under alla dessa år har vårt samarbete och vår samverkan präglats av
en positivism och gemytlighet. Vi har
verkligen haft trevligt både vid möten
i Linköping och på andra ställen samt
alla dessa år med telefon- och brevkontakt i början och via e-post på senare år.
Jag kommer att minnas trettio års
samverkan i Disbyt-projektet med
tacksamhet och glädje.
Olof Cronberg

E-postadress hos Tele2 och Com Hem

I

nyhetsbrevet som mejlades ut
i slutet av april 2020 skrev vi detta
”Har du en e-postadress hos Com
Hem eller Tele2? Då behöver du kanske skaffa en ny – och anmäla den nya
till Dis! Tele2 stänger sin e-posttjänst
i slutet av april, och Com Hem stänger
sin tjänst “delvis”. Gratis alternativ är
exempelvis Googles Gmail eller Microsofts Outlook.”
Båda företagen har börjat stänga ner
sina e-posttjänster, successivt i omgångar under 2020. Deras respektive
kundtjänst säger att de kommer att
förvarna den grupp av kunder som berörs av varje omgång av nedstängning.
Kundtjänsten på Tele2 bekräftade
att det gäller all deras mejl, inte bara

om man läser sin e-post inloggad på
webbmailsidan. Det innebär också att
eventuella vidarekopplingar av e-post
från tele2.se-adressen som man har
gjort till en annan adress kommer att
sluta fungera.
Kundtjänsten rekommenderar därför att om man har en Tele2-adress
bör man förbereda sig och hitta en ny
e-postadress, spara sina kontakter och
meddela kontakterna att man har ny epostadress. Om du använder din adress
som inloggning någonstans måste du
ju byta där också, till exempel på Facebook eller olika prenumerationer.
Vi nämnde i nyhetsbrevet två alternativ, Googles Gmail som du kanske
redan använder för ditt Google-konto

för din Android-telefon och Microsofts Outlook som kommer med datorns Microsoft-konto. Du har kanske en iCloud-adress om du har en
av Apples produkter? I flera fall har
man därmed kanske ”fått en adress
med produkten” som man inte haft
användning för tidigare.
Både Tele2 och Com Hem har information om lämpliga åtgärder på
sina respektive webbplatser.
För kunder hos Tele2 gäller det
även e-postadresserna med @swipnet.se eller @mb0xXXX.swipnet.se.
Eva Dahlberg
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Nyhet!
Uniformen berättar
Har du militära anor i ditt släktled? Eller är du nyfiken
på en specifik soldatuniform? Då är detta boken för dig!
Med bilder och ord presenterar vi de svenska militära
uniformerna in i minsta detalj. Från karolinertid
till nutid, med ett extra fokus på arméns uniformer 1860–1960.
Du lär dig identifiera soldater från fotografier
och vi gör nedslag i musikens, konstens och
filmens världar.
Du hittar boken i vår online shop:
www.rotterbokhandeln.se

Nu kan du prenumerera
till förmånliga paketpriser
Du har väl inte missat att Rötter numera
erbjuder ännu förmånligare priser på Släkthistoriskt Forum, Släktforskarnas årsbok 2021 och
digitalt extramaterial?

Premiumpaket 1 år
(spara upp till 270 kr)
Premium-inloggning
Ersätter tidigare Rötters Vännerinloggningen och ger dig tillgång
till digitalt extramaterial

99 kr

Läs mer på www.rotter.se/prenumerationer
Premium-inloggning
Släkthistoriskt Forum digitalt
Premium-inloggning
Släkthistoriskt Forum digitalt
Släkthistoriskt Forum i brevlådan

199 kr
Spara 175 kr

299 kr

Premium-inloggning
Släkthistoriskt Forum digitalt
Släkthistoriskt Forum i brevlådan
Släktforskarnas årsbok 2021

Undrar du över något?
Kontakta Sveriges Släktforskarförbund:
E-post: info@rotter.se

Spara 270 kr

499 kr

Läs mer på www.rotter.se/prenumerationer

Per Andersson
a@slekt.se

Ny rekordättling till Gustav Vasa

S

läktgiften kan medföra
att en ättling leder sitt ursprung till en stamfader eller
stammoder på ett stort antal linjer.
Det visar inte minst kretsen av drygt
275 000 efterkommande till Gustav
Vasa, som redovisas i bokverket ”Sveriges kungasläkt” (2019). Särskilt vanligt är där flerfaldiga släktskap bland
personer som tillhör något av de europeiska furstehusen eller det övre
skiktet inom den svenska adeln.
Många linjer till Gustav Vasa är ett
uttryck för en aktiv släkt- och äktenskapspolitik med syftet att främja
legitimiteten hos det svenska kungahuset genom härstamning från arvmonarkins grundare. Efter att den
sista agnatiska linjen inom huset Vasa
löpt ut vid Christinas abdikation 1654
har ättlingar på kvinnolinjer till Gustav Vasa fångats upp både vid val av
nya kungahus och vid husmedlemmars giften. Tydliga exempel på det
förra är kungarna Carl X Gustaf och
Adolf Fredrik och på det senare blivande Oscar I:s gifte 1823, då Bernadotterna knöts till vasaträdet, och blivande Gustaf V:s 1881, då en ättling till
den avsatte Gustaf IV Adolf och en till
hans kungarival Carl XIV Johan förenades. Så har Carl XVI Gustaf ackumulerat inte mindre än 91 härstamningar från den förste vasakungen.

Eftersom varken nuvarande kungen
själv eller hans barn har gift sig med
någon vasaättling har den hittillsvarande generationsvisa ökningen i successionen avstannat. Två av kungens
systrar, och även barn till dem, har
däremot fortsatt i de historiska spåren. Prinsessorna Birgitta och Désirée
har därmed barnbarn som räknar 107
respektive 105 linjer. Med 105 härstamningar är Estelle De Geer (född
2000) och hennes två bröder, som är
sysslingar till prinsessan Estelle (född
2012) och hennes bror, de svenskar
som leder sitt ursprung på flest håll
till Gustav Vasa.
Det finns också andra som når högre antal härstamningar än Sveriges
kung, såsom drottning Margrethe av
Danmark (103), kung Felipe av Spanien (136) och kronprins Pavlos av
Grekland (198), som tillsammans med
sina syskon innehade rekordet fram
till den 28 februari i år. Då föddes
prinsessan Alexandra zu Leiningen
med 273 uppsättningar av Gustav
Vasa på sin antavla, 153 på fädernet
och 120 på mödernet.
Flest härstamningar på enbart ickefurstliga linjer har en gosse i Stockholm, född 2017, som är ättling till
”kung Gösta” 60 gånger. •

Läs mer om Gustav
Vasas ättlingar i Diskulogen nr 122, 2018, på
sidorna 26–27.
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Lennart Sjöholm

lennart.sjoholm@gmail.com

Sjökapten Anders
Wimmerstedt
1883–1917

U

pprinnelsen till mitt
forskningsarbete om Anders
Wimmerstedt tog sin början
när jag sökte efter min morfar Johan
August Pettersson i kyrkoböckerna
för Masthuggets församling. Jag visste att morfar dog av spanska sjukan,
också kallad spanskan. Det var en
ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i
slutet av, och strax efter, första världskriget.
Jag upptäckte snart att död- och
begravningsböckerna även listade
omkomna sjömän när deras handelsfartyg sänkts av torpeder, kanonbeskjutning eller minsprängning. Mitt
intresse för svenska handelsflottans
krigsförluster åren 1914–1918 startade
då. Jag utökade forskningen med att
gå igenom dödböcker daterade åren
1914–1918 för samtliga församlingar i
Göteborgs och Bohus län.
I Örgrytes församlings dödbok hittade jag namnet Anders Wimmerstedt med information om dödsorsak
som var ”omkom vid ångaren Harolds
förlisning”. Namnet Anders Wimmerstedt var välbekant för mig då vi
båda var aktiva fallskärmshoppare
i Göteborgs Fallskärmsklubb under
åren 1966–1973. Det var min väns farfar, med samma namn, som miste livet
ombord på ångaren Harold.
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Det bör också nämnas att dagen
efter sjöslaget om Skagerrak den 31
maj–1 juni 1916 började liken flyta
iland i Danmark, svenska västkusten
och Norges sydkust. Bärgningar av
omkomna är registrerade i kyrkböckerna. Det var 6 768 britter och 3 058
tyskar som stupade eller sårades under Skagerrakslaget.

Anders levnadslopp
Anders föddes i Söderåkra Bruatorp
den 28 februari 1883. Han var det
yngsta barnet i en syskonskara på tio
barn. Fadern var lantbrukaren Johan
Henrik Adolf Wimmerstedt och modern var Ebba Amalia född Hildebrand. Information om Anders liv för
åren 1883–1910 saknas.
Den 10 maj 1911 gifte han sig med
Hillevi Kristina Viktoria Blom. Samma år erhöll han behörighetsbevis
som sjökapten med registreringsnummer 37/11. Han var sedan tidigare
inskriven på sjömanshuset i Kalmar
med registreringsnummer 28. Den 24
maj 1911 flyttade Anders och Hillevi
till Kalmar stadsförsamling.
Den 3 februari 1914 flyttade paret
till Malmö Caroli församling och en
månad senare, den 15 mars, föddes
dottern Maj-Britt. Den 14 mars 1916
gick flyttlasset till Örgryte, villa Tomtebo Böö.

Den 23 januari 1917 påmönstrade
Anders ångaren Harold som befälhavare efter att ha skrivit kontrakt med
redaren och kolimportören Gustav E.
Reuter. Kontraktet gällde till den 14
juni med en månadshyra (lön) på 360
kronor.
Den 13 mars 1917 avmönstrade Anders och sonen Arne föddes den 3
april. Den 17 april 1917 påmönstrade
Anders sin sista resa. Han omkom troligen genom drunkning. Den 14 mars
1918 flyttade änkan och barnen till
Malmö Sankt Petri församling.
Ovanstående information har jag
hittat i församlingarna inom respektive län, samt landsarkivet i Göteborg
vad gäller mönstringsliggare och sjömansrullorna genom ArkivDigital.

Oinskränkt ubåtskrig
Tysklands oinskränkta ubåtskrig
innebar verkanseld utan förvarning.
På aftonen lördagen den 5 maj 1917
avgick Harold från Tyne. Lasten, som
var destinerad till Göteborg, bestod av
1 975 ton kol samt omkring 12 ton post,
brev och paket. Befälhavaren hade vid
utklareringen mottagit förseglade
order rörande den kurs som fartyget
borde styra. Efter att lotsen avlämnats
innanför pirarna styrdes fartyget mot
magnetiskt NO till O ½ O, vilken kurs
sedermera inte ändrades.

Foto: Länspumpen

Källor
• Svenska handelsflottans krigsförluster åren 1914–1920. Redogörelse av Kommerskollegium.
• www.faktaomfartyg.se
• www.uboat.net
• Mönstringsliggare
• Sjömansrullor
• Kyrkböcker för respektive församling.

UB 21 i hamnen i Ramsgate

i väntan på skrotning.

.
öttor till engelska gruvor
SS Harold lastar gruvst

Klockan 11.00 på söndagen hade
Harold hunnit cirka 80 distansminuter från Tyne i den inslagna riktningen. Vinden var nordostlig, en frisk bris
med hög dyning och klar luft. Förste
styrmannen hade vakten på bryggan,
där även rorsmannen och utkiken befann sig, då Harold utan föregående
varning träffades av ett skarpt skott
som ramponerade däck. Styrmannen
gav omedelbart signal till maskinen
att stoppa samt avgav två långa signaler i ångvisslan till tecken att maskinen stoppats. Samtidigt upptäcktes på
cirka 400 meters avstånd på babords
bog (vänster fram) en ubåt utan signaler, som för full maskin styrde mot
Harold, oavbrutet beskjutande ångaren med en kanon på fördäck. Harold
förde svenska flaggan och nationalitetsmärken fanns målade på fartygssidorna. Befälhavaren, som befann
sig i navigationshytten, varskoddes
och kom ut på bryggan samtidigt som
besättningen beordrades att göra klar
livbåtarna. Dessa hade under hela
resan hängt utsvängda i sina dävertar för att hastigt kunna sättas i sjön.
Ubåten upphörde emellertid inte
med beskjutningen. När befälhavaren lämnade navigationshytten slog
en granat in genom dess babordssida,
vilken fullständigt slets upp. På ett avstånd av 150–200 meter från ångaren

lade sig ubåten stilla under oavbrutet
skjutande. Ett skott gick genom skansarna, ett annat förstörde styrmaskinen och tog bort en del av bryggan, ett
tredje sprängde maskinskylightet och
så vidare. Så gott som hela överbyggnaden bortsköts så småningom och
förste maskinisten Oskar E. Tillman
sågs falla i däck, träffad av en granat.
Livbåtarnas sjösättning försvårades
av den hårda dyningen och den ihållande beskjutningen. Babords livbåt
sattes utan missöden i vattnet, och
fyra man av besättningen skyndade
genast ned i densamma. På grund av
sjögången hotades den emellertid
av att slås sönder mot ångarens sida.
Granater slog dessutom ned i omedelbar närhet av båten. Harold hade fortfarande fart framåt så livbåten, som
låg med rodret åt babord, skar ut från
ångaren och var nära att kantra, varför fånglinan måste kapas. Livbåten
skildes då från fartyget. Befälet gav
tecken om att båten skulle vända åter
till Harold, men detta ansågs omöjligt
på grund av granaterna som slog ned
mellan båten och fartyget.
De fyra besättningsmännen rodde
därför i stället bort mot ubåten för
att förmå denna att upphöra med beskjutningen. Alle man av den på Harold kvarvarande besättningen skyndade nu till styrbords livbåt. Denna

hade emellertid hakat upp sig och
hängde nästan lodrätt i taljan. När
den sedan firades ner vattenfylldes
den och blev liggande i marvatten. En
del besättningsmän, däribland båda
styrmännen, hoppade dock ned i båten och började länsa den från vatten.
Genom ett missförstånd kom fånglinan att kapas, utan att order getts av
befälet, och inom kort var även styrbordsbåten skild från fartyget utan att
kunna återkomma, dels på grund av
att årorna till följd av den höga sjön
och att båten låg så djupt i vattnet och
inte kunde användas, dels på grund
av de omkring ångaren exploderande
granaterna.
Enligt förste styrmannens uppfattning lade ubåten avsiktlig spärreld
mellan livbåtarna och ångaren för att
hindra de förra att närma sig fartyget.
Förutom den av granaten träffade maskinisten Tillman blev kapten Wimmerstedt och maskinisten Carl Oscar
Norling, eldarna Nils Evald Persson
och Lars Fredrik Larsson, mässgossen
Carl Oscar Johansson och rorsmannen, matrosen Carl Martin Backman
kvarlämnade ombord. De tillropades
från styrbordsbåten att sätta livbåten
i sjön. Denna befanns emellertid vara
sönderskjuten. Förste styrmannen
ropade då att de skulle ta på livbälten
och hoppa i sjön så att livbåten kunDISKULOGEN 129 | 2020
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de försöka bärga dem. De flesta sågs
också springa i sjön, den ene efter den
andre, men utan livbälten, för att simmande försöka nå livbåten.
Enligt förste styrmannens skildring
av händelseförloppet riktades nu granatelden även mot de i vattnet simmande. Matrosen Backman och eldaren Larsson nådde båda livbåten, som
nu länsats från vatten och roddes mot
de simmande. Mässpojken Carl Oscar Johansson lyckades också komma
fram på endast ett par båtlängders avstånd från livbåten, då en granat slog
ned i vattnet tätt intill densamma. Johansson sågs sträcka båda armarna
i vädret innan han försvann i djupet,
antagligen träffad av skottet. De övriga
på ångaren kvarlämnade personerna
kom aldrig fram i närheten av livbåten utan omkom alla antingen genom
drunkning eller genom beskjutning.
Beskjutningen upphörde först
klockan 12.15 efter att pågått i en timme. På tecken från ubåten hade babords livbåt med sina fyra besättningsmän närmat sig densamma. Ubåten
satte fyra matroser jämte sprängbomber ombord i livbåten, som därefter
roddes ned mot Harold. De tyska matroserna äntrade ombord på ångaren
och placerade bomberna i maskinen
och pannorna. Sedan de plundrat ångaren på så mycket proviant och andra
förnödenheter som livbåten kunde
rymma, antändes bomberna, och livbåten roddes tillbaka till ubåten. Även
styrbordsbåten hade under tiden
närmat sig ubåten. Förste styrmannen uppmanade ubåtschefen att styra
bort mot Harold för att rädda dem
som möjligtvis ännu stod att rädda.
Ubåtens befälhavare riktade då först
34
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sin kikare mot Harold och slog därefter ut med armarna samt ruskade på
huvudet under förklaring att det inte
skulle tjäna någonting till. Han tillade
att ångaren som blockadbrytare måste
sänkas eftersom det var krig.
Då babords livbåt återkom till ubåten gick förste styrmannen över i
densamma. Livbåten fick där fem nya
passagerare, fiskare från fiskekuttern
Ada Cavell från Scarborough, som föregående dag sänkts av ubåten. Dessa
meddelade att de tvungits langa ammunitionen under beskjutningen. De
upplyste vidare att ubåtens nummer
var UB21. Livbåtarna lämnade därefter platsen och satte kursen V till S
mot närmaste land. Bombernas explosion hade inte haft åsyftad verkan
så ubåten sågs gå upp på 25 meters
avstånd från Harold och avskjuta ett
skott mot vattenlinjen mitt för tvåans
lucka. Klockan 12.30 sågs Harold gå till
botten. Det sista som syntes av fartyget
var svenska flaggan på akterstången.
Båtarna roddes de första 15 milen
men på aftonen då det började blåsa
frisk SSV, hissades segel. På måndag
förmiddag kom man i sikte av Farne
Island, mötte där ett par engelska
patrullbåtar och erhöll bogsering till
utsidan av Beadnell, där båtarna landade klockan 12.00. De ombordvarande var alla vid liv, men befann sig
i mycket medtaget tillstånd.

Omkomna
• Anders Wimmerstedt, befälhavare, född 1883, gift, hemort Malmö
(Göteborg)
• Oscar Emil Tillman, förste maskinist, född 1864, gift, hemort Göteborg.

• Carl Oskar Olaus Norling, andre
maskinist, född 1889, gift, hemort
Göteborg.
• Nils Evald Persson, eldare, född
1897, ogift, hemort Kviinge (Kristianstads län).
• Carl Oscar Johansson, mässgosse,
född 1901, ogift, hemort Göteborg.
Den svenska handelsflottans förluster
åren 1914–1920 var enligt Kommerskollegium 188 ångare och motorfartyg samt 92 segelfartyg. 794 personer
(755 män och 39 kvinnor) förlorade
livet. •
ÅNGAREN HAROLD
Byggd 1878 av M. Pearse & Co,
Stockton, England.
Dimensioner: 78,84 x 10,53 x 6,50 m.
Maskineri: ångmaskin. Effekt: 600 hk.
1878 - sjösatt och levererad till
Newcastle, England.
1894 – Såld till Ångfartygs AB Harold.
1907 – Såld till Rederi AB Vega.
1916 – Såld till Ångfartygs AB Harold.
1917 – Sänkt av kanoneld från en
tysk ubåt i Nordsjön.
Befälhavare: Anders Wimmerstedt.
Bemanning: 20 män.
Last: 1 975 ton stenkol och cirka
12 ton post.

UBÅTEN UB21
UB21 var av typ UBII, byggd för torpedattacker mot kustgående fartyg.
Byggd 1915 på varvet Blom & Voss.
Dimensioner: 36,1 x 7,84 x 4,36 m.
Djupgående: 3,7 m. Max djup: 50 m.
Effekt: 284 hk och 280 hk (u-läge).
Hastighet. 9,1 knop (ytläge),
5,81 knop (u-läge).
Antal torpeder: 6. Däckskanon 88 mm.
Befälhavare: Franz Walther.
Besättning: 23 man.

Prova appen Släkten!

Utskriftsmöjligheterna som finns i appen Släkten är ett bra komplement till de som finns i Disgen. Timglasvyn (kallas trädvy i Släkten) är utskriven med inställningar av två generationer av ättlingar
och fyra generationer av förfäder i liggande A3 i pdf-format. Du kan
ställa in så att du får upp till 7 generationer åt respektive håll. Cirkelvyn är på liknande sätt utskriven i A0-format.
Tänk på att Släkten är för ditt personliga bruk och att du inte får
dela med dig av dina privata inloggningsuppgifter. Med hjälp av
funktionen för html-export i Disgen kan du dela med dig av det du
önskar på till exempel ett usb-minne. Stöd för det går att finna i
Disgen-handledningen på vår webbplats, www.dis.se/html-export.

När detta skrivs pågår fortfarande dialogen med Apple om att få Släkten godkänd. När du läser detta hoppas vi att problemet är
ur vägen och att även iOS-användare har använt Släkten. För Android har den funnits ute en längre tid och vi har fått flera goda
förslag till förbättringar.
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plantera ett
släktträd!
ArkivDigital är populärast bland släktforskare i Sverige.
Där finns allt som behövs: källorna, registren och släktträdet.
Tjänsten är skapad av släktforskare i Sverige för släktforskare i Sverige.
Med ett abonnemang är du bara några knapptryck från att
plantera ett eget släktträd.

FLEST REGISTER

ArkivDigital har Sveriges största
och mest användbara person
register som hjälper dig
att hitta i källorna.

EGET SLÄKTTRÄD

Med ett ArkivDigital-ab
onnemang är du bara
några knapptryck från
din egen historia. I den
här boken berättar vi
hur du finner ditt ursprung och din släkt i
arkivhandlingar på internet
; kyrkböcker, bouppteckningar, militära rullor
och andra dokument. Du
släktforskar på riktigt i tillförlitliga förstah
andskällor. Till din hjälp
har du ArkivDigitals
många personregister,
som gör det enkelt att
hitta.
Författaren Håkan Skogsjö
, en av Sveriges mest kända
har givit ut ett flertal omfatta
släktforskare,
nde släktutredningar. Han
tör för Sveriges släktfor
skarförbunds tidning Släkthis har varit redakSläktforskarnas årsbok
toriskt forum, för
i närmare tjugo år och
startade på 1990-talet
förbundets webbplats
Rötter. Numera är han
styrelse
Digital, Sveriges ledande
ledamot i Arkivleverantör av historiskt
källmaterial via internet.

I ArkivDigital skapar du ett eget
släktträd och håller enkelt
ordning på allt intressant
du hittar.

UTFÖRLIG LÄROBOK

Håkan Skogsjö

Släktforskning
på riktigt
Hur du söker ditt
urspru
i kyrkböcker och andra äldngre
dokument på internet

ArkivDigitals lärobok
”Släktforskning på riktigt” är en
pedagogisk vägledning till
svensk släktforskning.

ISBN 978-91-9 81999-1
-8

9 789198 199918
>

SKOGSJÖMEDIA ÅLAND

ArkivDigital har Sveriges mest
omfattande internetarkiv med
digitaliserade originalkällor
för släktforskare.

Håkan Skogsjö = släktfor
skning på riktigt

Mest källor

Släktforskning
på riktigt

188 sidor
Stort format
295 SEK

Med ArkivDigitals nybörjarpaket är jakten på dina rötter snart igång!
Pris: 995 kronor, abonnemang ett kvartal och lärobok, inkl frakt och moms.

Läs mer på www.arkivdigital.se/nyborjarpaket
ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt
källmaterial via internet till historiker, släkt- och hembygdsforskare
och andra som vill studera källorna i original.

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.

Torpaborna som vi minns
Kjell Bodensten
Inbunden A4, 254 sidor
ISBN: 978-91-985673-1-1
130 kronor + porto
kjell.bodensten@gmail.com

Boken om Tage – en släkthistoria
Monica Wallstedt
A5, 160 sidor
ISBN 978-91-519-2088-7
120 kronor
monica.wallstedt@telia.com

Boken beskriver främst människorna i
Torpa (G) i Kronobergs län. Cirka 800 personer är omnämnda och sökbara i personregistret med sidhänvisning. Boken
börjar med ett generellt avsnitt om släktforskning. Sedan ett kapitel om skolor,
affärer och näringsverksamhet. Därefter
rikskändisar, näringslivsprofiler, Torpaprofiler och några med tragiska livsöden.
Alla med Torpaanknytning. Därefter en
del om den egna släkten, föräldrahemmet
och den egna historien. Boken vänder sig
främst till alla med anknytning till Torpa,
men är läsvärd för många andra.

Boken sträcker sig från slutet av
1800-talet till våra dagar. Jag ville ta
reda på vad som hände min far. Han
försvann från vårt hem under oklara
omständigheter. Varför visste jag inget
om hans barndom? Även min farfars
ursprung var höljt i dunkel. Genom att ta
del av dopböcker och husförhörslängder
har jag delvis fått svar på mina frågor.
Jag har besökt orterna Himmeta och
Säterbo i Västmanland, min far och farfars födelseorter. Där träffade jag några
ortsbor som generöst delade med sig av
foton och annat material.

Ebba Hochschild - Att leva efter döden
Caroline Ranby
Inbunden, 530 sidor
ISBN: 9789175456355
249 kronor
www.historiskamedia.se

Piga, klockare, inhysing, lots:
skärgårdsöden 1669–1809
Carina Wolff-Brandt
Inbunden, 280 sidor
ISBN: 9789526854847
340 kronor
www.adlibris.com

Biografin över Ebba Hochschild är en
gripande kvinnoskildring, ett människo
öde präglat av både djupaste sorg och
insikten om livets fantastiska möjligheter. Ebba (1866–1953) var yngsta dotter
till Carl och Beata Gyllenstierna på det
skånska godset Krapperup. Hon växte
upp och verkade i en dynamisk tid, i vilken hennes liv kan ses som en spegelbild
av samhällsutvecklingen. Från en roll
som dotter, hustru och moder i friherrliga familjer, skapade hon ett eget yrkesliv
som statsfru hos drottning Victoria och
kom att verka i ett sammanhang av central politisk och kulturell betydelse i det
dåtida Sverige.

I boken vävs en populärhistorisk skildring
av storpolitiska händelser samman med
fiktiva berättelser om verkliga människor
som levt i Kyrkosundsskär i sydvästra
Finlands skärgård, mitt i det svenska
riket. Riket förenas av Östersjön där de
som bodde vid huvudfarlederna var extra
utsatta för stormakternas krig.Vi får läsa
om Matts Klockare som gömmer kyrksilvret undan ryssen, om hustrun Cirstin som
gör sitt bästa för att skydda familjen mot
pesten, om lilla Anna som växer upp och
blir lotshustru långt ute på Båklandet.
Den hårt stretande skärgårdsbon stiger
fram ur historien och ger den liv.
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Avlidna Dis-medlemmar
328
423
435
743
921
1043
1345
2144
4976
5128
5591
5730
6905
7506
7517
7560
8352
8790
9129
9260
9435
9669
9968
10094
10276
10776
10837
11171
11414
11656
12655
12818
12821
12871
13474
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Ingvar Larsson, Annerstad
Jan Carlson, Sollentuna
Carl-Olof Sahlin, Täby
Ingrid Nilsson, Trelleborg
Claes Lofter, Åkersberga
Bertil Thörn, Staffanstorp
Bengt Johansson, Göteborg
Bo Åsbrink, Skövde
Rolf Ahlinder, Handen
Torsten Hermodsson, Malmö
Bertil Sollerbrant, Åkersberga
Ann-Britt Davidsson, Nybro
Gerd Nyström, Linköping
Lena Hasselrot, Stockholm
Barbro Mycklén, Husum
Harry Bogren, Hällingsjö
Lena Andersson, Tidaholm
Lars Göran Nilsson, Saxtorp
Per Clemensson, Göteborg
Matts Billgren, Göteborg
Björn Rudqvist, Eksjö
Ulla Grönstedt, Ljusdal
Jan Rydh, Stockholm
Hans Hagel, Tranås
John Alebring, Genarp
Bo Widerquist, Värnamo
Monica Abelson, Vargön
Erik Malmqvist, Hästveda
Anna-Stina Strandin Freij, Järna
Stina Nilsson, Ängelholm
Stig Nyström, Sundsvall
Britt-Marie Olofsson, Norsjö
Maud Pettersson, Karlskoga
Gösta Lindeberg, Farsta
Lars Edstrand, Brämhult
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14044
14112
14610
15438
15884
16484
16716
16872
16930
17237
17321
18137
18181
18372
18516
18642
19883
19996
20047
20973
21744
22764
23315
24472
24628
24730
24810
24896
25722
25740
25927
27953
28688
29424
30239

Bertil Larsson, Varberg
Per-Eric Nilson, Linköping
Bertil Grahn, Danderyd
Inger Hall, Mjölby
Sven-Arne Silve, Trelleborg
Leif Ohlsson, Lindome
Nils Andersson, Hjo
Lennart Wallin, Båstad
Carin Bjerke, Nacka
Gerd Kajan, Lidköping
Stefan Czarnecki, Värmdö
Leif Sandin, Grebbestad
Inger Ström, Eskilstuna
Thorsten Ekholm, Sturefors
Jack Karlsson, Vreta Kloster
Leif Öhrner, Stockholm
Rosa Johansson Karlekvist, Sandared
Hans Josephson, Stockholm
Berit Schmidt, Malmö
Erkki Uhlgren, Alingsås
Owe Axelson, Sundbyberg
Eva Möller, Lerum
Lennart Olsson, Malmö
Kurt der Nederlanden, Karlstad
Leif Pettersson, Skyttorp
Else-Britt Rhudin Hall, Tungelsta
Karin Pettersson, Ödåkra
Kerstin Wikén, Östersund
Bo Strand, Sundsvall
Veronica Hast, Stockholm
Kurt Sjödin, Norrala
Gun Wanders, Stockholm
Jan Rennel, Falun
Gunilla Wassberg, Landvetter
Jan Renner, Skärholmen

30566
32697
32716
33467
34517
35141
35355
35919
38293
38520
39141
39364
39401
39963
40607
41155
43382
43970
45967
46080
46229
46301
47127
50072
51163
52340
52469
53811
54329
55009
55056
55395
55824

Inger Esberg, Umeå
Inger Palm Ekström, Vallda
Cyril Brunius, Huskvarna
Lars Andersson, Solna
Ulf Haglind, Ludvika
Mats Pettersson, Hallsberg
Gun-Britt Davidsson, Saltsjö-Boo
Rune Lövdahl, Umeå
Lennart Bjurenäs, Ramdala
Erik Setthammar, Lomma
Ulla Karlsson, Vargön
Sven-Erik Ulmestad, Växjö
Lars-Åke Andersson, Limhamn
Karl-Gustav Bergman, Kalix
Rolf Bäckman, Kållered
Ulla Strand, Bromma
Enar Larsson, Älvängen
Gunnar Lundgren, Skärholmen
Lars Rudolfsson, Tjällmo
Lars Sjöström, Lidköping
Inga-Maj Stenström, Lund
Bertil Dahlberg, Helsingborg
Anna Kihlgren, Ystad
Ingmar Sköldborg, Nösund
Sven Eriksson, Malmö
Max Leibertz, Oxelösund
Lena Jönsson, Mariannelund
Björn Bontin, Åkersberga
Karl Göran Sjösvärd, Skellefteå
Hans Vestin, Skellefteå
Lennart Grip, Sandviken
Thomas Axevik, Enköping
Hans-Erik Jansson, Angered

Webbshoppen

shop.dis.se
•

Utskrifter för Disgen
Behöver du hjälp att komma igång med utskrifter?
Kompendiet ”Utskrifter för Disgen” innehåller exempel på
över tjugo väl beskrivna lösningar. Utskriftsfunktionerna
som beskrivs återfinns i Disgen 2016, 2018 och 2019.
Disgens utskriftsmöjligheter är nära nog oändliga. De flesta
kan hitta några favoriter bland de 150 standardmallarna. Alla
mallar kan också ändras så att du får med just den information du önskar.
Många utskrifter har standardformat A4, medan ett mindre
antal har större format som A3 och A2.
Rtf-utskriften ger dig möjligheten att läsa in filen i exempelvis Word så att du kan justera utseende och innehåll innan
slutgiltig utskrift.
Utskriftsval som tas upp i kompendiet är:
Ansedel – Ansedel.
Antavla – Tabell, grafisk, livslinjer, sidindelad,
ny sidindelad, komprimerad samt ansedlar för alla.
Stamtavla – Tabell, träd, grafisk, livslinjer
samt en rad per person.
Släktmatrikel – Träd och tabell.
Utskrifter för
Söklista – Innehåll och ansedlar för alla.
Disgen 2019
Släktskapstavla – Grafisk.
(ett häfte på
Appen – Släkten.
44 sidor)

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.

Sedan förra numret har
Dibyt-ombudet CarlOlof Sahlin i Täby avlidit.
Carl-Göran Backgård
har slutat som Disgenfadder. Tack för din
insats!

Dis faddrar är en grupp erfarna
medlemmar som på ideell basis
åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra
medlemmar, via telefon och
e-post. Det finns inga garantier för att dina problem blir
lösta genom att du kontaktar
en fadder, eller att du slipper
datorrelaterade olyckor. Genom
att kontakta en fadder har du
förbundit dig
• att ha tagit en säkerhetskopia innan samtalet (e-posten)
• att följa fadderns råd på egen
risk
• att ha samtyckt till att faddern inte kan göras ansvarig
på något sätt för eventuella
fel, misstag, dataförluster
eller annan skada.
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Disgen/pc Sverige
Peter Åberg
Stig Geber
Hans Peter Stülten
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
Lennart Näslund
Peter Johansson
Tommy Jacobsson
Laila Larsson
Curth Svedberg
Stefan Wennberg

Fadderlista i postnummerordning
Stockholm
Uttran
Nynäshamn
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
Helgum
Örnsköldsvik
Umeå
Ersmark
Roknäs
Seskarö

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

073-5157668
08-53030734
0707-828491
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
076-8480114
070-5648859
090-32493
0910-720041
070-6619907
0922-61315

076-2482232

070-3297345
070-2320079

0705-254075
073-6715111

073-0945945
076-1080029
0705-116292
072-7352434
070-3877888
0735-808972
070-6303267
070-5369583

070-2750339

070-5125770
070-6164410
070-6556433

Vasa

+358-500268361kv

Tvedestrand

+47-37164209

peab@ownit.nu
stig.geber@telia.com
h-p.stuelten@outlook.com
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
staffan@dis-syd.se
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
lennart@hsn.nu
peter.johansson-oer@telia.com
tommy.umea@gmail.com
laila.tuva@outlook.com
curth.svedberg@gmail.com
stefan.vennberg@telia.com

henrik.mangs@netikka.fi
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
070-6276073

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

Huddinge

(070-5112847)

sven.olof.akerlund@gmail.com

0708-583988
076-1091184

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

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

Holger/pc
Sven Olof Åkerlund

Brunnsgatan 28, 553 17 Jönköping,
0760-852663,
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

Peter Åberg

Gröndalsvägen 188,
117 69 Stockholm, 073-5157668
peab@ownit.nu

Josefine Nilson

Brunstorpsvägen 26 A,
561 36 Huskvarna, 0703-175450,
josefine@mingenealogi.se

Bo Kleve

Karthantering
Lena Ringbrant Ekelund
Tor-Leif Björklund

Klippan
0435-711060
Norrköping 0768-130387

070-2320079

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

Solhaga 7, 582 46 Linköping,
bok+dis@kleve.se

Lars Engberg
Västra Ringvägen 21, 802 67 Gävle
070-6678604
lars.e.engberg@gmail.com

Disbyt-ombud (Sverige)
Charlotte Börjesson
Donald Freij
Gunnar Bergstedt
Hans Vappula
Håkan Johansson
Håkan Asmundsson
Kent Hektor
Kerstin Malm
Olle Olsson
Rolf Eriksson

Västra Frölunda
Värnamo
Stockholm
Borås
Västerås
Linköping
Ystad
Örebro
Gävle
Vikingstad

031-478093
0702-780885
0707-716906
033-150036
021-22274
0708-652996
0707-530201
073-0429721
026-101376
0723-628263

070-2224857

070-6303267

charlotte.borjesson@telia.com
donald@freij.se
bergstedtgunnar@gmail.com
hans.vappula@gmail.com
hakan.johansson.021@telia.com
hakan@asmundsson.nu
kent.hektor@comhem.se
kegubi60@gmail.com
olle.olsson.gavle@gmail.com
rolferiksson@brevet.se

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt

Stockholm

0707-716906

Christina Claeson

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

Anders Lindberg

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

Kristina Andersson

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

sm0ald@comhem.se

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

013-104 204

dis_arkiv@dis.se
Valberedning
Sammankallande: Peter Johansson,
valberedning2020@dis.se
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NORD

c/o Kassberg,
Drejarvägen 19,
961 40 Boden

BERGSLAGEN

ordf_nord@dis.se
Hemsida: www.dis-nord.se
Ordf: Vakant

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-Bergslagen

D

is-Bergslagen bildades
i november 1995 under namnet Dis-Aros och har sitt säte
i Västerås. Verksamhetsområdet omfattar hela eller delar av Västmanland,
Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna och Värmland. Vid starten hade
vi endast 20 medlemmar men idag är
vi glädjande nog cirka 1500 medlemmar. Det visar vilket stort intresse det
finns för släktforskning.
Dis-Bergslagen samarbetar med
Örebro Släktforskarförening som har
en forskarsal och ett bibliotek där alla
medlemmar i Dis-Bergslagen kan utnyttja datorer, abonnemang och databaser.
Föreningen har under våren 2020,
innan coronaviruset slog till, anordnat
två kurser i Disgen, en i Köping och en
i Örebro. Kursen i Örebro kunde inte
slutföras innan coronaviruset utan
avbröts efter två av de fem planerade
lektionerna. Deltagarna erbjöds hjälp
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på distans om de kom med frågor rörande de avsnitt som ej kunde genomföras.
Dis-Bergslagen har inga egna lokaler i Västerås men ett gott samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan
och vi använder deras lokaler vid
Lysgränd 1 där vi en gång varannan
vecka, mellan 17.00 och 20.00, har
medlemsträffar som är flitigt besökta.
Vid dessa träffar försöker vi hjälpa
släktforskare med problem som de
stött på. Deltagarna har under träffarna tillgång till alla släktforskningsprogram som föreningen har tillgång till.
I samband med årsmöte och halvårsmöte bjuder vi in föreläsare. Vid
vårt årsmöte den 8 mars kom Peter
Niwong från Släktforskarförbundet
och berättade om DNA-forskning.
Som alla känner till så har vi alla
drabbats av coronaviruset på olika
sätt. För Dis-Bergslagen har det
inneburit att en stor del av våra med-

lemsträffar har ställts in. Vi hade även
börjat planera för DNA-träffar och
Kart-träffar men även detta har vi fått
skjuta på. Ingen vet hur länge restriktionerna för coronaviruset kommer att pågå. Eftersom många av våra
medlemmar som brukar besöka oss
tillhör riskgruppen 70+ så måste vi
vara försiktiga.
Dis-Bergslagen har en hemsida
www.dis-bergslagen.se, där vi informerar om verksamheten i vår region
samt en medlemstidning, Disponibelt, som utkommer med två nummer
per år.
Orvar Asplund

VÄST

FILBYTER

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

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

SYD

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

SMÅLAND

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

Hallands
Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland.
Föreningen med den
unika Medlemsportalen,
som ingår i medlems
avgiften.

Dis-Väst

D

is-Väst är en av de tre största regionföreningarna i Dis.
Vi har en lokal på Gamla Torget 43 i Mölndal. Där har vi ett antal
datorer för dig som vill släktforska på
egen hand. Datorerna har en mängd
olika databaser och programvaror
installerade. Öppettiderna framgår
av vår hemsida. Vi ger distanskurser
i Disgen och släktforskning på dagtid eller kvällar i vår lokal. Även våra
temakvällar, där vi tar upp allt från
DNA, teknik och olika delar i Disgen
har vi här.
Föreningen har medlemsmöten
med olika aktiviteter och teman två
gånger per termin. Vi försöker även
att samarbeta med lokala släktforskarföreningar i vårt område för att vi
ska nå ut till många i vår stora region.
Dis-Väst har en programgrupp som
gör ett strålande arbete med att leta
fram intressanta föreläsare till våra
aktiveter.
Vårt medlemsblad heter Disketten och utkommer fyra gånger per år,
bara som pdf numer, till våra medlem-

mar. Disketten återfinns på vår hemsida. Vi har även börjat att skicka ut
medlemsinformation via mejl till den
mejladress som lämnat till Dis. Får ni
inte vår information så kontrollera er
skräppost och/eller den mejladress ni
lämnat till Dis.
Är du medlem i någon lokal släktforskarförening och vill att vi ska besöka er? Tag kontakt med någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på vår
hemsida, www.dis-vast.o.se.
Är du intresserad av att hjälpa till
i föreningen vid våra arrangemang?
Har förslag på en lokal eller föreläsare? Vill du bistå medlemmar i vår
lokal? Då är du hjärtligt välkommen
att kontakta oss.
Föreningens aktiviteter har under
våren varit inställda på grund av coronaviruset. Inför hösten planerar vi
aktiviteter som medlemmarna kan
vara med på via sin dator hemma om
distanseringen fortsätter.

Teckna dig
för vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!

Gå med i
Facebookgruppen
Halländska
SläktFrågor
HSF

Hårginst är Hallands landskapsblomma

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

B

Ladda ner och köp
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.

Med Disgen 2019.2 ingår också appen Släkten för att visa genealogiska data
från Disgen i din smarttelefon eller surfplatta (Android och snart även för iOS).
Se till att du har en aktuell säkerhetskopia.

