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Hans-Ove Kjellberg bor i Vellinge.
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N

u är det sommar och några tar semester även från släktforskningen, medan andra använder en del av sin lediga
tid att komma i gång med eller fortsätta sin forskning. DIS och
Genlines pågående sommarturné är ett sätt att värva nya forskare, extra öppethållande i Forskarstugan i Gamla Linköping
är ett annat. Nyligen har en server installerats genom medlemmen Ulf Frykmans försorg, som gör det mycket lättare för besökande forskare att komma åt våra nu mer än 150 CD-skivor
med släktforskningsmaterial, plus ett antal abonnemang på
svenska och utländska släktforskardatabaser. Forskarstugan
får fler och fler även ganska långväga besök av DIS-medlemmar, som insett att det ”lönar sig” att använda en dag eller två
i Forskarstugan för att botanisera i det stora utbudet.

Är Sverige
fortfarande
bäst på
folkbokföring?

NU TILL EN VIKTIG KVALITETSFRÅGA. Enligt uppgifter i
dagspressen har det uppstått tvivel på att den nuvarande folkbokföringen
överensstämmer helt med
verkligheten, genom att
personer står kvar på senaste folkbokföringsadress trots att dom t ex flyttat utomlands
och kanske även avlidit. En orsak till tvivlen är att den folkbokföringskontroll som tidigare gjordes mot mantalsskrivningar och folkräkningar numera upphört. Det blir därmed ingen
”återkoppling” från befolkning till folkbokföring.
Direkt motsvarighet till kyrkans tidigare Församlingsbok
(och dessförinnan husförhörslängder) finns inte heller, så vi
släktforskare kan inte enkelt se vilka personer som bodde på
en viss fastighet vid en viss tidpunkt. Sedan staten tog över
kyrkans ansvar för folkbokföringen år 1991 tycks både kvalité
och forskningsmöjligheter ha försämrats, och Sveriges månghundraåriga rykte som ”världsbäst” på folkbokföring kan
vara i fara.
I SPALTEN AVLIDNA MEDLEMMAR omnämns denna gång bl a LarsBertil Nilsson och Signar Bäckman, som båda gjort storartade
och mångåriga insatser som ”DIS-ambassadörer”, bl a som
faddrar i Skaraborg respektive Finland. Lars-Bertil var tidigare
också ersättare i DIS styrelse.
AV KALENDARIET FRAMGÅR att DIS funktionärsträff och årsmöte
2006 blir redan den 11–12 mars. Detta för att inte kollidera
med Släktforskningens Dag den 18 mars, som enligt önskan av
Släktforskarförbundet bör uppmärksammas med publika arrangemang över hela landet.
STURE BJELKÅKER
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Det senaste året har jag genomfört ett projekt om en släktbok på CD och vill
gärna berätta om mina erfarenheter. Kanske kan någon inspireras att försöka
själv. Jag lever och lär efter principen att svårigheter är till för att övervinnas och
att det bara är att hoppa rätt in i uppgiften så brukar saker och ting lösa sig efter
hand. Om inte annat så lär man sig en hel del på vägen. Då sätter vi igång …

ETT EXEMPEL PÅ HUR DU
GÖR EN SLÄKTBOK PÅ CD
AV OVE BILLING
Bakgrunden till mitt jobb med en CDpresentation är att jag tidigare, för
mer än tio år sedan, kopierat upp en
släktbok på åtskilliga hundra sidor till
vart och ett av barnen, men att göra en
ny upplaga upplevde jag både för dyrt
och framför allt för besvärligt.
Det är ju också så att ungdomarna
nu för tiden har en helt annan datorvana än vi äldre och upplever det bekvämare att klicka runt i en dator än
att bläddra i en tjock pärm.
Det som höll mig tillbaka var
svårigheten att i Disgen knyta olika
dokument och extra bilder till vissa
personer. Men så fick jag syn på ett
inlägg på DIS Forum, där Hasse Svedberg löst problemet (se hans hemsida
http://web.telia.com/~u87729389/
genealogi.htm och hans artikel i Diskulogen nr 68).
Hans princip kvarstår men jag har
modifierat den en del för att passa
mig.
Det hela går ut på att använda en av
Disgens notiser, förslagsvis nr 9, Extra
Text, endast för detta ändamål och
inte för något annat.
Notis 9 skall alltså vara påslagen

Bild 1
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när man kör Html-export men avslagen vid alla andra utskrifter. Innehållet i notisen är en html-kod som jag
återkommer till senare och som ger en
knapp för länkning till önskat dokument (Bild 1).
Länken kan leda till ett enda dokument, t.ex. en bouppteckning eller
till ett samlingsdokument med en lista
på nya länkar till i princip hur många
dokument eller bilder man vill ha. En
fördel är också att samma länkmål
kan förekomma hos många personer.
Det kan alltså finnas länkar hos både
testator och arvtagare till samma testamente. Man kan länka till allmänhistoriska artiklar, till ortsbeskrivningar, gårdsfotografier ljudfiler eller
egentligen vad som helst som man tar
med på CDn.

Hur gör man?
1. Välj ut dokument
Gå först igenom alla bilder, artiklar,
kartor och andra dokument, kanske
också ljud- eller videofiler, som du
anser bör vara med.
När det gäller bilder måste de vara i
jpg-format för att kunna återges med
dagens webbläsare. Använd ett bildbehandlingsprogram för att vid behov
omvandla formatet på dina bilder. De
flesta klarar det. I sammanhanget kan
det dock vara bra att se till att det alltid
finns en beständig kopia av varje bild
i t.ex. tif-format. Som bekant minskas
antalet pixlar varje gång man sparar
i jpg, varför bilden blir förstörd efter
några sådana operationer. Betrakta
alltså dessa tif-filer som arkivfiler, som
alltså inte skall användas direkt.
Anteckna sedan på en personlista
vilka bilder etc. som hör till vem. Om

alla mottagare har Word kan du förstås ha dokumenten i doc-format, annars kanske du bör välja pdf-format,
som ju kan läsas av gratisprogrammet
Acrobat Reader. Detta program kan
man kanske i så fall även skicka med
på skivan.
Du märker snart att för många av
de äldre anorna finns inga speciella
dokument och då behövs förstås heller ingen länkningsknapp.

2. Mappar, mappträd
För att det hela skall fungera är det
viktigt att filerna kommer på rätt
ställen på den blivande skivan så att
koderna hittar sin fil.
Jag rekommenderar att du börjar
med att skapa en särskild mapp någonstans på din dator, som du kallar
SläktCD eller något annat du väljer
själv. Tanken är att du senare skall
kopiera hela innehållet i denna mapp
till din kommande CD eller DVD. (Jag
skriver fortsättningsvis bara CD, troligen behöver du inte någon DVD, som
ju rymmer ungefär sju gånger mer.)
När du med Disgen skapar en Htmlexport så är den första frågan var det
hela skall placeras. Svaret är i mappen
SläktCD. Skapa gärna en export dit nu
som övning och för att se hur det ser
ut och vad filerna innehåller, men den
exporten måste du sedan radera.
Du ser emellertid genom en titt i
manualen eller vet av erfarenhet att
det hela placeras i en undermapp
som föreslås heta Html och att flera
undermappar till Html, kallade 0001,
0002… skapas. Vi skall så småningom
lägga vår mapp för dokumenten på
samma nivå som 0001 osv., dvs. under Html.
Html-mappen själv innehåller dels

Bild 2
skapade person- och ortregister (om
du valt detta), dels alla bildfiler som
åberopas vid exporten. 0001 osv.
innehåller ansedlar, ca 1000 i varje.
Ett typiskt mappträd kan då se ut
som bild 2. Där noteras att de bilder
du har länkade på vanligt sätt i Disgen
som t.ex. porträtt hamnar automatiskt
i mappen Html (se ovan). De ytterligare
bilder som du vill ta in med den tänkta
länkknappen skall däremot placeras i
mappen Bilder under Html.
Kartor kan betraktas som bilder
men kan också placeras i egen mapp
parallellt med Bilder och Dokument.
Detsamma gäller de dokument som
handlar om orter.
En sådan uppdelning ger förstås
lite bättre överblick än att ha bilder,
dokument, kartor etc. i samma mapp.
Jag har också valt att skapa en mapp
Samling, där jag placerar de samlingsdokument jag skapar, se nästa stycke.

3. Skapa erforderliga samlingsdokument
I ansedeln kommer alltså en knapp
(se bild 1) för länkning alldeles efter
levnadsbeskrivningen. Den leder

ibland till ett samlingsdokument, som
är en lista på saker som har med den
berörda personen att göra. Jag har valt
att kalla dessa S+Disgens id-nummer
för personen.htm, t.ex. S1_234.htm
(1=flocknr och _ i stället för kolon,
som ju inte går bra i filnamn).
Den skall alltså placeras i mappen
Samling. Man borde kunna skapa
detta i Word men flera har avrått och
jag har i stället använt FrontPage, som
var mycket bekvämt. Säkert går det
bra med andra, t.ex. DreamWeaver.
Där har jag alltså en lista på kanske
10–20 bilder, dokument, kartor etc.
Listan skall i första hand innehålla
en beskrivning av länkmålet och kanske ett nummer. Du kan markera hela
beskrivningen eller bara ett nyckelord
eller numret och sedan välja programmets knapp för att skapa en länk (det
finns även en för bokmärken).
Det kommer då upp en bläddermöjlighet och du letar förstås upp
det önskade dokumentet, som alltså
måste finnas på sin slutliga plats under mappen SläktCD vid detta tillfälle,
liksom själva samlingsdokumentet.
Om du flyttar ett länkat dokument
till en annan mapp måste du göra om
länkningen. Ett exempel på ett samlingsdokument visas i bild 3.
Gå nu igenom samtliga personers
dokument och skapa ett samlingsdokument för var och en som har flera
än ett eller två. För dem med få länkar
kan du i stället skapa en länkknapp i
ansedeln för varje dokument men fler
än två knappar ser kanske inte så bra
ut. Det är också mycket lättare att
ändra ett samlingsdokument (om du
vill lägga till eller ta bort något) än att
än att ändra i notis 9 och sedan göra
om hela exporten.

4. Skapa knapp
Jag har valt att skapa en tangent-

bordsknapp
med
texten Mer…, Fig.
4, men du kan göra
något annat eller be
Bild 4
mig skicka min lilla
fil för ändamålet. Den skall ha gif-format och storleken är i mitt fall 60x40
pixlar.
Detta mått bör återfinnas i koden
i nästa stycke. Måtten där bör vara
minst så stora så att hela knappen får
plats. Som du ser i koden nedan har
jag valt att placera knappbilden i mappen Bilder men det är valfritt.

5. Kod
Den Html-kod med vinklar, punkter
och annat, som du ser nedan skall
placeras som enda text i notistypen
Extra Text (9).
Givetvis måste du i det enskilda
fallet byta adressen på första raden
nedan mot det som gäller i ditt fall
beträffande mappnamn och filnamn.
Om det skulle handla om en gårdsbeskrivning kanske det skulle kunna stå
<ahref=”../Orter/2_345.htm” target
=”100%”><BR> i stället.
Observera att snedstreckens lutning skall vara som här visas i alla
Html-koder, inte som i vanliga fall.
De båda punkterna innebär en order
till programmet att gå tillbaka ett steg
i trädet från det befintliga stället (0001
för ansedlar), alltså till Html, och där
söka efter mappen Bilder och i den
leta upp Mer2.gif. Detta känner nog
gamla DOS-rävar igen.
<a href=”../Samling/S1_6.htm”
target=”100%”><BR>
<img src=”../Bilder/Mer2.gif” border=”0” width =”60” height=”40”>
</BR></a>
I Disgen skall du under Inställningar för Ansedlar se till att notistyp

Bild 3
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9 inte visas för huvudpersonen men att
den finns med under hans levnadsbeskrivning (rad 2). (Bild 5) Skulle du ha
använt denna notis för andra ändamål
tror jag att det går att använda någon
annan av de icke tidigare använda
möjligheter som finns på andra raden,
men det har jag inte prövat. Det är
emellertid viktigt att du placerar den
valda notisen sist bland notiserna om
du vill ha knappen sist.

6. Bildformat
Om inget görs visas alla bilder i webbläsarna i sin originalstorlek, vilket
ibland kan vara mycket stort. Det är
tillrådligt att justera detta generellt.
Vid export till Html gäller inte de
inställningar man gjort beträffande
bildhöjden, de gäller bara vid utskrift
från Disgen. För de bilder som införes
med hjälp av länkknappen rekommenderas att använda en kopia i ”lagom” storlek.
Den som vill kan läsa om storleksändringen i min källa på http:
//w1.320.telia.com/~u32012659/dg
och klicka sedan på Mina experiment.

7. Automatstart av skivan
Det kan vara praktiskt att skivan
startas automatiskt när den sätts in.
Detta kan man åstadkomma genom
att lägga till några filer i skivans rot,
dvs. i mappen SläktCD.
Skriv först följande tre rader i
Anteckningar eller någon annan ren
texteditor och spara som ny fil med
namnet Autorun.inf

Bild 5
den kan även innehålla foton. Spara
den sedan som Välkommen.html.
Du kan kalla den något annat men
då måste också det filnamnet ersätta
det som står ovan i de båda filernas
textrader. Om du har en länk på din
välkomstsida så bör den dock skrivas
i FrontPage eller liknande.
Annars bör du berätta för läsaren
hur han skall starta, t.ex. i form av en
bruksanvisning.
Alla tre filerna placeras direkt i
SläktCD så att Windows direkt hittar autorun.inf, annars händer inget.
(Bild 6)

8. Kopiera till CD
Innan du kopierar över till skivan så

[AutoRun]
ICON=Explorer.exe
OPEN=Wscript ShellExecute.js //B
//nologo Välkommen.htm
Gör sedan likadant med följande tre rader och spara som ny fil
ShellExecute.js
WshShell = WScript.CreateObject
(”WScript.Shell”);
WshShell.Run(”Välkommen.htm”,
1, 0);
WScript.DisconnectObject
(WshShell);
Dessa båda filer har jag fått från
www.supportdata.net.
Till slut bör du skriva en liten Välkomsthälsning och berätta lite om skivan. Denna kan du skriva i Word och
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Bild 6

bör du förstås pröva alltsammans (autorun går dock inte). Gå till probandens ansedel i mappen 0001 och klicka
på den. Om du har länk på välkomstsidan så klicka på Välkommen.htm
och klicka på länken.
Vid kopieringen är det viktigt att
inte själva mappen SläktCD kommer
med, bara allt dess innehåll. Som ovan
sagts måste i alla fall autorun.inf finnas
i skivans rot, alltså direkt åtkomlig.

9. Sidfot
Detta är överkurs, alltså inte nödvändigt. Men det kan vara trevligt
att varje sida (ansedel) avslutas med
något om när detta jobb gjordes samt
att det finns en länk direkt tillbaka till

startsidan. Detta har jag åstadkommit
genom att i Disgen under Verktyg >
Export till Html välja fliken Sidfot.
Där finns en ruta där du kan skriva
vad du vill. Som exempel kan jag ange
vad jag själv skrivit där (bild 7a)
<CENTER>Nedtecknat av
Ove Billing 1960-2004.</CENTER>
<BR><CENTER>Tillbaka till
<a href=/Välkommen.htm> skivans
huvudmeny</CENTER></a>
Detta ger två centrerade rader, dels
”Nedtecknat av Ove Billing 1960–
2004.”, dels ”Tillbaka till skivans
huvudmeny” med det understrukna
som länkgivare. (Bild 7b)

10. Mera info
Naturligtvis kan man lägga in mycket
mer på skivan. En sådan sak är hela
mappen Dg8Data för den som i en
framtid vill gå in och komplettera
grundmaterialet men då måste man
vid det tillfället förstås anskaffa Disgen-programmet.

Bättre är möjligen att lägga in en
gedcom-export av ungefär samma
skäl. Man kan lägga med Acrobat
Reader etc. Som tidigare sagts bör
man också lägga med bilderna i tifformat i en särskild arkivmapp. Allt
sådant bör läggas i egna mappar parallellt med Html-mappen.

kör fast. Hör också gärna av er och
berätta i tidningen om era eventuella
svårigheter eller egna varianter av mitt
upplägg.

Slutord
Detta blev ganska mycket text men jag
har som vanligt valt att vara tämligen
utförlig. Egentligen är det inte så svårt
som längden antyder men det fordras
ett visst mått av noggrannhet och
konsekvens.
Jag hoppas att många vill pröva
på detta och hjälper gärna den som

Bild 7a

Bild 7b
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Det bästa med studiebesöket på landsarkivet var att titta i originalböckerna.

Kalle Sjöstedt, 17 år, tittar motvilligt upp från skärmen som
visar en sida ur en husförhörsbok från Göteve socken i Skaraborg. Han är en av ungefär 50
elever i tvåan och trean på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
utanför Göteborg som under
vårterminen valt släktforskning
som s k individuellt val.
Ursprungligen var det två släktforskningsengagerade rektorer på
skolan, Egil Gry och Jan Östgärd,
som kläckte idén. Men deras arbetsbörda som rektorer tillät inte denna
lustfyllda undervisning så uppdraget
gick till andra krafter.

Kommer fortsätta släktforska
– Jag valde släktforskning för att det
verkade kul, säger Sandra Lund, som
går i trean på marknadsföringsprogrammet. Det har varit en bra kurs
och jag kommer att fortsätta släktforska, men kanske inte nu direkt.
Hon säger precis som Kalle:
– När man hittar någon som man
söker, det är den största kicken.
– Mina släktingar blev överlyckliga
8 | Diskulogen nr 69

Gymnasieelever provar på släktforskning

”Det är häftigt när
man hittar sin släkt”
när jag hälsade på dem och berättade
vad jag höll på med, berättar Sofia
Lyrberg som går på samhällsprogrammet. Jag har nästan all min släkt på
Torsö i Vänern och jag åkte dit och
intervjuade släktingar och tittade på
ställen, t ex en backstuga där mina
förfäder och förmödrar bott. Det var
jätteintressant. Jag är ganska säker
på att jag kommer att fortsätta att
släktforska.

Många generationer
De här unga släktforskarna är födda
på senare delen av 1980-talet och deras farföräldrar är födda på 1920–40talen. Alltså behövde eleverna komma
tillbaka till generation tre eller oftast
fyra för att komma i kontakt med
kyrkoboksmaterialet som finns på
Genline.
Tack vare den nya Sveriges Dödbok

som kom precis till kursstarten och
Sveriges Befolkning 1890 har nästan
alla lyckats komma in och jobba i
kyrkoböcker. Men naturligtvis hade
det varit lättare om det funnits någon
station däremellan.

Fina redovisningar
Ett av målen för undervisningen var
att göra en redovisning inför kamraterna. Inte att räkna upp hela släktträdet utan att i första hand berätta
om något levnadsöde eller kanske en
plats som betytt mycket i släkten och
att gärna stödja detta med bilder.
Många fina och roliga redovisningar blev det. Anna Stadin med rötter i Älvsborgs län berättade om sin
farmors mormor som var övertygad
att hon levande skulle hämtas upp till
himlen en viss dag år 1907 för att sitta
på Gud Faders högra sida.

Ansökan om
ändrade
villkor för 3G

My Ring (närmast i bild) hade precis som de andra eleverna inga som helst
problem att lära sig DISGEN.
Döttrarna fick sy en vit klänning åt
henne som när hon nått himlen skulle
singla ner till jorden som ett tecken. En
tid innan den förestående himlafärden
kom en präst och gav henne en skarp
tillrättavisning och menade att det i
själva verket var djävulen som farit i
henne. Kvinnan blev då sängliggande i flera år, därefter steg
hon upp och levde ett vanligt
liv!

också ges insikt i släktforskningens
metodik och problematik, stifta bekantskap med enkel paleografi och
förstå betydelsen av användandet av
datorn i släktforskningen.”
Dessa mål uppfylldes.
L ARS WALLGREN

Post- och telestyrelsen, PTS, har
fått in en ansökan från Hi3G om
ändrade tillståndsvillkor för 3G.
Hi3G vill bland annat ersätta det
som återstår av 3G-utbyggnaden
med täckning genom det kommande digitala mobiltelefoninätet
i 450 MHz-bandet.
PTS kommer nu att pröva ansökan. Samtliga 3G-operatörer,
Hi3G, Tele2/Telia och Vodafone
kommer att få möjlighet att visa
om de kan säkerställa den fortsatta 3G-utbyggnaden med alternativ teknik, utan att det försämrar
för konsumenterna.
PTS avvaktar med att förelägga
operatörerna vid vite att slutföra 3G-utbyggnaden. 3G-näten
skulle ha varit utbyggda senast
31 december 2003 med en befolkningstäckning på 8.860.000
personer.
PTS styrelse har beslutat att
fortsatt utreda frågor angående
konsument, konkurrens, teknik
och miljö.

Studiebesök
Släktforskningsgrupperna
blev väl mottagna vid sitt
studiebesök på Landsarkivet
i Göteborg. Det bästa med
besöket var enligt eleverna att
få titta i originalböcker som
personalen plockat fram. Det
var en helt annan känsla än att
titta på en dataskärm.
Målet för kursen lydde så
här: ”att eleverna genom att
söka sina egna rötter ska få
en djupare förståelse för de
villkor tidigare generationer
levde under, och en insikt i
hur samhället fungerade samt
olika samhällsgruppers levnadssätt och problem under
tidigare århundraden. De ska

Det är inga problem när böckerna är så här lättlästa.
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DIS HAR FYLLT 25 ÅR

Firade med middag och utställning
AV BERNT STENMARK
– I normalfallet har en
25-åring slutat växa, men
den här växer med en ny
medlem varje halvtimme.
Det är inte heller så vanligt att en 25-åring har
sju barn, men så är det i
det här fallet, sa DIS ordförande Sture Bjelkåker i
sitt jubileumstal.
Föreningen DIS firade sitt
25-årsjubileum i samband
med den årliga funktionärsträffen och årsmötet i
Linköping i mars. DIS har
150 ideellt arbetande funktionärer, 85 av dem var
med på funktionärsträffen.
Dessa och ytterligare 35
medlemmar deltog i den
jubileumsmiddag som arrangerades på lördagskvällen.
Sture Bjelkåker syftade
i sitt tal på den kraftiga

Bo Persson, Östgöta Genealogiska Förening, var
en av gratulanterna.
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PO Bergman till vänster, föreningens grundare och förste sekreterare med medlemsnummer 1 är hedersmedlem i DIS. Här talar han och hans hustru Kerstin Bergman med föreningens nuvarande ordförande Sture Bjelkåker.

Charlotte Börjesson representerade DIS Väst.

Alf Christoffersson gratulerade från DIS Norge.

Intendent Gunnar Elfström representerade
Gamla Linköping.

Magnus Johansson, föreståndare för IT-ceum,
invigde DIS jubileumsutställning – ett ställe inte
bara för kuriosa utan en
plats där det händer en del
saker, enligt honom.

Föreningen DIS Björn Johansson var initiativtagare
och huvudansvarig för utställningen.
Diskulogen nr 69 | 11

Uppdateringen
Disgen 8.1
kan hämtas på
www.dis.se

Göran Tengnér (i mitten), fadder och f d ordförande DIS-Öst i livligt samtal
med Lars Blomberg (till vänster) och Björn Johansson (till höger). Båda har
varit medlemmar i DIS från starten och är nu hedersmedlemmar. Lars Blomberg var föreningens förste ordförande och ”mr Disgen” – alltså den som
utvecklat släktforskningsprogrammet från början.
medlemsökningen i Föreningen DIS.
I mars passerades 22.000 i medlemsantal. De sju ”barnen” är de sju regionföreningarna. Den första, DIS Väst,
bildades för 18 år sedan. Den senaste
är DIS Nord. Det är bara i Värmland
och på Gotland som det inte pågår
regional DIS-verksamhet.
Bjelkåker påminde om situationen
den 1 april 1980, då föreningen bildades. P O Bergman (som fick medlemsnummer 1) och Lars Blomberg
(medlemsnummer 79) hade samtalat
om möjligheterna att bilda en förening inom släktforskningen med inriktning på datoranvändning. Föreningen
bildades och en styrelse valdes. De två
nämnda var med i den första styrelsen, liksom Björn Johansson som senare blev redaktör för medlemsbladet.
Östgöta Genealogiska Förening, som
fortfarande är en samarbetspartner,
hade också ett finger med i ”spelet”.

Sökte lokal
Sture Bjelkåker sökte lämplig lokal för
föreningen.
– Ungefär en gång i kvartalet gick
jag till Gunnar Elfström för att fråga
om lämplig lokal i Gamla Linköping,
berättade Bjelkåker.
Till slut fick han napp.
Föreningens verksamhet kretsade
till en början kring ABC 80, som då
var den populära datorn för hemmabruk. Sedan kom andra datorer,
hemdatorn slog igenom, Internet kom
med full kraft i mitten av 1990-talet
och så vidare.
Ett av DIS flaggskepp är Disgen.
Pappa till släktforskningsprogrammet, som sålts till över 20.000 med12 | Diskulogen nr 69

lemmar, är Lars Blomberg. Ett annat
flaggskepp är Disbyt. Vad blir då det
tredje? Det ville inte Sture Bjelkåker
avslöja under jubileet.
– Men det blir säkert något, sa
han.
Sedan var det dags för gratulanterna, som var många till antalet. Intendent Gunnar Elfström representerade
Gamla Linköping och poängterade
att DIS betyder mycket för Gamla
Linköping.

Sambo med DIS
Östergöta Genealogiska Förening är
”sambo” i DIS lokaler och representerades av Bo Persson.
– Lokalen i Linköping har stor betydelse även för våra medlemmar, sa han.
Släktforskarförbundets ordförande
Ted Rosvall (medlem 268 för övrigt)
framhöll att DIS är Sveriges största
släktforskarförening.
– DIS är en föregångsorganisation
för släktforskning, långt före andra
länder. Föreningen har fått avläggare i
de nordiska länderna, sa Ted Rosvall.
Bland övriga gratulanter märktes
Charlotte Börjesson från DIS Väst och
Jan Nilsson från DIS Syd. Alf Christoffersson (medlem 119) gratulerade och
framhöll som sin önskan ett utvidgat
samarbete mellan DIS i Sverige, Norge
och Danmark.
Lennart Angvik svarade för underhållningen. Han sjöng visor till eget
gitarrackompanjemang.
Dagen efter jubileumsmiddagen
var det dags att inviga DIS jubile
umsutställning i IT-ceum som ligger
i stadsdelen Mjärdevi i Linköping. Invigningstalare var Magnus Johansson.

Sedan i slutet av mars finns en uppdatering till Disgen 8.1 att ladda ner från
DIS hemsida http://www.dis.se/dg8/
uppd.htm. Uppdateringen är kostnadsfri för användare av Disgen 8.0,
har du version 7 eller tidigare, så kostar en uppgradering som vanligt 250
kr och kan beställas på www.dis.se
8.1 är första versionen från nya
programmerarteamet och innehåller förutom några rättade fel en del
nya funktioner, kanske inte så stora,
men ändå en del efterfrågade förbättringar:
 Det går att ändra personnotiser
genom att dubbelklicka på centrumpersonen i familjeöversikten
och genom att dubbelklicka på
notiserna i ”Ändra personnotiser”.
 Markerad person kan kopieras till
söklistan från byggd tavla.
 Det går nu att söka i en befintlig
söklista.
 Det går också att söka efter personer som inte uppfyller sökvillkor.
Resultatet blir alla personer som
inte uppfyller övriga sökvillkor.
 Språkfilerna har utökats med fler
ord, bl a för kvalitet och släktskap.
 En ny ortspreposition, ”för”, har
lagts till och även möjligheten att
helt utesluta preposition.
 Disgens datakatalog visas på statusraden.
STURE BJELKÅKER
ORDF DIS

KRÄNKT PÅ INTERNET? GÖR SÅ HÄR!

Någon har lagt ut bilder eller uppgifter om dig på Internet och du känner
dig kränkt. Vad kan du göra åt saken?
En hel del, faktiskt. Datainspektionen har givit ut ett informationsblad med exempel på de vanligaste
situationerna, var du kan klaga och
hur du hittar adressen dit. Gå in på
www.datainspektionen.se. Där kan
du klicka dig vidare och beställa informationsbladet.

På turné med DIS och Genline

FÖRENINGSINFORMATION

På turné
med DIS
och Genline
Under sommaren genomför DIS
och Genline en gemensam demonstrationsturné i södra Sverige med
nordlig begränsning till Mälardalen.
För ändamålet har Genline anskaffat
en husbil som dekorerats med såväl
DIS som Genlines logotyper och med
reklamtext för släktforskning. Turnén
startade den 1 juni och kommer att
pågå till och med släktforskardagarna
i Göteborg.
Avsikten är att väcka intresse för
släktforskning hos fler personer och
samtidigt visa på möjligheter att
ägna sig åt släktforskning hemifrån
med användning av den egna datorn.
Genline visar hur det går till att söka
i de digitaliserade kyrkböckerna som
nu närmar sig 80 procents täckning av
materialet. DIS informerar om föreningen och dess verksamhet.
Genline svarar för husbilen och en
representant för Genline samt för hela
planeringen av turnén. På DIS-sidan
har regionföreningarna fått i uppdrag
att sköta bemanningen dag för dag så
lokalt som möjligt.
Under de cirka två veckor som turnébilen befunnit sig i de tre smålandslänen har jag haft möjlighet att medverka vid tre tillfällen. Det är oerhört
roligt att träffa alla dessa intresserade
människor som spontant kommer
fram till oss och ställer olika frågor.
Intresset för Disgen och Disbyt blir
stort när vi berättar om detta och vårt
stora antal medlemmar imponerar på
många av besökarna. Det är också väldigt trevligt när våra egna medlemmar
dyker upp för en liten pratstund, ofta
följd av en liten fråga: ”Kan du visa
mig hur man gör…”.
Under mina tre dagar har jag skrivit
in sex nya medlemmar som alla även
bestämt sig för Disgen. De har dessutom gått med i regionföreningen. En
av dem blev medlem i två regionföreningar. Genline har också dagligen
fått flera nya prenumeranter samt sålt

Ingvar Kärrdahl, Peter Wallenskog och Seth Lund framför husbilen, trötta
men glada efter en framgångsrik dag.
nybörjarböcker i släktforskning.
hjälpt till under tiden turnén befunnit
På torget i Nässjö intervjuades vi sig i Småland och på Öland.
av både lokalpressen och lokalradion.
INGVAR K ÄRRDAHL
Vi hade även besök av
TV4, men där saknades det sändningstid. I
Nässjö representerades
Genline som vanligt av
Seth Lund och efter någon timma kom Peter
Wallenskog med tåget
för att de närmaste
dagarna vara med i
turnébilen.
Avslutningsvis riktar
jag ett tack till övriga Seth Lund och Ingvar Kärrdahl blir intervjuade av
DIS-funktionärer som lokalradion.

Ny styrelse och vd i Genline
Under våren har det förevarit en slags
”ledningskris” inom Genline AB, med
bl a olika uppfattningar om hur man
ska gå vidare efter att det första stora
etappmålet – att på Internet tillgängliggöra de historiska kyrkböckerna
fram till ca 1895 – snart har uppnåtts.
Det behövdes två bolagsstämmor
för att reda upp förhållandena och
skapa arbetsro. Det gick så långt att
en oenig avgående styrelse avsatte
VD med rösterna 2–1. Vid den andra
stämman hade ”styrkeförhållandena”
klarlagts delvis via ett upprop till aktieägarna, så att en helt ny styrelse med

Sten Rundin som ordförande kunde
väljas. Detta med stöd av bl a avgående vd Peter Wallenskog, som också
är en av de större delägarna. Till slut
kunde valet ske enhälligt.
Jag deltog i båda stämmorna – med
fullmakt från DIS och vid andra
tillfället även från några andra aktieägare – och anser att det nu finns
goda chanser till en bra utveckling av
företaget och dess produkter till gagn
för såväl företaget som kunderna, dvs
släktforskarna. Tillförordnad vd är
Josefine Sjöcrona.
STURE BJELKÅKER
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KRÖNIKA

Lördagsnöje för släktingforskaren
Vad nu? Släktingforskare – är det något nytt det? Det var väl en icke alltför
allvarligt menad gliring från en kontakt uppe i Norrland, som besvarade mitt
brev. Men den titeln är kanske att föredra om man inte vill framstå såsom alltför akademisk.
En lördagsmorgon i juni efter aväten frukostkruska stod jag i valet
och kvalet – ner på stan eller kvar
i huset, vilket senare skulle betyda
antingen fönsterputs eller ogräsrensning. Både fönstren och ogräset finns
kvar när du är tillbaka, meddelade
hustrun glatt där hon stod vid spisen
och redde sig sin råggröt.
Det blev stan. Varje lördagsmorgon är det loppmarknad. Finns där
något för släktingforskaren?
Böcker, kabellage, arabiska tangentbord, gamla vykortsalbum... De
arabiska tangentborden var liksom
pricken över i när man rörde sig i
den etniska mångfald, som publiken
på en loppmarknad representerar.
Det fanns även vanliga västerländska
bokstäver på tangenterna.
Ibland finner man gamla hembygdsböcker och kanske en gammal
kalender från någon ort, där fäderna
verkat. Såg magert ut på den fronten,
men pocketböcker och slitna datatidningar fanns en masse.
Arbetskamraten från Den Stora
Skolan såg jag på långt håll, där hon
tronade vid sitt marknadsbord.
Hon sken som solen och gnuggade
händer, ty hon förväntade att jag som
solidarisk kollega skulle skänka en
slant och gynna hennes sons klassresekassa. Efter att ha snabbskådat
bordets boklager, vilket mest bestod
av massprodukter från Bra Böcker,
så meddelade jag smågnälligt att jag
bara letade topografi.
Månne mina aktier steg hos kollegan, man vet aldrig vem som har
tumme med Ledningen och kan lägga
ett ord inför lönesamtalet. Kollegan
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väste då i mitt öra: ” Men den här
kan du väl ta i alla fall!”. Det var
Jacob Wallenbergs ”Min son på galejan”. – ”Nja, den har jag läst i min
gröna ungdom – har du?” Se, det
hade kollegan inte, men då underströk jag att det hörde liksom till att
ha gjort det, åtminstone om man var
svensklärare vid Den Stora Skolan.
Mina aktier var nu i fallande, så jag
gick vidare. Apropå Wallenberg, den
Marcus som på 70-talet var ordförande i SEB:s styrelse, honom minns
jag. Fick den stora äran lotsa honom
till herrarnas när han var på besök i
Malmö. Så nära styrelserummet kom
jag.
På nästa bokbord fanns en av min
barndoms favoritböcker, Morfar
Gingko. Jag läste nog sönder mitt
eget ex en gång – men köpte inte på
mig ett nytt, trots försäljarens svada.
Men nu då! Vad hittar jag nu? Jo,
en bok tryckt 1860 med ”100 Svenska Folkvisor med ett lätt accompagnement för piano”.
En tia blev priset. Blädder – blädder, oh, så många gamla trevliga
visor. Men vad står det skrivet på
försättsbladet? Jo, von Düben! Att
befinna sig på en loppmarknad och
plötsligt vilja ha tag i Elgenstierna,
det var ju för märkvärdigt! Minsann
var det inte ett monogram också på
omslaget, A. v. D. Spännande! Detta
kanske för till någon spännande von
Düben, om de nu levt och dött i mitt
landskap.
Dagen efter detta lilla fynd blev
jag rent tvungen gå in på nätet och
se, om jag kunde hitta boken. Jodå,

en träff, Fryksdalens Antikvariat!
Deras pris var 150 kr för ett sämre
exemplar!
Loppmarknadsfynd nr. 2 var
”Sagor och Äventyr” upptecknade
i Skåne av Eva Wigström, där originalutgåvan var utgiven 1883, men
detta odaterade nytryck torde vara
från 60- eller 70-talet. Två kronor för
denna ouppsprättade lilla bok.
Bör inte undanhålla läsaren folkvisa n:o 1 ur nyssnämnda visbok.

Linden.
Jag var mig så liten, jag miste min
mor, min fader han gaf mig i styfmoders våld.
I år så blir det en sommar.
Och jag hade bröder båd' stora och
små;
Som'a skapte hon till björnar, i skogen att gå.
Och som'a skapte hon till ulfvar grå;
Mig skapte hon till en lind, på en
slätt att stå.
Der kommo två jungfruer grå;
”Här ståndar du, Guds fred, kära
lind så grön!”
När du sitter inne och husar ditt ben,
Så ståndar jag ute, frusen å gren.
När du sitter inne och spoar din fot,
Så ståndar jag ute, frusen om rot.
När det kommer bedlare, som bedla
om dig,
Så kommer timmermannen och skådar på mig.

Beställningar för medlemmar
Medlemmar kan beställa från DIS på två sätt. Det enklaste är
att du gör din beställning på vår hemsida www.dis.se under
”Beställ”. Alternativet är att ringa DIS kansli på telefon 01314.90.43.
Kom ihåg att alltid ange medlemsnummer vid kontakt
med kansliet!
DISGEN
DISGEN 8

600 kr

Uppgradering från
tidigare versioner

250 kr

För den som vill köpa en uppgradering
krävs oavbrutet medlemskap sedan
förra köpet av DISGEN.

Det kom en kungason der gångande:
”Här ståndar du, Guds fred, kära
lind så grön!”
Så tog han på hennes fagraste
blad,
Så rann det der upp en jungfru så
klar.
Ja, det var ju ett bra val jag
gjorde denna junimorgon, men
något som jag ständigt önskar
finna vid dessa marknadsbesök,
det är ett gammalt fotoalbum med
porträtt från gången tid.
Jag är ofta inne på Rötters
hemsida, avdelning Porträttfynd!
Där förekommer ganska ofta
porträttfoton ur album, funna på
loppmarknader. Många vänliga
människor hjälper till att identifiera personerna, som blickar mot
oss från svunna tider.
För inte så länge sedan hittade
jag fotografier föreställande släktingar till en person i USA, som
jag hjälpt med diverse efterforskningar i Sverige.
Det var roligt att kunna komma
med ”bildbevis”, så såg XX ut vid
förra seklets början, med barnen
YY och ZZ bredvid sig.
LUND I JUNI 2005
BO NORDENFORS

DIS-pin
DIS-pin i emalj
och gulmetall

25 kr

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång
20 kr/nr
Böcker
Sorsele – samesläkter, del 1
av Thea Hälleberg
340 kr
Sorsele – samesläkter, del 2
av Thea Hälleberg
340 kr
Sorsele – samesläkter, del 3
av Thea Hälleberg
340 kr
Register till Vigsellängder
Format:
A4 häftad, vissa endast
på mikrokort
Församling

Tidsperiod

Bohuslän
Backa
1826–1861
Säve
1826–1860

Pris

1643–1860 145 kr
1693–1860 70 kr

Södermanland

Grödinge

1798–1861 120 kr

Värmland

Gräsmark

1750–1805
1838–1860
Långserud (3 mikrokort)
1693–1860
Rudskoga 1689–1869
Södra Råda 1685–1860
Visnum-Kil 1706–1860

170 kr
65 kr
170 kr
120 kr
170 kr

Västergötland

Angered

1753–1773
1845–1865
Hyringa
1718–1830
Håcksvik
1704–1860
Levene past. (4 mikrokort)
(Levene, Long,
Slädene, Sparlösa)
1688–1860
Längnum
1721–1840
Malma
1708–1831

95 kr
95 kr
95 kr

80 kr
95 kr
95 kr

Östergötland

Lillkyrka

1667–1860

70 kr

95 kr
95 kr
Betalning

Gotland

Öja

Marbäck
Öjaby

1745–1860

95 kr

Betala alltid i förskott till

Gästrikland

DIS plusgirokonto 1.40.33-5

Österfärnebo (3 mikrokort)
1688–1862
65 kr

eller bankgiro 5009-6742.
Vid brådskande beställ-

Halland

Årstad

1714–1860

95 kr

ning kan dock betalning ske
mot postförskottstillägg.

Småland

Granhult
Lidhult

Porto ingår i priserna.

1696–1850
1823–1860

95 kr
95 kr

Ring i så fall till DIS kansli!
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I tidigare artiklar har jag noggrant visat hur man går tillväga för att skapa en
bra ortdatabas. Jag har också visat hur man kan använda Disgenorter (dvs.
orter från ortdatabasen) på Disgens karta i sin enklaste form. Det finns en
mycket trevlig och även utmanande funktion kvar nämligen underlagskartor.

Del 4 i serien om ort- och kartfunktionen

Så använder du underlagskartor
AV INGVAR K ÄRRDAHL
Disgens karta kan tyckas lite tråkig
och intetsägande med sin gröna färg,
gränser, kyrksymboler och namn.
Visserligen har vi kompletterat med
egna orter och därmed skapat lite mer
liv i kartbilden men det finns mer att
göra. Kartan kan bli betydligt mycket
intressantare när vi kompletterar den
med underlagskartor.
En underlagskarta (Konstigt namn
– jag tycker att det hellre skulle heta
instickskartor) är en ”riktig” kartbild

Bild 1
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som vi sticker in under våra ortmarkeringar och kyrkor och som lägger sig
ovanpå den neutrala Disgenkartan.
Det enda som behövs är en digital
kartbild, gammal eller ny, över de områden där vi har våra anor och som
vi vill visa mer detaljrikt. Vi kan t.ex.
plocka fram en gammal häradskarta
från slutet av 1800-talet och visa hur
trakten med vägar och byggnader såg
ut när mormors mor var ung (Bild 1).
Detta är ett exempel på vad du kan
göra när du börjar använda underlagskartor.

Tillvägagångssättet skiljer sig något
beroende på vilken slags karta man
ska arbeta med. Jag delar in kartorna
i två grupper:
• Kartor som är försedda med rutnät
i RT90. X- (i riktning mot norr)
och y-koordinaterna (i riktning
mot öster) har värden i intervallen 6.100.000–7.700.000 resp.
1.200.000–1.900.000 (ej att förväxla med rutnät som anges i latitud
och longitud, ca 55–69 grader Nord
resp. 11–24 grader Ost).
• Kartor med endast lat/long eller

som helt saknar rutnät och koordinatangivelser.
Oavsett vilken slags karta som du
ska använda så måste den vara i digital
form och vara sparad i bitmapformat,
dvs. med ”.bmp” som filändelse. Har
du kartmaterial i något annat bildformat, t.ex. från en digitalkamera så kan
du öppna bilden i ett bildbehandlingsprogram och därifrån välja att spara
den i bmp-format. Eftersom det finns
många olika bildbehandlingsprogram
så hänvisar jag ospecifikt till ”bildprogram” när en kartbild i något
avseende behöver behandlas utanför
Disgen. I Disgen hanterar vi endast de
färdigbehandlade kartbilderna.

Kartor med rutnät
Behandla bilden
Den digitala karta som du tänker använda i Disgen ska du först öppna i
ett bildprogram där du vidtar följande
åtgärder:
1. Kontrollera
och
justera kartan så
att den ligger parallellt orienterad
längs x- och y-axlarna i RT90.
2. Använd hela kartbilden eller markera och klipp ut den Bild 4
del av kartan som
du vill använda. Bäst är att klippa
exakt i lämpliga rutnätslinjer. Har
du skannat in kartans marginaler så
måste dessa klippas bort eftersom
det måste vara en ren kartbild.
3. Notera
den
färdigbehandlade
kartbildens koordinater i RT90 för
x-min, x-max, y-min och y-max. Se
figur i bild 2.
4. Spara kartbilden i bmp-format och
placera filen i mappen: Dg8Data\
DgMap. (Bild 3)
Med tiden kommer du att få många
kartfiler så det gäller att ge dem bra
namn så att du lätt kan hitta rätt kartbild och dessutom har du koordinatuppgifterna att hålla reda på för varje
kartbild. En metod som jag själv använder och har funnit fungera mycket
bra är att använda koordinaterna som
filnamn kompletterat med ett ortnamn
för att lätt kunna hitta rätt kartbild.
Med den här metoden kommer dina
kartfiler att i DgMap vara sorterade

Lär dig mer om Disgen 8 – del 9
i syd-/nord-ordning och sekundärt i väst/ost-ordning. Se
exempel i bild 4.
Använd bilden
Nu är det dags att börja hantera kartbilden i Disgen. Starta
Disgen utan att välja någon
person och öppna kartfunktionen (Gröna knappen). Högerklicka i kartan, markera
och välj Underlagskarta (Bild Bild 2
5). Då öppnas dialogrutan Underlagskartor som består av två rutor
(Bild 6). I den vänstra rutan Registrerade kartor (Utom visade): ska du
längst ner till vänster klicka på Ny…
(Bild 7). I den nya dialogrutan Välj
filnamn för underlagskarta visas nu
de kartfiler som du placerat i DgMap.
Jag markerar den översta och klickar
sedan på Öppna. (Bild 8). DialogruBild 3

Bild 5
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tan Egenskaper för underlagskarta
öppnas (Bild 9). Den första uppgiften
är att ge underlagskartan ett kortare
arbetsnamn t.ex. Torestorp som vi
skriver på raden Beskrivning (Bild
10).
Nästa steg är att skriva in koordinaterna för x-min, x-max, y-min och
y-max. Nu ser du fördelen med att
använda koordinaterna som filnamn
och du stegar dig mellan rutorna med
tab-tangenten varefter du klickar på
OK. I dialogrutan Underlagskartor
visas Torestorp i den vänstra rutan.
Efter hand som du registrerar fler underlagskartor kommer även dessa att
visas som registrerade kartor.

Bild 6

Visa kartan
För att visa din underlagskarta så
måste du flytta de kartbilder som du
för tillfället vill visa från Registrerade
kartor till Visade kartor. Markera den
aktuella kartan och klicka mellan
rutorna på den lilla enkelpilen som
pekar åt höger. Vill du samtidigt flytta
mer än en karta så markerar du dessa
och använder även här enkelpilen för
en samtidig flyttning. (Gör på motsvarande sätt när du vill flytta bort en
karta från visningsläget och använd
då vänsterpilarna.)
Vill du flytta samtliga kartor i den
ena rutan till den andra använder du
dubbelpilen och då behöver du inte
markera något kartnamn. Klicka på
OK för att stänga dialogrutan och för
att visa de valda kartorna som underlagskartor.
Förmodligen kommer du inte att se
någon underlagskarta men du har inte
gjort något fel. Disgenkartan behöver
nämligen uppdateras. Detta kan enkelt göras på olika sätt.
Ett sätt är att du stänger kartan och
därefter åter öppnar den. Ett annat
sätt är att du markerar verktyget för
att flytta kartan samt att du drar kartan en liten bit. Ett tredje bra sätt är
att använda förstoringsglaset och förstora eller förminska kartan ett steg.
Efter någon av dessa åtgärder kommer
du att se din underlagskarta inlagd på
disgenkartan.
När du sparade dina filer i bmp-format så noterade du säkert att filerna
blev stora. Det innebär att kartfunktionen kan bli långsam. Faktorer som
i detta fall påverkar är processorhas18 | Diskulogen nr 69

Bild 7

Bild 8
tighet, RAM-minnets storlek samt
grafikkortet och dess minne. Ju fler
kartor som du aktiverar för samtidig
visning desto mer belastar du datorn
och gör den långsammare. De kartor
som du har registrerade men inte visar,
belastar givetvis inte visning av kartfunktionen i Disgen.
När man skannar in kartor (för
eget bruk) i en A4-skanner så räcker
det ofta inte med en enda kartbild
över området där man har sina anor.
Skanna då med överlappning och
klipp också rent med en liten överlappning. Gör du detta riktigt noggrant blir skarvarna i det närmaste
helt osynliga när du lägger in bilderna
bredvid varandra. Fördelen med flera

mindre bilder är också att du behöver
bara aktivera de kartbilder som du för
tillfället har behov av.
Exempel
Som du sett av koordinaterna i filnamnet så har jag fyra kartbilder som
ligger i bredd och överlappar varandra med något hundratal meter. Jag
markerar dessa (Bild 11) och klickar
på enkelpilen som pekar åt höger och
de flyttas då till den högra rutan (Bild
12) varefter jag klickar på OK. På
Disgenkartan visas de fyra kartbitarna
som en sammanhängande bild (Bild
13). Vill jag inte ha med delbilden
Ö Frölunda flyttar jag bort den från
”Visade kartor” till ”Registrerade

Lär dig mer om Disgen 8 – del 9

Bild 11

Bild 9

Bild 12

Bild 10

Bild 13
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kartor” och jag får nu en lucka mellan
kartbilderna (Bild 14).

Kartor utan rutnät i RT90
Ett specialprogram
Kartor utan rutnät i RT90, gamla eller
nya, måste förbehandlas. Man vet ju
inte just den kartans exakta norriktning och man vet ju heller inte kartans
utbredning i x- och y-koordinater. För
att lösa dessa problem behövs ett rektifierings- och geokodningsprogram.
Om du inte har två kända punkter på
kartbilden, t.ex. kyrkor vars koordinater finns i Disgens ortdatabas, kan
du också behöva en koordinatförsedd
karta över samma område med två
identifierbara punkter.
I Diskulogen nr 62, sid 4–6, kan du
läsa om lösningen på problemet och
programmet hittar du på DIS hemsida: www.dis.se/gis/disgis1.htm och
programmet kan användas via webben
eller så sparar du det i din egen dator.
I programmet finns en mycket bra
steg för steganvisning som inte behöver upprepas här i artikeln. När du är
klar med geokodningen så har du också
fått kartbildens koordinater som du då
använder i filnamnet. Spara bilden på
samma sätt som jag beskrev för kartor
med rutnät. Följer du anvisningarna
noggrant blir positioneringen av kartbilden i det närmaste perfekt.

Bild 14

Använd bilden
Du registrerar och använder bilden i
Disgen på precis samma sätt som för
kartor med rutnät.
Några tips
Som du säkert märkt i samband med
förloppet för rektifieringen så får du
renskära bilden för att få bort fyra
vita trianglar innan du sparar kartan
i bmp-formatet. Är det oviktiga delar
som försvinner så har det inte någon
betydelse, annars får man acceptera
de vita trianglarna då ju bmp-formatet inte tillåter genomskinliga delar av
bilden.
Behöver du sammanfoga flera kartdelar till en kartbild måste du göra
detta i ditt bildprogram innan du
rektifierar den slutliga kartbilden. Då
behöver du inte oroa dig för att tappa
viktiga delar vid beskärningen efter
rektifieringen.
Har du skaffat dig DVD:n ”Hä20 | Diskulogen nr 69

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Exempel
I mitt exempelmaterial finns kartbil-
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den Ö Frölunda-Håcksvik. Den består
av fyra sammanfogade häradskartor
och är därefter rektifierad och geokodad. Observera filens storlek 334
Mbyte! Jag har valt att inte ta bort
de vita trianglarna. En renskärning av
kanterna så att de vita trianglarna försvinner är estetiskt motiverat men kan
innebära att betydelsefull information
försvinner och filstorleken minskar relativt marginellt. Kartbilden i bild 15
som är en delförstoring visar skarven
mellan de sammanfogade kartbladen. Är man intresserad av att läsa
information nära skarven mellan två
kartblad är en sådan här sammanfogning absolut nödvändig. Bilderna 16
och 17 visar att avvikelsen mellan de
båda kyrksymbolerna i Disgen och i
Häradskartan är mindre än tio meter.
Sammanfattning
Som du säkert har insett så är hanteringen av underlagskartor i Disgen
enkel. Däremot krävs det att man
har tillgång till ett tillräckligt avancerat bildbehandlingsprogram och
vad jag syftar på är inte några dyra
proffsprogram. Vill man själv skanna
in kartbilder så behövs en skanner.
Till skannrarna medföljer i regel tillräckligt bra bildbehandlingsprogram.
Slutligen finns en betydelsefull faktor
– Tid. Bildbehandling av kartfiler tar
tid, kräver tålamod och noggrannhet. Arbetet med den färdiga filen
för att användas som underlagskarta
i Disgen är däremot ett rent rutinjobb,
minst lika enkelt som att lägga in en ny
person i Disgen.
Detta var den sista och fjärde delen
av Ort- och kartfunktionen i Disgen.
De tre föregående artiklarna har varit
införda i Diskulogen nr 66, 67 och 68.
På DIS hemsida www.dis.se finns ett
diskussionsforum för artikelserien.
Gå till den 3:e konferensen Disgen
– Släktforskarprogrammet. Där finner du delkonferensen: Artikelserien
– ”Lär dig mer om Disgen 8”.
Utnyttja möjligheten att ge författarna feedback, så att de kan skriva
ännu bättre artiklar framöver, och ta
upp just de frågor och problem du
har!
Författarna har många idéer om
kommande artiklar men tala om för

FAKTA

radsekonomiska kartan”? Då kan du
klippa ut de delar du är intresserad
av, skarva angränsande delar över
häradsgränser och därefter rektifiera
kartbilden. Varje helt blad av Häradskartan i bmp-format är nämligen i regel i storleksordningen 70–80 Mbyte!
En bra regel är att hellre göra flera
”små” kartbilder än få stora kartbilder. Att både rektifiera (rotera) en
häradskarta i ett bildprogram och
sedan ladda ner och zooma/panorera
den rektifierade kartbilden i Disgen
kan ta lite tid.
Efter allt ditt ambitiösa arbete kommer du kanske att upptäcka att kyrkan
på den gamla häradskartan inte kom
på samma plats som Disgenkyrkan.
Detta är inte ett olösbart problem,
bara lite mer jobb. Nu gäller det att
tänka rätt och räkna rätt.
Låt oss anta att Disgenkyrkan ligger
100 m norr om kyrkan i den rektifierade gamla häradskartan. Du måste
självklart vara säker på att det under
tiden inte byggts en ny kyrka 100 m
norr om den gamla som kanske brann
ner för 50 år sedan. Vi vet att det är
rätt koordinater för Disgenkyrkan så
vi ska inte flytta Disgenkyrkan vilket i
och för sig är en enkel åtgärd men det
skulle innebära att det blir ett av oss
orsakat motsvarande fel när vi lägger
in en annan karta.
Vi ska alltså flytta underlagskartan
100 m norrut och det gör du så här:
Öppna dialogrutan Underlagskartor
och markera den aktuella kartan.
Klicka därefter på knappen Ändra.
Nu kommer du in i Egenskaper för
underlagskarta. Öka nu koordinatvärdena för både x-min och x-max
med 100 eftersom du ska flytta hela
underlagskartan 100 m norrut. Bekräfta ändringarna med OK i båda
dialogrutorna och uppdatera kartan
på samma sätt som när du lägger in
eller tar bort en kartbild.
Har du gjort rätt så ska nu de båda
kyrksymbolerna sammanfalla. När du
fått det att stämma, du kanske behöver ytterligare en finjustering, så kom
ihåg att ändra filnamnet till de nya
koordinatvärdena varefter du måste
göra en ny registrering av kartfilen
enligt beskrivningen under ”Använd
bilden”.

Exemplen på användning av
underlagskartor i den här artikeln är hämtade från mitt
eget material.
Den moderna kartan är inskannade valda delar av Vägkartan (Blå kartan), skala
1:100.000, utgiven av Lantmäteriet.
Den gamla kartans material
är hämtat från DVD:n Häradsekonomiska kartan, utgiven
av Lantmäteriet i samarbete
med Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund.
Observera att den tillämpning som jag visar på i den här
artikeln är tillåten för privat
bruk. För publicering måste
lagen om upphovsrätt beaktas
och detta innebär att tillstånd
måste inhämtas i de flesta fall.
Tillstånd att publicera de aktuella kartbilderna i utbildningssyfte i den här artikeln har inhämtats från Lantmäteriet.
Kartblad kan köpas i bokhandeln och kostar ca 100
kronor per blad. Kartblad kan
också specialbeställas direkt
från Lantmäteriet.
DVD:n med den digitala
Häradsekonomiska kartan kan
köpas från Sveriges Släktforskarförbund, pris 950:- för medlemmar i DIS.

Dessa fyra avsnitt har utgjort en miniserie i ”Lär dig mer om Disgen” som
fortsätter i nästa Diskulogen med att
behandla andra funktioner i Disgen.
Lycka till med din användning av
underlagskartor!
dem vad just du vill ha behandlat i
någon kommande artikel.
Gör ditt inlägg på diskussionsforumet eller tag direktkontakt med
någon av författarna.
Eva Dahlberg
edah@bonetmail.com
Ingvar Kärrdahl
ingvar.karrdahl@pp.varnamo.net
Sten-Sture Tersmeden
sst@transit.se
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Spalten
fyller
fem år
i år
Macspalten har fyllt fem år. Första
spalten kunde man läsa i Diskulogen
nr 49 i oktober 1999.
Spaltens första mening började så
här: ”Ja, Du läste rätt. Det är en spalt
där vi hade tänkt att Mac-användare i
framtiden kunde ventilera sina spörsmål, frågor och funderingar och på så
sätt hjälpa varandra till rätta.”

Många var intresserade när Lars Cornell visade weSee-programmet.

MACSPALTEN
Spalten har alltså fram till i dag kunnat läsas i tjugo nummer av Diskulogen och ett tiotal nummer av DIS-Syds
medlemstidning Diskutabelt.

weSee
Söndagen den 20 mars besökte DISfunktionärer och faddrar Sveriges nya
datormuseum, IT-ceum i Mjärdevi
Centrum i Linköping. Det var många
intresserade när Lars Cornell visade
sitt släktforskningsprogram weSee.

Apple
Man kan nu förbeställa Mac OS X 10.4.
Gå in på http://email.euro.apple.com/
store/eblast/productlaunch0405/seg1/
se/index_se.html och kolla.

Reunion
Släktträd
Man kan fundera på hur vi släktforskare använder våra släkforskningsprogram. Utnyttjar vi alla funktioner
och möjligheter som finns i de olika
programmen?
En del använder programmen
endast för att registrera och hålla
ordning på sina insamlade uppgifter
– och utnyttjar inte programmens
möjligheter att göra forskningen tillgänglig för andra släktforskare, släkt,
vänner, etc.
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Handmålat släktträd. Tavlan målad av Anna Murgia.

BILD: OHE

”

Mac-användare
i framtiden kan
ventilera sina
spörsmål, frågor
och funderingar
och på så sätt hjälpa
varandra till rätta.

Vi har i tidigare Macspalter bl.a.
berättat om hur man gör släktböcker
i tabellform och html-filer för webbläsare – illustrerade med många bilder.
En funktion som kunde användas
lite oftare är att göra antavlor (se bild)
– ättlingstavlor utförda som släktträd.
Träd är överskådliga och kombineras
de med bilder blir de intressanta, lättlästa och informativa.
Släktträd blir ofta stora och det kan
bli problem med utskrifterna – våra
vanliga skrivare som skriver ut i A4format räcker inte till – träden måste
skrivas ut på speciella skrivare.
Det finns en del olika företag där
man kan köpa den tjänsten för ett
överkomligt pris.
Reunionprogrammet klarar antavlor, ättlingstavlor och s.k. timglastavlor i trädform. Träden visar probandens anor och ättlingar i boxar som
kan förses med porträtt och bilder.
En timglastavla är en kombinerad
släkt- och ättlingstavla.
Vill man gå ett steg längre kan man
med sina uppgifter från Reunion som
underlag, få gjort släktträdet som en
färglagd tavla – som naturligtvis också
kan förses med bilder.
Det finns företag som gör handmålade träd. Det kostar en del, men det
kan kanske vara värt en slant att ha
ett vackert handmålat träd att hänga
på väggen, som komplement till sin
släktsaga anpassad just för den egna
släkten.
HELGE OLSSON
MAC- O REUNION - FADDER
HELGE.O @ TELIA .COM
W1.410.TELIA .COM /~U 41018040/

Reunionprogrammet klarar
antavlor, ättlingstavlor och
s.k. timglastavlor i trädform.
Träden visar
probandens
anor och ättlingar i boxar
som kan förses
med porträtt
och bilder.
Bilden visar ett
anträd i fyra
generationer,
Reunion 8.
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Kanske
MinSläkts lösning
kan inspirera
en liknande
i framtida Disgen
I Diskulogen nr 68 läser jag om Hasse Svedbergs fiffiga sätt att ordna med bilagor och
även länkar till externa webbsidor på Internet
för användare av DISGEN.
Naturligtvis är detta en spännande utmaning för DISGEN-programmerarna att lösa
inom programmets ram. Själv tillhör jag
skaran av DIS-medlemmar som av olika skäl
valt ett annat släktforskningsprogram än
DISGEN. Mitt val har blivit MinSläkt och i
detta program finns redan lösningarna på den
situation som jag upplever Hasse beskriva.

Bild 1

I MinSläkt finns ett fönster för varje individ
för personuppgifter. I detta fönster finns en
flik för Länkar. Det är länkar till alla typer av
dokument som hör till personen, se bild 1 som
exempel. I exemplet har jag lagt länkar till
worddokument, pdf-fil och även bilder, även
om bilder kan länkas in under en egen flik.
Även länkar till externa webbsidor går att
ordna. Man väljer fliken Noteringar och skriver här in text kring personen i fråga, men kan
även lägga in en webbadress, se bild 2.
När man sedan exporterar sitt material till
HTML-sidor, följer alla typer av länkar och
dokument (kopior av dem) med och hamnar
i mappen med antavlorna.
Bild 3 visar en detalj ur webbsidan för
den fiktive Kalle Kula. Under Noteringar på
webbsidan för Kalle finns länken till webbsidan man skrev in, nu som klickbar länk som
öppnas i egen webbläsare, och under Dokument finns klickbara länkar till alla dokument
man kopplat till personen. Se gärna vidare
exemplet på disdemo.atspace.com.
Kanske MinSläkts lösning av länkning till
dokument och Internet kan inspirera utvecklingen av DISGEN?
PETER GUSTAFSSON
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Bild 2

Bild 3

INSÄNDARE

Genline en stor besvikelse Tvillingar
Har släktforskat i ca 40 år (med många
uppehåll förstås), men släktforskning
blir man ju aldrig klar med, som de
flesta vet. Många grenar återstår trots
allt att utforska.
För mig som är ”nattuggla” och haft
ett mer än heltidsarbete kom Genlines
tillblivelse som en fantastisk möjlighet. Jag skulle kunna sitta hemma och
forska vilken tid på dygnet som helst.
På senare år har jag dessutom drabbats av sjukdom och fotoperationer,
vilket långa tider gjort/gör det svårt
att ta sig till bibliotek och annat.
Ända sedan 1986 har jag jobbat
med Macintosh – både i arbetet som
grafisk originalproducent och privat.
Släkthistoriskt Forum informerade
att Genline-programmet också skulle
Mac-anpassas. Toppen! Genline
meddelade att Mac-versionen skulle
”komma senare”.
Den 31 januari 2001 skrev jag till
Genline och frågade när databasversionen för Mac skulle komma. Väntar
man på något gott...
Jag såg verkligen fram emot den,
även om det skulle ta lite mer tid innan
alla län var klara och Mac-versionen
skulle komma!
Den 27 februari 2001 fick jag svar från
Genline (Thomas Hermelin) att de inte
kunde utveckla en Mac-version utan i
stället skulle ta fram version 2 för PC.
Därefter skulle den första Macpluggen komma efter några månader:
”Det ser ändå ut som om vi kommer
att kunna erbjuda dig och alla andra
Mac-användare en lösning till slut.”
Jag fick aldrig frågan om systemversion för Mac, det nämndes över huvud
taget inte.
Efter vidare kontakter fick jag 13 juni
2002 svar från Genline (Fredrik Forsell)
att de tyvärr inte kommit längre med
Mac-versionen och att den för tillfället
låg långt ner på prioriteringslistan.
Den 27 maj 2004 blev jag medlem
i Genline så att jag i alla fall skulle få
nyhetsbreven. Nu hade jag läst att en
Mac-version kommit – för system
OS.X!!!!!!! Jag har OS 9.02, som är
det högsta jag kan ha utan att behöva byta ut alla mina mycket dyra
program. Det skulle säkert kosta mig

runt 20.000 kr att byta dem och det
har jag inte råd med, de fungerar utmärkt dessutom och jag behöver dem
för mitt arbete.
Jag har en kraftfull Mac G4 med 20tumsskärm, laserskrivare, bläckstråleskrivare, 2 scannrar, hub och bredband
m.m. Och ändå skall jag inte kunna
använda Genline-programmet!! Mina
program är bl.a. PageMaker, Photoshop,
GoLive, Illustrator, Acrobat, Acrobat
Reader, Dimensions, Type Twister, AppleWorks, FileMaker Pro, Internet Explorer 5, Outlook Express och Word.
Den 17 november 2004 skrev jag
åter till Genline AB och frågade angående systemkravet. Bl.a. skrev jag att
systemkrav oftast brukar uttryckas
som ”........ och nyare”.
Den 18 november fick jag svar från
Genline (Josefine Sjöcrona): ”En lösning är att gå till ditt bibliotek och
använda Genline gratis eller att köpa
den virtuella pc-versionen så att du
kan använda Genline hemma.” Att gå
till biblioteket är ju ingen lösning på
mitt problem. När de har öppet har
jag ju mitt arbete att sköta. Jag har
ju också svårt att ta mig dit. Vad den
virtuella pc-versionen är för något och
om den verkligen passar för Mac fick
jag aldrig något svar på.
Det senaste svaret från Genline
den 18 november 2004 var att de inte
kommer att lägga ner arbete på att programmera om så att äldre versioner kan
använda tjänsten. De hade gjort en undersökning där majoriteten hade Mac
OS.X. Beslutet om systemversion hade
Genline fattat innan programmeringen
skedde. De beklagade att det nog tyvärr
är så att jag inte kan använda tjänsten
på den Mac jag har i dag.
Trots alla mina skriverier under mer
än fyra år så blev jag aldrig tillfrågad om
systemversion. Då kan man ju undra
över ”majoriteten”. Många fler, som
jag, visste kanske inte heller om detta.
Jag känner mig ”lurad” och bedrövad!
MONICA C ARLBERG
MEDLEM 699
MONICA.CARLBERG.PROD @ CHELLO.SE
Genline får möjlighet att svara på inlägget i nästa tidning.
/Red

födda olika
dagar
På nittonhundrasextiotalet sommarjobbade jag som barnflicka. Jag såg
efter ett tvillingpar, en pojke och en
flicka. Det märkliga med dem var att
den ena var född den 1 mars och den
andra den 3 mars.
Eftersom jag var så ung funderade
jag inte mycket på hur det kunde vara
möjligt. Ända till härom året, när jag
hittade ett liknande fenomen i min
nederländska släkt.
Min förfader Harmannus Hummel
(född 26/2 1697) var någon slags läkare (chirurgijn) och blev kallad till en
tvillingfödsel i Ruinen.
I dopboken står antecknat den 30
mars 1738 att Warner och Leffert
Warners har fått en son och en dotter.
Sonen föddes på natten den 29 mars
och döptes den 30 mars. Den 31 mars
på kvällen tillkallades läkaren för att
hjälpa en flicka till världen.
I Aftonbladet berättas den 10 februari 2005 om en rumänsk kvinna som
födde tvillingar med två månaders
mellanrum. Kvinnan har en dubbel
livmoder. Enligt de rumänska läkarna
lär det inte finnas mer än elva liknande
fall i världen.
Att tvillingar föds strax före eller
efter tolv på natten måste ju förekomma, men har ni några liknande
ovanstående fall i er släkt?
Skicka i så fall in till
runslingan@spray.se
redaktor@dis.se
chris.henning@spray.se
ANN BERGSTRÖM

Använd gärna insändarsidan för
att diskutera något angeläget
ämne. Men skriv så kortfattat och
koncentrerat du kan. Diskulogen
förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.
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Vårträffar blir höstträffar Fyra av tio
i repris i Gamla Linköping svenska
Vårens program av tematräffar kring
DISGEN-kartor, multimedia, bilder,
ljud och film/video fylldes snabbt av
intresserade deltagare. En lång kölista
noterades på DIS expedition.
För att i någon mån också tillgodose
intresset från dem som inte hade möjlighet att delta då, kommer vi att ha en
dubblerad reprisserie under hösten. Vi
ändrar också lite på innehåll och det
stående programmet. Eftersom intresset för att träffa en fadder inte var så
stort, står vi över det och lägger den
tiden på temainnehållet i stället.
Du som anmälde dig till köplats,
du får vara vänlig att anmäla dig igen,
eftersom vi i höst också dubblerar
tillfällena till både onsdags- och torsdagskvällar. Vi träffas alltså på DIS i

Medlemsbladen
på CD-skiva
Till DIS 25-årsjubileum
framställdes två CD-skivor
med samtliga nummer av
DIS två medlemsblad genom åren.

Släktforskarnytt
1980–1989
och

Diskulogen
1984–2004
CD-skivorna kan köpas av
medlemmar för 50 kr per
skiva inklusive porto. Betala i förskott till plusgiro
1 40 33-5 eller bankgiro
5009-6742. Ange på talongen vad betalningen
gäller.
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Gamla Linköping under fyra kvällar
i höst och fördjupar oss i olika teman
kring multimedia och DISGEN. Varje
mötesprogram är fristående.
Observera att vi kan ta emot max 14
personer per tillfälle. Anmäl dig till de
kvällar du är intresserad.
Datum och teman
Onsd 7 sept
Torsd 8 sept DISGEN och multimedia – Hur vi kombinerar utskrifter med
bilder, ljud och video.
Onsd 5 okt
Torsd 6 okt Rädda dina bilder
– Skanning och redigering.
Onsd 2 nov
Torsd 3 nov Rädda dina ljudband
– Kopiering och redigering.
Onsd 30 nov
Torsd 1 dec Rädda dina filmer och
videoband – Kopiering
och redigering.
Stående program för varje kväll
18.00–19.00 Introduktion till kvällens tema – bakgrund,
fakta,”teori”.
19.00–19.30 Kaffe/the med ostfralla
(till självkostnadspris).
19.30–21.00 Fördjupning i temat,
t.ex. genomgång av
”handgrepp”, tips och
råd.
21.00–22.00 Enklare övningar
enskilt eller i mindre
grupper för dem som
vill testa på DIS datorer, med handledning
inom räckhåll.
Endast konfirmerad föranmälan
till DIS exp. 013-14 90 43 eller på
multimedia@dis.se
Uppge medlemsnummer, namn, tel.
och e-post för att vi säkert skall kunna
nå dig vid behov.
Välkomna!
BJÖRN JOHANSSON

hushåll kan
få bredband
– men alla
utnyttjar
det inte
Allt fler svenskar får möjlighet att
koppla upp sig till Internet med bredband. I dag kan 40 procent av alla
svenska hushåll få bredband. Det visar
Post- och telestyrelsens, PTS, rapport
”Bredband i Sverige 2005”.

Bredbandsutbyggnaden har högre fart än tidigare. PTS uppskattar
i rapporten att den 1 januari 2005
kunde 1,8 miljoner svenska hushåll,
cirka 40 procent av det totala antalet
hushåll, ansluta sig till någon form av
bredbandsnät. Det är en ökning med
nästan 30 procent jämfört med samma
tidpunkt år 2004. Samtidigt hade 1,2
miljoner svenska hushåll bredbandsuppkoppling vid utgången av 2004,
en ökning med drygt 30 procent på ett
år från 0,9 miljoner. Det innebär att en
tredjedel, cirka 600.000, av de hushåll
som kan få bredband inte utnyttjat
denna möjlighet.
Allt fler skaffar bredbandsabonnemang som har kapacitet på 2 Mbps
eller mer. På ett år nästan tredubblades
antalet, från 165.000 till 490.000 i slutet av december 2004.
I rapporten presenteras också siffror på bredbandstäckningen i Sveriges
kommuner. Täckningssiffrorna visar
hur stor del av befolkningen som bor i
områden där bredband finns tillgängligt i någon grad, inte hur stor del som
vid ett givet tillfälle kan få bredband.
Siffrorna presenteras nedbrutna på
enskilda kommuner och bygger på
uppskattningar som kommunerna
själva gjort.
Rapporten bygger på enkätsvar
från 277 kommuner och 337 bolag
som tillhandahåller nätkapacitet eller
bredbandsabonnemang.

AVLIDNA
Dessa medlemmars bortgång har
kommit till vår kännedom sedan förra
numret av Diskulogen.
74
793
997
1108
2022
2086
4398
4425
4430
4942
5263
7303
8821
8975
11716
12328
12762
14081
14184
15112
15193
16460
16535
17516
19201
19628
21640
21934

David Eriksson, Finspång
Ivar Hallendal, Stockholm
Signar Bäckman, Vasa
Lennart Olevåg, Norrtälje
Lars-Bertil Nilsson, Skövde
Stig Willman, Göteborg
Christer Fohlin, Lund
Per-Chr. Isaksen, Fredrikstad
Helge Norrback, Vasa
Stig Forslund, Borlänge
Monica Persson, Hässleholm
Sølvi Arntzen, Loddefjord
Uno Eriksson, Trångsund
Ingemar Johansson, Uddevalla
Morgan Svensson, Arvika
Lennart Askenberg, Vikbolandet
Sture Persson, Svalöv
Stig Engberg, Orsa
Bo Sundblad, Lidingö
Åke Johansson, Huskvarna
Bertil Fridström, Hörby
Bertil Johansson, Varberg
Per Köhler, Hagfors
Åke Gustafsson, Borås
Roger Börjesson, Jonsered
Oddbjörn Bjerknes, Skoghall
Sten Petersson, Västra
Frölunda
Arve Sture, Åsenhöga

Vi ber våra medlemmar att noga
kontrollera och eventuellt justera
referenser så att inte anhöriga till
de bortgångna besväras i onödan!

KALENDERN
AUGUSTI

8

6

15
–16 DIS styrelsemöte i Linköping.
27 DIS håller Forskarstugan öppen kl 19.00–23.00 tillsammans med ÖGF. Stugvärdar
finns på plats.

DIS håller Forskarstugan öppen kl 12.00–16.00 tillsammans med ÖGF. Stugvärdar på
plats. Forskarstugan är öppen
i augusti alla lördagar och söndagar. 6, 7, 13, 14, 27, 28.

26–28 Släktforskardagarna 2005 i
Göteborg. Wallenbergssalen i
Göteborgs Stadsmuseum, föreläsningssalar i Stadskansliet
och i Christine kyrka. Arrangörer: DIS-Väst, Göteborgsregionens släktforskare och
Föreningen Släktdata.

VANLIG SÄTT BLIR DET en
utställning i samband med släktforskardagarna i Göteborg den
27–28 augusti. Utställningen
är förlagd till bottenplanet i två
byggnader – Göteborgs Stadsmuseum och Kronhuset och med
bara två minuters gångavstånd
dem emellan. Båda har gamla
anor – och kryssvalv respektive
grova takbjälkar i taket.

NOVEMBER
2

DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina
ljudband – Kopiering och redigering.

3

DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina
ljudband – Kopiering och redigering.

30

DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina
filmer och videoband – Kopiering och redigering.

SEPTEMBER
7

8

DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Disgen och multimedia – Hur vi kombinerar
utskrifter med bilder, ljud och
video.
DIS. Höstträff i Forskarstugan
Gamla Linköping. Kl 18.00–
22.00. Disgen och multimedia
– Hur vi kombinerar utskrifter
med bilder, ljud och video.

5–
10

DIS deltar i Swedgentour till
Salt Lake City, Seattle och
Vancouver.

11

DIS håller Forskarstugan öppen kl 12.00–16.00 tillsammans med ÖGF. Stugvärdar
finns på plats.

29/9 Bok- och biblioteksmässan
–2/10 2005. Göteborg. DIS deltar
med utställning.

OKTOBER
PÅ

DIS-Mitt. Släktforskarträff i
Gävle.

1
5

6

DIS-Väst. Medlemsmöte i Onsala. Samling i Onsala kyrka kl
10.00.
DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina bilder – Skanning och redigering.
DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina bilder – Skanning och redigering.

DECEMBER
1

DIS. Höstträff i Forskarstugan, Gamla Linköping kl
18.00–22.00. Rädda dina
filmer och videoband – Kopiering och redigering.

2006
MARS
11

DIS funktionärsträff i Linköping.

12

DIS 26:e årsmöte i Linköping.

REGIONFÖRENINGEN DIS NORD BYTER ORDFÖRANDE. Åke Westring har
tillträtt som ordförande i DIS Nord.
Folke Aili lämnar ordförandeuppdraget på grund av hälsoskäl. Åke Westring bor i Skellefteå. Hans mejladress
är ake.westring@telia.com
Anmäl alltid ändrad postadress,
telefon, e-postadress och webbsida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i
vårt medlemsregister.
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Nu går det att ta tempen på Internet
Nu finns det ett lättöverskådligt
system som löpande undersöker
hur väl ”svenska” Internet fungerar. Bakom mätsystemet, som är
en prototyp, står Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, som är en del
av Post- och telestyrelsen, PTS.
I Sverige finns ett stort antal Internetoperatörer. För att Internet ska
fungera måste de utbyta trafik med
varandra. Ett exempel på när detta är
nödvändigt är när en Internetanvändare som är ansluten till en operatör,

10

Medlemskap
och beställningar
Ansökan om medlemskap och
beställning av släktforskarprogrammet Disgen m.m. kan göras
på två sätt. Det enklaste är att du
gör din beställning på vår hemsida www.dis.se under rubriken
”Medlemskap”. Du kan också
ringa DIS kansli på telefon 01314.90.43.
Funderar du på att skaffa ett
släktforskarprogram så kan
du ladda ner en demoversion
av Disgen på vår hemsida. Där
finner du också en kortare presentation av programmet.
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En störning i Internettrafiken kan
till exempel uppstå vid större viruseller maskattacker. De kan leda till
lägre hastigheter eller, i värsta fall,
till att trafiken mellan två operatörer
avstannar helt.
Sitic har tagit fram prototypen för
att kunna bilda sig en uppfattning om
hälsoläget på ”svenska” Internet. När
prototypen har utvärderats kan det bli
aktuellt med en skarp version av systemet. Det ska då kunna användas av
både konsumenter och professionella
användare.

fördelar med ett medlemskap i föreningen DIS

DIS är en ideell
förening. För en
årsavgift på endast
100 kr får du
många fördelar.

Välkommen!

surfar till en webbserver som är ansluten till en annan operatör.
Ett sätt att mäta hur Internet mår,
är att undersöka hur bra trafikutbytet
mellan operatörerna fungerar.
Systemet från Sitic är uppbyggt
kring ett antal mätpunkter som regelbundet skickar små datamängder till
olika Internetoperatörer som verkar
i Sverige.
Resultatet sammanställs sedan i en
matris, där grönt markerar inga eller
små störningar och där rött betyder en
större störning i trafiken.

1

En kod till vår databas DISBYT med 8 miljoner poster
 där du kan se om någon annan
medlem forskar på din släkt
 jämföra dina släktfakta
 bidra med eget material från
ditt släktforskarprogram
 kanske finna nya släktingar

att köpa släkt2 Möjlighet
forskarprogrammet Disgen
 som är Sveriges mest spridda
program
 som utvecklas efter medlemmarnas önskemål
 där du får gratis support (hjälp)
av erfarna släktforskare

information på DIS
5 Aktuell
hemsida
 om DIS-aktiviteter, cd-skivor,
släktforskningslänkar och andra nyheter
till diskussions6 Tillgång
platsen DIS Forum
 där du kan tipsa, fråga och diskutera med andra medlemmar
att deponera din
7 Möjlighet
forskning i DIS Arkiv
till forskarstugan i
8 Tillträde
Linköping
 där du kan testa cd-skivor,
abonnemang och läsa släktforskartidningar

Diskulogen fyra
3 Tidningen
att söka i norska
gånger per år
9 Möjlighet
databasen DIS-treff
 med det senaste inom området
datorhjälp och släktforskning

att gå med i DIS
4 Möjlighet
regionföreningar
 där du kan få nya släktforskarkontakter, utbildning m.m.

på cd-skivor och
10 Rabatt
böcker
 som säljs av Sveriges Släktforskarförbund

... samt många nya
släktforskarvänner!

DIS FORSKARSTUGA
Mantalsuppgifterna
samlades
ihop av skattemyndigheterna
som sedan skrev in upplysningarna i mantalslängder. Dessa
längder finns på Stadsarkivet från
vart tionde år mellan 1711–1820
samt från varje år mellan åren
1830–1973.
För att hitta rätt mantalsuppgift/
längd söker man i registret på
skivan och får en hänvisning till
mantalsskrivningsdistrikt, år och
nummer. Gifta kvinnor och barn
finns i regel inte med i registret
men de kan självfallet återfinnas i
grundmaterialet, där flera uppgifter om familj, bostadsadress m.m.
kan hämtas.
På CDn finns uppgifter från
1800, 1810, 1830 och alla år från
1831–1875. För år 1855 finns
alla personer med – även barn och
gifta kvinnor – och dessutom med
uppgift om födelsedatum. Totalt
finns ca 2,25 miljoner poster på
skivan.
Utgiven av Stockholms Stadsarkiv.

Abonnemang
och cd-skivor

Adress
Gamla Linköping
Öppettider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16.
Under sommaren och några veckoslut dessutom
lördag–söndag kl 12–16. Tisdagkvällar under vår
och höst kl 18–20.
Ring gärna 013-14 90 43 för kontroll.

I stugan kan du
forska i mer än
hundra cd-skivor.
Du kan också forska
med hjälp av ett antal abonnemang på
Internet som t.ex.
folkräkningar i USA
och Sverige, kyrkböcker i Sverige och
lokala databaser för
Östergötland och
Linköping.

NYA CD-SKIVOR


Kungsholmen
Detta är den fjärde utgåvan av
Stockholms historia i digitalt format och den hittills mest omfattande. Den består dels av en enklare
version i form av en CD, men även
en DVD innehållande filmsekvenser,
ljud och bilder i storformat. Det ingår alltså två skivor i priset.
CDn innehåller rotemansarkivet
för Kungsholmen, det vill säga alla
personer som bott där någon gång
under åren 1878–1926. Ca 200.000
personer ingår med sina familjer.
Den innehåller också bl a register
över mantalsuppgifter för Kungsholmen åren 1800–1880 (160.000
poster).
DVDn innehåller dessutom en
timme filmsekvenser från äldre
tider. De 4.500 bilderna som CDn
innehåller finns också i större format med på DVDn, och dessutom
ytterligare 5.000 bilder.
Detta är förmodligen, tillsammans
med de övriga Stockholmsskivorna,
den mest utförliga stadsmonografin
i sitt slag i världen. Släktforskaren
som återfinner en släkting kan få bilder på var han eller hon bott, kartor
som visar stadens struktur under olika perioder samt familjetillhörighet.
Även andra uppgifter kan ingå, som
kriminalnoteringar, militär tillhörighet, nationalitet, flyttningar, inskrivning på sjömanshus, skoluppgifter,

sociala anteckningar m m.
Systemkrav: Windows 98SE eller
senare version. Rekommenderat
RAM-minne 64 Mb eller högre,
300 MHz processor med MMX
eller högre, DVD-läsare samt ljudkort. Skärmupplösning på minst
1024x768 med minst 16-bits färg.
Filmuppspelningen kan ej garanteras på datorer med Windows NT
4.0.
Ledigt hårddiskutrymme 4,35
GB (DVD) för fullständig installation (550 MB om man har DVDn
i läsaren vid användning) eller 670
MB (CD).
Kan köpas via Sveriges Släktforskarförbund www.genealogi.se/.


Register till Stockholms mantalsböcker 1800–1875
1652 bestämdes att alla vuxna
mellan 16–63 år skulle betala
mantalspenning. Åldern höjdes år
1841 till 17 år och år 1857 till 18
år. Många var befriade från skatt:
gamla, fattiga, sjuka, soldater, båtsmän, adel m.fl.
Mantalsskrivningen ägde rum i
slutet av varje år, då hushållsföreståndaren, oftast fadern, anmälde
familjens sammansättning i en s.k.
mantalsuppgift. I Stockholms stadsarkiv finns dessa mantalsuppgifter
bevarade från åren 1835–1936.



Bilden av det agrara Sverige
Med hjälp av drygt 700 teckningar från två århundraden
(1650–1850) möter du ett agrart
Sverige till vardags och fest, i färg
och svartvitt.
I den sökbara bilddatabasen
finner du teckningar från några
av våra större kulturinstitutioner
som Nationalmuseum, Kungl.
Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Konstakademien samt
Kulturen i Lund. Katalogmaterialet ledsagas av en text som på
ett kortfattat och översiktligt sätt
behandlar några delar av detta
svunna agrara land. Av Göran
Samuelsson.
Mer information om ovanstående CD-skivor och ett hundratal andra finner du på DIS
hemsida www.dis.se. Där finns
också information om Forskarstugan, program och mycket
annat.
Boka tid på 013-14 90 43
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FADDRAR I POSTNUMMERORDNING
Vi har den här gången (liksom i föregående tidning) tagit bort faddrarnas
gatuadresser eftersom de flesta kontakter först tas på telefon eller e-post.

Jan-Åke Thorsell, 426 68 Västra
Frölunda, tel 031-291155 kv,
jama.thorsell@spray.se

Disgen/PC
Björn Hellström, 124 54 Bandhagen, tel 08-361236 dag+kv,
bjorn.hellstrom@bhi.se
Rolf Ahlinder, 136 40 Haninge, tel
08-7771996, rolf.dis@slb.nu
Stig Geber, 147 63 Uttran, tel 0853030734 kv, stig.geber@telia.com

Roger Björkstam, 442 94 Ytterby,
tel 0705-2223125,

Jan Wallin, 702 17 Örebro,
tel 019-183830 kv,
jan.wallin.orebro@telia.com

Carl-Göran Backgård, 184 35
Åkersberga, tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se

Karl-Erik Lerbro, 511 55 Kinna,
tel 0320-13235 dag+kv,
karl-e.Lerbro@telia.com

Holger Andersson, 226 51 Lund, tel
046-355180, holger.andersson@lsn.se

Rune Johansson, 542 32 Mariestad,
tel 0501-15682, gentiana@home.se

Anders Larsson, 233 31 Svedala, tel
040-400233, anders@dis-syd.se

Börje Jönsson, 575 37 Eksjö, tel
0381-10840, borje-jonsson@spray.se

Arne Hallberg, 252 51 Helsingborg, tel 042-212232 kv,
arne.h@dis-syd.se
Gunnar Persson, 263 58 Höganäs, tel 042-330515 kv,
gunnar@dis-syd.se
Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad,
tel 044-245217,
runejoensson@telia.com
Ove Billing, 312 31 Laholm, tel
0430-14120, ove.billing@telia.com
Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor, tel
0370-650715, karrdahl@telia.com

Jan Tengelin, 671 30 Arvika, tel
0570-16187, jantengelin@telia.com
Bengt Hammarström, 691 41 Karlskoga, tel 0586-36587 dag+kv,
b.hammarstrom@telia.com

Kent Lundvall, 451 63 Uddevalla,
tel 0522-74740 kv,
k.lundvall@telia.com

Jan Nilsson, 245 32 Staffanstorp, tel 046-255788 kv,
fotojanne@semera.se

Gunnar Jonsson, 661 40 Säffle,
tel 0533-10559,
kilagenealogen@telia.com

Sven Johansson, 441 41 Alingsås,
tel 0322-13849 dag+kv,
sven.johansson@mbox343.swipnet.se

Göran Tengnér, 182 32 Danderyd,
tel 08-7556356, ght@abc.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel
0413-22974, bjorn@dis-syd.se

Stig Svensson, 642 95 Flen, tel
0157-70138, runeby@bredband.net

Jörgen Fryxell, 771 40 Ludvika, tel
0240-13482 kv, fryxell@telia.com
Marianne Munktell, 791 36 Falun,
tel 023-24728, mm@abc.se
Claes Embäck, 804 25 Gävle,
tel 026-192500 kv,
claes.emback@tele2.se
Gösta Olsson, 820 60 Delsbo,
tel 0653-12051 kv,
parmasen@swipnet.se

Ta i första hand kontakt med en fadder i din närhet. Vi får då geografisk närhet mellan faddrar
och den som söker hjälp. Vi uppnår också en
jämnare fördelning av fadderkontakterna.
dag = svarar gärna i telefon på dagtid
kv

= svarar helst i telefon på kvällstid

Ingemar Johansson, 578 31 Aneby,
tel 0380-40173 dag+kv,
ingemaraneby@telia.com
Karl-Edvard Thorén, 582 26 Linköping, tel 013-101151 dag+kv,
karlet@comhem.se
Torsten Ståhl, 603 67 Norrköping,
tel 011-148066,
torsten.stahl@home.sol.se

Harriet Frändén, 820 70 Bergsjö, tel 0652-51028,
harrietfranden@hem.utfors.se
Tony Rödin, 821 35 Bollnäs,
tel 070-3506304,
tony.rodin@home.se

Staffan Bodén, 825 32 Iggesund, tel 0650-561417,
sboden@post.utfors.se
Arne Ahlström, 831 33 Östersund,
tel 063-109719,
arne.ahlstrom@comhem.se
Sven Schylberg, 834 98 Brunflo, tel
063-20701 kv, slb312r@tninet.se
Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel
0691-30502, arne.bixo.dis@telia.com

Arne Sörlöv, 370 33 Tving, tel
0455-70304, arne@sorlov.com

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv,
kurt.g@swipnet.se

Joacim Söderström, 854 62 Sundsvall, tel 060-155030,
joacim.h.soderstrom@telia.com

Jan Jutefors, 380 30 Rockneby,
tel 0480-66565 kv,
jan.jutefors@telia.com

Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem,
tel 0498-481377,
elisabeth@snevide.com

Peter Johansson, 891 33 Örnsköldsvik, tel 0660-375567,
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com

Ingrid Lännestad, 421 59 Västra
Frölunda, tel 031-471847 dag+kv,
lannestad@tele2.se

Göran Thomasson, 633 47 Eskilstuna, tel 016-130271,
g.thomasson@telia.com

Lennart Näslund, 891 92 Örnsköldsvik, tel 0660-372109 kv,
lintagan@home.se
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Sven-Erik Fahlesson, 892
32 Domsjö, tel 0660-50865,
fahlesson@telia.com
Sigurd Nygren, 906 24 Umeå,
tel 090-186487 kv,
sigurd.nygren@ersboda.ac
Anneli Alenius, 921 41 Lycksele,
tel 0950-14647,
anneli.alenius@swipnet.se
Laila Larsson, 934 32 Kåge, tel
0910-720041, tun.larsson@telia.com
Margareta Gerlach, 976 32 Luleå,
tel 0920-281475,
margareta@gerlach.pp.se

Danmark
Georg Agerby, DK-2605 Brøndby,
tel +45-43965337, g.agerby@jubii.dk

Finland
Henrik Mangs, FI-65100
Vasa, tel +358-500268361 kv,
henrik.mangs@netikka.fi

Norge
Knut Egil Hamre, NO-1786
Halden, tel +47-69176169,
hamre@halden.net
Alf Christophersen, NO-4909
Songe, tel +47-37164209,
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, 164 76 Kista, tel
08-7511630,
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, 241 91 Eslöv, tel
0413-31025, kerstin@dis-syd.se
Sven Olby, 723 55 Västerås, tel 02120494, sven.olby@hem.utfors.se

Reunion/Mac
Helge Olsson, 231 70 Anderslöv, tel
0410-20002, helge.o@telia.com
Inge Ledje, 266 98 Hjärnarp, tel
0431-455254, i.ledje@telia.com
Gunilla Hermander, 824 42
Hudiksvall, tel 0650-94188,
macnilla@telia.com
Micael Korndahl, 830 13 Åre, tel
0647-664777,
micael.korndahl@gensoft.se

Kerstin Farm, 856 44 Sundsvall, tel
060-679111, kerstin.farm@telia.com

Kenneth Mörk, 733 32 Sala, tel
0224-77572, kmsala@sheab.net
Birgitta Gustafsson, 774 41 Avesta,
tel 0226-31050, b.sorby@swipnet.se

Holger
Lennart Ekman, 115 20 Stockholm,
tel 08-6606789,
lennart.ekman@tele2.se
Stefan Macklin, 152 50 Södertälje,
tel 08-55085363,
stefan.macklin@telia.com

Tony Jonsson, 871 50 Härnösand,
info@angerman.se

Min Släkt
Björn Nilsson, 831 61 Östersund, tel
063-128378, bjonil@telia.com

Christina Nygren, 254 53 Helsingborg, tel 042-282355,
nygren.bc@telia.com

DISBYT-ombud
Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel
08-7563314,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv,
kurt.g@swipnet.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 041322974, bjorn@dis-syd.se

Boine Nurmi, 723 41 Västerås, tel
021-417344, boine.r@nurmi.nu

Charlotte Börjesson, 421 38 Västra
Frölunda, tel 031-478093,
charlotte.borjesson@telia.com

Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall, tel
060-158411, tomas.sahlin@home.se

Hans Vappula, 438 93 Landvetter, tel
031-945132,
hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson, 590 49 Vikingstad, tel
013-81283, rolferiksson@brevet.se
Arne Johansson, 590 80 Södra Vi, tel
0492-20520,
disbyt-smaland@telia.com

DIS arkiv
Kjell Weber, Källarbanken 11,
423.46 Torslanda, 031-56.34.77,
dis_arkiv@dis.se

DIS Arkiv innebär att medlem i DIS
kan deponera sitt släktforskarmaterial
lagrat på datamedia. Syftet är att nu
och i framtiden erbjuda andra släktforskare tillgång till de material som
DIS-medlemmar överlåter. När och på
vilket sätt materialet får disponeras bestämmer DIS-medlemmen själv genom
ett avtal med DIS.
Medlemmen erbjuds också möjligheten att skriva ett ”släktforskartestamente” att placera i sitt bankfack tillsammans med kopior på sina disketter,
så att anhöriga kan hantera materialet
på önskat sätt.

Disbyt/Finland
Gunnar Bergstedt, 112 59 Stockholm, tel 08-250966,
gunnar.bergstedt@gfh.se
Skicka ditt DISBYT-utdrag till
närmaste DISBYT-ombud. Macanvändare skickar dock alltid till
Hans Vappula.

ÖVER 150.000 TESTER har genomförts

på PTS webbtjänst som ger konsumenter möjlighet att testa säkerheten på sin
hemdator. 70 procent av testerna har
givit testaren grönt ljus, 24 procent gult
ljus och 6 procent rött ljus.
– Det är mycket glädjande att vårt
konkreta verktyg för att surfa säkrare
fått så stort genomslag. Internet är en
värld av möjligheter – vi måste våga
lita på nätet, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.
Genom webbtjänsten, som finns på
www.pts.se/testadatorn, kan konsumenter som är anslutna till Internet
från hemmet få reda på om deras datorer är öppna för intrång när de surfar.
Datortestet ger konsumenten ett resultat i form av ett rött, gult eller grönt trafikljus beroende på om testet upptäckt
brister i säkerheten på datorn.
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POSTTIDNING

Avsändare: Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

Hans-Ove Kjellberg
från Vellinge
blev den 22 000:e
medlemmen
.

I 15 år har Hans-Ove Kjellberg släktforskat.
Under våren i år gick han med som medlem
i DIS och blev därmed föreningens 22.000:e
medlem.
Namnet Kjellberg har sitt ursprung i en gammal klockarsläkt i Håslövs socken – i närheten av Vellinge, där
Hans-Ove nu bor.
Hans farfars farfars far hette Erik Hansson och var under tidigt 1800-tal byskomakare och krögare i Vellinge.
Han gifte sig med Katarina Larsdotter som var dotter till
en Lars Kjellberg.
– Kjellbergarna var trogna Vellinge. Släktgården finns
fortfarande kvar inom släkten, berättar Hans-Ove Kjellberg.

Den elake skomakaren
Åter till skomakaren och krögaren som har satt en hel del
spår i den lokala historien. Som krögare låg han i ständig
fejd med gästgiveriet i Vellinge. Ofta rörde det spriträttigheterna. I en bok har Erik Hansson kallats ”den elake
skomakaren” på grund av de avtryck han satt i Vellinges
rättshistoria.
Hans-Ove Kjellberg blev intresserad av släktforskning genom Nils Nore Nilsson, en släkting som forskat i
många år, men som på grund av sin ålder ville lämna över
allt. Hela forskningen fanns då endast tillgänglig på papper.
– För min del var det bara att börja registrera allt i datorn, säger Hans-Ove Kjellberg.
Han köpte programmet Holger.

Har samlat 10.000 insektsarter
– På senare tid har jag av bekanta hört att Disgen är bättre. Jag fick också höra att Föreningen DIS finns. Därför
gick jag med och råkade då bli den 22.000:e medlemmen.
Hans-Ove Kjellberg har arbetat som jurist på länsrätten i Malmö. Nu är han pensionerad från det jobbet
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Hans-Ove Kjellberg från Vellinge har två fritidsintressen
– han samlar insekter och släktforskar. Nu är han DIS
22.000:e medlem.
FOTO: JAN NILSSON
och kan ägna mer tid åt sina fritidsintressen. Ett sådant
är att samla insekter. En lärare intresserade redan 1955
den unge Hans-Ove. Nu har han cirka 10.000 arter i sin
samling. Det andra intresset som Hans-Ove Kjellberg kan
ägna mer tid åt är släktforskningen.
Förutom intressanta personer på faderns sida har också
släkten på mors sida en intressant historia. Anfadern på
hennes sida var Johan Friis, borgmästare i Ystad. Han avled 1632 och är begravd i Mariakyrkan i Ystad. Där finns
också ett epitaf (gravskrift) över Johan Friis.
Släktutredningen på mors sida har bland annat visat att
Hans-Ove Kjellberg är sexmänning med Olof Palmes far.
BERNT STENMARK
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