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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

DIS styrelse 2006

V

i har ibland frågat oss vad som kan bli nästa stora datorhjälpmedel som tas fram i DIS regi efter DISGEN och DISBYT. Svaret kan vara DISPOS, som Olof Cronberg beskriver i
denna tidning. Den smått genialiska idén är att nyttja den källinformation som tusentals DISBYT-deltagare tillsammans matat in
via DISGEN och andra släktforskarprogram för att systematiskt
räkna fram var källdata för ett visst årtal för en viss socken bör
finnas i form av bl a volym- och sidnummer i kyrkböckerna, Genline-ID osv.
Denna information kan genom medlemsinsatser i bl a regionföreningarnas regi kompletteras med t ex sidnummer för SCBregister och andra källor. Resultatet blir ett kraftfullt verktyg,
DISPOS, till alla medlemmars nytta för att snabbt kunna ”positionera”, dvs finna tillgängliga
källor för en viss genealogisk
händelse. Jag tror att DISPOS
kan bli en ny ”success story”
för DIS.

Vi har kanske
hittat nästa
”success story”
i DIS regi

DETTA NUMMER innehåller
också en mycket uttömmande
beskrivning av Eva Dahlberg
om hur emigrantforskningens
villkor på senare år revolutionerats med datorns hjälp. Möjligheterna att finna okända emigrerade släktingar torde ha förbättrats
tusenfalt jämfört med tidigare.
SVAR:S OCH GENLINES FRAMTRÄDANDEN på DIS årsmöte nyligen
visade att ”tävlan” dem emellan fortsätter. Historiskt är det väl så
att Genline genom att vara ”draglok” de första åren har visat att
digitalisering av kyrkböckerna m m är fullt möjligt med rimliga
insatser. Vi får hoppas att båda aktörerna har släktforskarnas
bästa för ögonen, dvs mesta möjliga material tillgängligt i rimlig
tid på rimliga villkor, och att de olika förutsättningarna inte sätter
käppar i hjulen.
Om inte konkurrensen är ”sund”, är det nog både justare och
bättre att dela på uppgiften. Utöver SVAR och Genline finns även
andra aktörer för digitalisering av ”analoga” bilder av källor, t ex
CD-skivor med digitalfotograferade kyrkoarkiv för olika socknar.
EN ANNAN ARTIKEL HANDLAR OM lyckade kvällsaktiviteter för DIS
medlemmar i Östergötland. Landskapet är bland de sista som inte
har någon regionförening i närheten, och i DIS verksamhetsplan
ingår nu att uppmuntra till bildande av ett ”DIS-Östergötland”,
ett sätt att renodla organisationen.
Antalet DIS-medlemmar i Östergötland är ca 2000. Med samma anslutningsgrad som i övriga regioner skulle en sådan förening
kunna få ca 900 medlemmar.
STURE BJELKÅKER
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Genlines vd Peter Wallenskog:

– Vi har en komplicerad relation
– Det är lite speciellt att vara här efter
tio år, sa Peter Wallenskog. Han är
Genline AB:s vd och medverkade som
sådan med ett anförande i anslutning
till DIS årsmöte.
Peter Wallenskog syftade på att
det var exakt tio år sedan Genline
presenterades för en större publik.
Den gången (år 1996) var det också i
anslutning till DIS årsmöte.

Bakgrunden till Genline finner man
för 13 år sedan. Familjen Viksten i Jämtland tyckte att det var för tidsödande
och dyrt att resa till olika arkiv för att
forska. Så föddes idén att lägga ut de
digitaliserade kyrkböckerna på nätet.
– Det verkade också vara en möjlighet att klara av finansieringen privat
eftersom Riksarkivet/SVAR efter en
utredning beslutat att inte digitalisera
de historiska kyrkböckerna, säger Peter Wallenskog.
Nu är Genline nästan klar med den
delen av digitaliseringsarbetet. Snart ligger alla historiska kyrkböcker på nätet.
På senare år har SVAR i viss mån
börjat digitaliserat också de historiska
kyrkböckerna.

Komplicerad relation
– Det innebär att vi har en något
komplicerad relation med SVAR. De
är både leverantör och konkurrent,
säger Peter Wallenskog.
Han syftar på att Genline köpt och
hyrt filmrullar från SVAR för fem miljoner kronor.
– Det är vår största kostnadspost,
näst personalkostnaden.
Genline har köpt eller hyrt 20.000
rullar mikrofilm. Det finns ytterligare
130.000 rullar att digitalisera. Om
SVAR börjar digitalisera samma urval
som Genline ser inte Peter Wallenskog
situationen som rättvis.
– Det bör finnas utrymme både för
Genline och SVAR.
Vad ska då Genline göra när man
om några veckor har läst in och lagt ut
samtliga historiska kyrkböcker?
– Till att börja med ska vi förbättra
kvalitén.
4 | Diskulogen nr 72

Det finns en del ”svarta hål” som
ska göras vita. I klartext innebär det att
ursprungsfilmningen är så undermålig
att man knappt ser vad bilden innehåller. Genline ska filma direkt från originalet eller hitta en annan film.
En annan förbättring är att register
ska tas fram. Det arbetet har börjat.
Främst är det register för att underlätta sökningen i SCB-längderna. Jämförelseregister mellan ”mormonfilmer”
och SVAR:s mikrofichekort finns
också med i planerna. Registerarbetet
ska vara klart under det här året.

Fortsätter digitalisera
Genlines styrelse har beslutat gå vidare
och digitalisera nya bestånd av handlingar. Vilka det blir är ännu inte klart.
Det som kan bli aktuellt är bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor, mantalslängder och kyrkböcker
under perioden 1895–1935.
– En grundbult i vår verksamhet är
samarbete, säger Peter Wallenskog.
DIS och Sveriges Släktforskarförbund är de viktigaste samarbetsparterna och samarbetet med DIS är det
tydligaste.
• I Genlines referensråd sitter sedan
två år DIS-medlemmarna Olof
Cronberg, Anna-Lena Hultman
Forts på sid 6

FAKTA

AV BERNT STENMARK

Olika stadier i utvecklingen
av Genline
1993–1996 Idéfas
1996–2001 Teknikutvecklingsfas
2001–2006 Produktionsfas och
marknadsföringsfas
Ekonomiska milstolpar
1997 Genline blir aktiebolag.
Fem personer satsar 500.000
kronor i aktiekapital.
2000 Ytterligare cirka 50 personer går in med omkring tre
miljoner kronor.
2002 Det egna kapitalet ökar med
fyra miljoner kronor, främst genom dem som redan är ägare.
2004 Genline noteras på Aktietorget. Ytterligare 200 aktieägare tillkommer. En nyemis-

sion ger sju miljoner kronor.
2006 Sammanlagt är det egna
kapitalet 14,5 milj kr och antalet
aktieägare cirka 350.
Ett par nyckeltal
2000 Databasen innehåller 100.000
sidor ur kyrkböcker. Försäljningsintäkterna är cirka 1.000 kronor.
2006 Databasen består av 16
miljoner bilder, vilket innebär 32
miljoner sidor. Antalet kunder
är 10.000, varav 300 är bibliotek.
Kunderna finns i 35 länder. Genline beräknas i år sälja för mer än
tio miljoner kronor. I början av
sommaren är Sveriges hela bestånd av mikrofilmade historiska
kyrkböcker skannade och inlagda
i databasen.

SVARs chef Anders Nordström:

– Vi skannar också kyrkböckerna
AV BERNT STENMARK
– Att digitalisera det skrivna kulturarvets analoga handlingar är viktigt för
att öka tillgänglighet för olika forskningsintressen.
Det framhåller Anders Nordström,
som är chef för Svensk arkivinformation i Ramsele, det som i dagligt tal
benämns SVAR. Han var en av föreläsarna vid DIS årsmöte.

Ämnet för dagen var digitalisering
av historiskt arkivmaterial och Anders
Nordström gjorde en genomgång av
hur originalhandlingar mikrofilmats,
överföring till mikrokort och vidare
digitalisering.
– I Riksarkivets projekt ”Digitalisering av arkivmaterial” genomfördes
år 1996 en förstudie och senare en huvudstudie där man tog upp frågor om
teknik, metod och finansieringsmöjligheter för skanning, berättar han.

Prov med digitalisering
Resultatet blev då ett prov med fyra
CD-produktioner som innehöll knappt
4.000 bilder ur kyrkböcker. Projektet
satsade mycket på utåtriktad internationell verksamhet. I referensgruppen satt
DIS ordförande Sture Bjelkåker som
representant för släktforskarförbundet
och DIS. Projektet avslutades år 2000.

FAKTA
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Några årtal
1978 En registreringsbas placeras i Ramsele med syfte att
underlätta vetenskaplig forskning.
1982 SVAR (Svensk arkivinformation i Ramsele) bildas
sedan samarbete inletts med
forskare vid Umeå universitet.
1984 Riksarkivet övertar huvudmannaskapet för SVAR från
universietet. SVAR är sedan
dess en avdelning inom Riksarkivet.
1991 Efter ett tio år långt
arbete med att konvertera
mikrofilmade kyrkböcker till
mikrokort/mikrofiche påbör-

jar SVAR arbetet med att konvertera det dubbelt så stora domboksmaterialet till mikrokort.
1991 SVAR bildar en enhet i Fränsta
för att mikrofilma folkbokföringen för perioden efter 1895. Tekniken ställs kort efter starten om till
105 mm mikrofilm s k silverfiche.
2002 Efter att 46 miljoner filmexponeringar av folkbokföringsmaterialet har gjorts – övervägande på
105 mm mikrofilm – ställs verksamheten om för skanning av resterande cirka 64 miljoner uppslag.
2003 Arkion återförenas till SVAR
samtidigt som verksamheten i
Fränsta blir en egen avdelning om
Riksarkivet – Media Konverterings
Centrum (MKC).

År 1998 hade arbetet med finansiering av den tekniska utrustningen
för att skanna och distribuera redan
mikrofilmade kyrkoarkiv påbörjats.
Målet var att under tre år skanna
fem miljoner bilder, vilket innebär tio
miljoner sidor, eftersom varje bild i
allmänhet är ett uppslag i boken.
I slutet av år 2001 kom beslutet om
finansiering. SVAR utvecklade och
implementerade metoder och tekniska
lösningar för skanning av mikrofilm
samt distribution av digitaliserad arkivinformation via Internet.

Utrustning för skanning
Den mikrofilmning som pågått i
Fränsta avvecklades. I stället installerades utrustning för skanning av
bundna handlingar, lösblad, kartor
och ritningar. Drygt ett år senare återinfördes Arkion till SVAR samtidigt
som verksamheten i Fränsta blev en
egen avdelning inom Riksarkivet –
Mediakonverteringscentrum (MKC).
Digitaliseringen inom landsarkiven
och Riksarkivet har utvecklats i tre
steg:
• Uppgifter om arkiven (registrering
av var de finns och vad de innehåller)
• Uppgifter ur arkiven (upprättande
av sökregister samt databaser med
uppgifter hämtade från arkiven)
• Digitala bilder av arkivhandlingar
(skanning av original eller mikrofilm)
Den digitalisering som pågår är
följande:
• Registrering av ordnade och förtecknade arkiv
• Upprättande av sökregister
• Skanning av dokument, böcker,
lösblad, kartor och mikrofilmer
– Allt sker dessutom i förhållandevis stor skala. Under 2006 utvecklas
skanning av fiche, foton och glasplåtar
hos MKC, säger Anders Nordström.
– Vi har i dag ett tämligen väl
utvecklat system där samtliga landsarkiv och Riksarkivet med dess olika
avdelningar ingår i samma arkivnät.
I Nationella Arkivdatabasen (NAD)
Forts på sid 6
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Peter Wallenskog
Från föregående sida

Anders Nordström
Från föregående sida

och Charlotte Börjesson.
• Disgen 8 är länkat till Genlines databas.
• Grande Tour, som inleddes förra
året, fortsätter i år i samarbete mellan Genline och DIS.
• Dispos (som presenteras på annan
plats i denna tidning) är en möjlighet i samarbetet.
– Vi kan inte nog uttrycka vad vi
uppskattar samarbetet, säger Peter
Wallenskog.

finns information om arkiv från hela
Sverige med grundläggande info om arkivbildare, beståndsuppgifter och kontaktuppgifter till arkivet. I Digitala forskarsalen finns handlingarna tillgängliga
tillsammans med olika sökregister.
– En stor fördel med det gemensamma system som vi nu använder,
är att oavsett var skanningen sker så
kopplas de digitala bilderna till landsarkivens arkivförteckningar. Jag vet
att det är ett starkt önskemål från inte
minst släktforskarhåll.

Läshjälp
Han passade också på att presentera
ett par nyheter i sitt anförande:
• Från och med april finns ett samarbete mellan Genline och Släktforskarnas hus. Mot en avgift kan
släktforskare ringa till Släktforskarnas hus i Leksand och där få hjälp
att läsa svårtolkad handstil.
• Tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund och Nicator tar
Genline fram en specialanpassad
dator för släktforskare. Det blir
en specialbyggd PC med lämpliga
program installerade.
Peter Wallenskog avslutade sitt
anförande med att visa på att Genline
har stora möjligheter att utvecklas.
– En Sifo-undersökning visade att
50.000 människor släktforskar strängt
taget dygnet runt, 150.000 ”fuskar”
lite då och då, medan två miljoner vill
forska bara de får tid.

SVAR i framtiden
Vad ska då SVAR inrikta sig på i
framtiden? I första hand ska de stora
informationssystem som är grundläggande i den svenska arkivbildningen
digitaliseras.
• De arkiv som har informationstäthet och kontinuitet.
• De som har så mångsidigt innehåll
att de kan utnyttjas av ett stort antal
forskningsdiscipliner.
• Exempel är folkbokföring, domstolshandlingar, militaria, skattelängder m.m.
Anders Nordström sammanfattade
vad som mera konkret är aktuellt just
nu och inom den närmaste tiden:
• Från original skannas folkbokföringen för perioden 1895–1991.
• Från original skannas kyrkböcker
för perioden 1860–1894 som tidigare inte mikrofilmats.

• Från rullfilm skannas kyrkoböcker
för perioden 1860–1906.
• Skanning av mantalslängder 1642–
1820 från rullfilm är klar och indexering pågår ned på härad, församling
och år.
• Från original skannas efter 1860
bouppteckningar för Norrbottens
län och därefter för Gävleborgs län.
• Planering pågår för skanning av bouppteckningar efter 1860 från original för Jämtland samt Blekinge,
Halland, Malmöhus och Skåne.
Bland det redan skannade materialet finns passjournaler, visitationsprotokoll, provinsialläkarrapporter,
fabriksberättelser och vetenskapsakademins protokoll.
– Framöver påbörjas skanning av
skattelängder från 1500- och 1600talen, t ex boskapslängder, brudskattelängder och köpesilverlängder. Det
är troligt att vi under detta eller nästa
år även påbörjar en skanning av länsräkenskaper och militära rullor.

Två miljoner sidor per månad
Det digitala bildlagret fylls på med cirka en miljon bilder (två miljoner sidor)
per månad. Nu har Riksarkivet över 40
miljoner bilder i sitt digitala arkiv.
Till slut är frågan om SVAR skannar
in de gamla kyrkböckerna.
– Jag har alltid svarat att vi gör det. Vi
har funktionen ”RÖSTA” där användarna kan rösta fram de mikrofilmade
volymer man vill ha skannade. En viss
del av kapaciteten har avsatts för detta.

”KONKURRENS SKA SKE
PÅ LIKA VILLKOR”
– Vi har ingenting emot konkurrens, men den ska ske på lika
villkor, säger Genline AB:s styrelseordförande Sten Rundin.
Han tycker inte att konkurrenssituationen mellan Genline och SVAR är rättvis när det
gäller momsredovisningen.
Genline betalar moms, men
SVAR redovisar inte moms.
Kostnaden för ett Genlineabonnemang ökar därför med
momssatsen 25 procent. Sten
Rundin säger ändå att man på
Genline inte sitter och är bitter.
– Vi ska i stället vara dukti6 | Diskulogen nr 72

gare än SVAR på de områden
vi går in på.
Bland annat hoppas Rundin
på ett utvecklat samarbete med
DIS – exempelvis ifråga om länkar med Disgen och Dispos.
Samma slags material
Genline och SVAR jobbar i någon mån med arkivmaterial av
samma slag. Chefen för SVAR,
Anders Nordström, menar att
SVAR inte ska backa ifrån att
digitalisera kyrkböcker.
– Kyrkböckerna och annat
arkivmaterial om familjeför-

hållanden har alltjämt varit
det centrala i SVARs verksamhet så frågan är om vi går in på
varandras område? Man måste
även beakta att de statliga arkivens uppgift är att tillgängliggöra efterfrågat material ur
sina samlingar på ett enkelt
och effektivt sätt, säger han.
Är inte nedslagen
Sten Rundin är inte nedslagen
av konkurrenssituationen.
– Vi är fulla av tillförsikt.
Tillströmningen av nya kunder
är enormt bra.

Sten Rundin, styrelseordförande i Genline AB.

ÅRSMÖTET

TVÅ NYA LEDAMÖTER
INVALDA I DIS STYRELSE
Det är dags för den traditionella
fotograferingen under vårens funktionärsträff i Linköping. Deltagarna
droppar in en efter en...

...och efter hand börjar entrén vid
Valla herrgård fyllas.

Styrelseledamoten
och fotohandlaren
Jan Nilsson är en
av dem som ska ta
bilder – och instruerar ”massan” på
trappan.
FOTO: BO NORDENFORS

Christer Lindskog. Han är född i
Malmö. Efter sex års utbildning och
tjänstgöring i flottan flyttade han 1965
till Göteborg och är för närvarande
bosatt i Kungälv. Christer är gift med
Karin, han har
tre ”utflugna”
barn och är numera pensionär.
I drygt 30
år har Christer
Lindskog varit
internationellt
verksam – som
informatör och
k o n f e r e n s a rrangör i Volvokoncernen. De sista sju
åren arbetade han som global travel
manager i nämnda koncern.
– Jag är DIS-medlem sedan 1995,
styrelsemedlem i DIS-Väst sedan ett
år tillbaka. Jag är inte expert på släktforskning, hittills har jag mest ägnat
mig åt att förvalta min farfars forskningsresultat. Men jag hoppas att mitt
intresse för information och administration och mina yrkeserfarenheter
skall vara till nytta i DIS-styrelsen,
säger Christer.
– Jag ser fram emot vårt första
möte.

Så står alla på plats och bilden kan tas, precis som det stod i det officiella programmet: Söndag 12.00 Fotografering.
FOTO: BERNT STENMARK

Karl-Ingvar Ångström. Han föddes
för 69 år sedan, bor i Härnösand och
Borgsjö och är till yrket civilingenjör
och lantmätare.
Karl-Ingvar Ångström blev civilingenjör 1963 och
har arbetat som
lantmätare i olika befattningar
hos Lantmäteriet. I den sista
befattningen var
han kartvårdschef på Kartvårdscentralen i
Ånge. Han har
nästan hela livet arbetat med kartor,
både gamla och nya. Nu driver han
konsultbolag inom branschen.
Karl-Ingvar började släktforska för
över 50 år sedan. Han har varit medlem i DIS sedan föreningens första år,
har medlemsnummer 1964.
Han har rekonstruerat uppbrunna
kyrkböcker i sin hemsocken Borgsjö
(Y). Arbetet har beskrivits i släktforskarförbundets årsbok 1990. Han
är engagerad i hembygdsförbundets
verksamhet, bl.a om gårds- och byarkiv.
Karl-Ingvar har suttit med i DISMitts styrelse några år.
– Det är särskilda problem i de stora
DIS-regionerna och dem vill jag jobba
särskilt med i DIS-styrelsen, säger
Karl-Ingvar Ångström.
Han är ordförande för forskarföreningen Midälva GF, dvs Medelpads
släktforskare. Samarbete mellan DIS
och forskarföreningarna är han därför intresserad av. Han tycker också
att gamla kartor har mycket att ge.
– Särskilt den digitala tekniken kan
ge mycket för kartforskningen. DIS
kan lyfta fram just denna forskning.

Anmäl alltid ändrad postadress,
telefon, e-postadress och webbsida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i
vårt medlemsregister.
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DISPOS
– en nyhet i DIS utbud
En nyhet, som presenterades i samband med årsmötet, var
DISPOS. Vad det är och hur DISPOS är tänkt att fungera presenteras här av upphovsmannen själv – Olof Cronberg.

Tanken är att DISPOS skall vara en
smidig ingång för DIS-medlemmar
till primära och sekundära källor till
släktforskningen som finns tillgängliga via Internet eller annat datamedia.

1897 är ju att de ligger länsvis och inte
församlingsvis. Genom insatser från
olika släktforskare och DIS regionföreningar kommer hänvisning till rätt
sida hos Genline läggas ut efterhand. I
dagsläget finns ett tiotal län klara.

Vad finns just nu?

Register till kyrkoböcker

DISPOS är precis i startskedet. Vi har
många idéer om vilka resurser som
skulle kunna vara tillgängliga. Några
har redan kommit på plats. Mycket
behöver trimmas in, men vi vill ändå
inte vänta med att gå igång. Idag finns
hänvisningar till församling och kyrkoboksvolym samt till Genlines GIDnummer.
För en del områden är detta direkt
till rätt sida, för andra områden bara
till rätt församling. Det finns också
hänvisningar till SCB-längderna
1860–1897 hos Genline för vissa län.
Det finns början på ett sockenregister
över personregister. Man kan se var en
församling ligger på Eniros kartor.

När man ändå söker på församling
och längd, är det ju också enkelt att
redovisa om det finns något register
till församlingens kyrkoböcker.
Det finns ju idag register till väldigt
många av Sveriges församlingar, men
de ligger på många olika ställen. En
del finns på webben, andra på CDskivor eller tillgängliga på papper på
arkiv. Tanken är att här skall finnas referenser till register som finns allmänt
tillgängliga.

Vad är DISPOS?

Kyrkoboksvolym

Där vi har uppgifter hänvisar vi till
församling, kyrkoboksvolym och i
vissa fall även till ungefärlig sida. Kvaliteten på sidhänvisning markeras med
stjärnor. Fem stjärnor är bäst kvalitet
och en stjärna är sämst.
Genlines GID-nummer

I de fall där så är möjligt hänvisas till
exakt sida hos Genline via GID – en
kod med tre tal xxx.yyy.zzz, där xxx
är en sifferkod för församlingen, yyy
för volymen och zzz för sidan.
Detta GID-nummer kan man kopiera och klistra in i fältet för GID i Genlines FamilyFinder. Man får då upp vald
sida. I den mån sida saknas, kan man
klistra in första delen av koden och då
får man upp rätt församling.
SCB-längder

Ett problem med SCB-längder 1860–
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Kartor

man kan trycka på för att komma till
DISPOS.

Som släktforskare är det ju viktigt
att hålla koll på var man forskar. För
att underlätta det finns här referens
till varje församlingskyrka på Eniros
kartor.

DISPOS

Hur kan jag komma åt DISPOS?

Kan jag hjälpa till att göra DISPOS
bättre?

Det kommer att finnas minst tre vägar
in: via DISBYT, via DISGEN eller via
DISPOS eget sökformulär. Man kan
således komma åt DISPOS oavsett
vilket släktforskningsprogram man
använder.
DISBYT

Efter varje notis i DISBYT finns det en
symbol för en bok eller källa. Trycker
man på den så kommer man till DISPOS. Det är viktigt att påpeka att DISPOS inte är en källa från den enskilde
släktforskarens material, utan en källa
till typen av händelse för det året för
den församlingen.
DISGEN

I kommande version av DISGEN
kommer det att finnas en knapp som

Man kan söka i DISPOS för sökformuläret som finns här. De fält som
är markerade med en röd stjärna är
obligatoriska fält.

När du testar DISPOS kommer du att
finna att allt inte är färdigt. Tanken är
att vi tillsammans skall göra DISPOS
bättre. Det skall därför vara enkelt att
lägga till uppgifter som saknas. Enstaka uppgifter ska man kunna lägga
till direkt i DISPOS-formuläret.
Vill du hjälpa till på ett mer systematiskt sätt, så söker vi DISPOS-ombud som kan hjälpa till inom ett visst
geografiskt område. I så fall får du
hjälpa till att plocka fram tabeller över
olika typer av register och källor, som
vi sedan lägger in på ett smidigt sätt.
Är du intresserad av att hjälpa till kan
du skicka ett mejl till dispos@dis.se.
Har du ett eget material som är tillgängligt på webben eller på annat datamedia, så kan du höra av dig så skall

ÅRSMÖTET

FOTO: BERNT STENMARK

vi se om vi kan lägga till det på något
lämpligt sätt. Sänd i så fall också ett
mejl till dispos@dis.se. Vi hoppas att
efter hand kunna bygga på med olika
typer av spännande tjänster.
Historik

Idén föddes när vi insåg att vi i underlagen till DISBYT hade många referenser till Genlines GID-koder. Om man
sorterade om dem per församling, så
kan man ju beräkna ungefär var andra
sidor borde ligga om man har flera referenser till samma volym.
När vi tittade efter lite noggrannare
fanns det också en hel del hänvisningar till sidorna i kyrkoböckerna. Dessa
hänvisningar kan man ha nytta av
oavsett om man läser kyrkoböckerna
på Internet hos Genline eller SVAR,
eller om man läser dem på mikrokort
eller arkiv.
Vi fann också att man ganska lätt
skulle kunna hänvisa till DISPOS både
från DISGEN och DISBYT, och att när
man ändå hade en församling framme
vore det bra om man kunde finna ytterligare forskningshjälpmedel.
OLOF CRONBERG

Årsmötet lockade drygt 100 medlemmar till Valla i Linköping och inleddes
med två föredrag, som refereras ingående på annan plats i denna tidning.
Till ordförande för årsmötet valdes
Gunnar Wenngren. Rapporter om
verksamhet och ekonomi presenterades av föreningens ordförande och
kan i sammandrag studeras på följande sidor.
År 2005 gav ett ekonomiskt underskott, dock mindre än budgeterat.
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften – som för 2006 höjdes till 120 kr
– skulle vara oförändrad för 2007,
vilket accepterades av årsmötet.
Karl-Ingvar Ångström och Christer Lindskog nyvaldes till styrelsen
efter Marianne Munktell och Gunnar
Bengtsson, som båda avsagt sig. På övriga poster, som stod på tur att väljas,
blev det omval.
Ny sammankallande i valberedningen blev Carl-Olof Sahlin. Till ombud
vid förbundsstämman i Stockholm
valdes föreningens ordförande Sture
Bjelkåker samt Laila Larsson, Kåge
och Hans Peter Larsson, Visby. Det
fjärde ombudet utses av styrelsen.
Tre motioner behandlades av
årsmötet. En motion om särskild instruktion för valberedningen avslogs,
medan en annan om förtydligande av
adjungerade styrelseledamöters förslagsrätt bifölls.
Den tredje motionen besvarades
med uppdrag till styrelsen att utarbeta

Gunnar Wenngren brukar vara årsmötesordförande och var det även i
FOTO: JAN NILSSON
år.
ett dokument som beskriver samarbetsformerna mellan DIS och regionföreningarna.
STURE BJELKÅKER

Pauserna gav tillfälle till värdefulla informella kontakter. Här är det från vänster Olof Cronberg, Carl-Olof Sahlin, Charlotte Börjesson och Hans Vappula
som för samtal – samtliga engagerade i Disbyt.
FOTO: JAN NILSSON
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Föreningen DIS verksamhetsberättelse 2005
(föreningens 25:e verksamhetsår)
STYRELSEN HAR under året bestått av:
Ordförande
Sture Bjelkåker, Linköping
Vice ordförande
Olof Cronberg, Växjö
Sekreterare
Monika Krantz, Oxie
(till 20 mars)
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
(från 20 mars)
Kassör
Gunder Grünning, Linköping
Övriga ledamöter
Christer Gustavsson, Linköping
Bo Kleve, Linköping
Kjell Weber, Torslanda
Marianne Munktell, Falun
Eva Dahlberg, Jönköping
Rolf Eriksson, Vikingstad
Gunnar Bengtsson, Hässelby
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, och verkställande utskottet ytterligare fyra. De sju
regionföreningarnas ordföranden har
varit adjungerade till styrelsen.
Antalet medlemmar i föreningen
uppgick vid verksamhetsårets slut till
23.250, vilket innebär en ökning med
ca 3.100 medlemmar brutto, och ca
1.900 netto. Knappt hälften av medlemmarna är anslutna till någon av
regionföreningarna, vilka under året
erhållit ekonomiskt stöd från DIS för
regional verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet framgår av egna
årsberättelser.
DIS årsmöte hölls den 20 mars i
Mjärdevi, Linköping med bl a föredrag av Magnus Johansson, föreståndare för det nyöppnade datormuseet
IT-ceum i Mjärdevi.

FÖRENINGENS 25-ÅRSJUBILEUM firades
med en jubileumsmiddag den 19 mars
och en jubileumsutställning på ITceum under veckorna därefter.
Ca 65 DIS-faddrar – med inriktning på DISGEN och några andra
släktforskarprogram – har varit
verksamma. Deras och övriga funktionärers insatser är en avgörande del
av medlemsservicen. Totalt deltog ca
80 funktionärer från hela landet i DIS
10 | Diskulogen nr 72

funktionärsträff 18–20 mars på Valla
folkhögskola.

därmed hade DIS och DIS-Väst utställningar vid DIS-Norges släktforskardagar i Drammen respektive Oslo.

FORSKARSTUGAN I GAMLA LINKÖPING
drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska Förening och har hållits öppen
för medlemmar och andra besökare
varje vardag, och dessutom genom
våra stugvärdars försorg på helger
under sommaren samt vissa kvällar
under vinterhalvåret.
I Forskarstugan kan man bl a forska
i ca 160 CD-skivor och ett antal databaser på Internet.
Datorutrustningen har uppgraderats hård- och mjukvarumässigt för
att underlätta för besökarna.

DIS

OCH REGIONFÖRENINGARNA deltog i augusti med utställningar vid
årets Släktforskardagar i Göteborg,
där DIS-Väst var en av arrangörsföreningarna. Vid den årliga stämman
för Släktforskarförbundet representerades DIS av fyra ombud. Dessutom
deltog regionföreningarna med egna
ombud. DIS var även representerad
vid förbundets förtroendemannakonferens i Visby i maj.

FRÅN JUNI TILL OKTOBER har DIS tillsammans med Genline turnerat i södra
Sverige med en ”Släktforskarbuss” för
att göra PR för släktforskning, oftast
med bemanning från berörda regionföreningar. I september deltog DIS
– med assistans av DIS-Väst – som
utställare vid Bokmässan i Göteborg,
i en monter gemensam med Släktforskarförbundet. I övrigt har DIS
verksamhet presenterats vid ett flertal
möten och kurser runt om i landet, i de
flesta fall genom regionföreningarnas
försorg.
DIS HAR ÄVEN MEDVERKAT vid internationella aktiviteter, främst genom
aktivt deltagande i Swedgentour 2005
till Salt Lake City, Seattle och Vancouver tillsammans med Släktforskarförbundet, SVAR och Genline. DIS var
också representerat vid ett Nordgenmöte i Oslo i oktober och i samband

MER

ÄN 15.000 MEDLEMMAR har
hittills skaffat version 8 av Disgen,
inräknat ca 1.800 program som distribuerats till nya användare under året.
Version 8.1 av Disgen har färdigställts
under året. Flera nya utvecklare har
kunnat engageras i Disgen-arbetet.

I

DATABASEN DISBYT för anbyte med
dator deltar ca 5.400 medlemmar med
utdrag ur sina släktdatabaser, innehållande referenser till ca miljoner
personer. Ca 25 procent av alla personer som levat i Sverige 1700–1900 är
representerade. Antalet sökningar har
varit drygt 600.000 per månad.
DIS Arkiv för framtida bevarande
av medlemmars släktdata innehåller
uppgifter från 119 medlemmar. Referenser till fem inlämnares material
har lagts i Disbyt, på begäran eller på
grund av avgång ur föreningen.
DIS har under året åtagit sig att
framgent hålla Centrala Soldatregistret tillgängligt och sökbart på Internet.
I medeltal har ca 100.000 sökningar
per månad gjorts i registret.
Aktiviteten i diskussionsarean DIS
Forum på DIS hemsida ökar sakta,
men är fortfarande förhållandevis
låg.

MEDLEMSTIDNINGEN DISKULOGEN med
Släktforskarnytt har under året utkommit med fyra nummer. En ny
PDF-tidning för engelskspråkiga
medlemmar, Rooted in Sweden, har
utkommit med två nummer.
På DIS kansli har Ragnhild Bergström och Gullbritt Andersson tjänstgjort på heltid, och Håkan Asmundsson på deltid.
Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.
LINKÖPING DEN 1 MARS 2006
STYRELSEN

DIS ekonomi 2005
På årsmötet redovisades föreningens ekonomi på sedvanligt sätt. Här återges i sammandrag DIS budget, resultat och balans för år 2005, samt det förslag till budget för
2006 som styrelsen antog i januari, och som fastställdes av årsmötet den 12 mars.
Resultaträkning (belopp i tusental kr)

Kommentarer

Budget
2005

Utfall
2005

Budget
2006

2320
1100
90

2238
1243
76

2880
1030
65

3510

3557

3975

660
670
100
255
740
165
280
95
100
85
275
85
200

582
617
79
358
674
147
406
97
66
81
318
84
176

690
560
100
290
729
209
390
107
90
100
270
91
2108

3710
-200

3685
-128

3836
+139

3510

3557

3975

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning till medl
Övrigt inkl räntor

Kostnader
Kopiering o tryck
Porto o distribution
CD, dataprogram m m
Bidrag regionfören
Personalkostnader
Div tjänster
Resor, kost, logi
Hyror o leasing
Tele och Internet
Inventarier inkl avskrivn
Annonser, PR, utställn
Förbundsavgift
Övrigt

Årets resultat

Det egna kapitalet inklusive årets resultat motsvarar 115
kr per medlem, dvs föreningen har sparade medel motsvarande ungefär en årsavgift. Aktietillgången avser anskaffningsvärdet för 40.000 aktier i Genline AB.
I budgeten har styrelsen försiktigt räknat med 24.000
medlemmar i oktober 2006. Budgeten för 2006 förutsätter
medlemsavgift 120 kr, vilken beslutades av årsmötet 2005.
Härav går 25 kr som administrativt bidrag till respektive
regionförening för de medlemmar som är regionanslutna.
Om överskott relativt budgeten uppstår under året är policyn att ungefär hälften av detta går som extra anslag till
regionföreningarna.
Föreningen har haft tre anställda (2,4 årsarbetare) i kansliet och Forskarstugan för löpande medlemsservice, hemsidan, PR m m. Redaktörstjänsten för Diskulogen är inköpt.
Inga arvoden har utgått till styrelseledamöter, programutvecklare eller övriga funktionärer. Antal funktionärer i
DIS-organisationen är ca 150, inklusive styrelseledamöter
i regionföreningarna.
STURE BJELKÅKER
ORDFÖRANDE

Balansräkning

Ing. balans
1 jan 2005

Utg. balans
31 dec 2005

2962
200
42
148

2827
200
65
159

3352

3251

Förutbetalda medlemsavg 191
Skulder
365
Årets resultat
Eget kapital
2796

280
303
-128
2796

3352

3251

Tillgångar
Likvida medel
Aktier
Fordringar
Inventarier

Skulder och Eget kapital

Anmäl alltid ändrad postadress, telefon, e-postadress
och webb-sida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i vårt medlemsregister.
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Forskar du efter emigranter
är Internet ett bra hjälpmedel
De flesta av oss har emigranter i släkten, nära eller mer avlägsna
släktingar eller t.o.m. en anfader eller anmoder som givit sig iväg
och lämnat delar av familjen i Sverige. Med datoriseringen av
källor har sökandet efter den utvandrade släkten blivit lättare,
även om det fortfarande inte finns några garantier att lyckas.

EMIGRANTFORSKNING
AV EVA DAHLBERG
I denna artikel finns lite tips och råd
på vägen, mest vad man kan göra
med hjälp av datorn, när det gäller att
söka släkten i USA och Kanada. För
att komma igång med att forska efter
sina emigranter är det bra att läsa boken ”Emigrantforska steg för steg” av
Per Clemensson och Kjell Andersson
(slutsåld från förlaget men finns att
låna på bibliotek).
Ett mycket viktigt starttips är
också att se till att ha kontrollerat
bouppteckningar som upprättats
för kvarvarande släktingar i Sverige
(emigrantens föräldrar, syskon, barnlösa syskon till föräldrarna) för att
samla in eventuella adressuppgifter, se
checklistan i slutet av artikeln.

Sök i Disbyt!

Har du inte tillgång till Internet
själv, så fråga barn/barnbarn/syskon
om du får använda deras dator och
få lite hjälp. Annars kan du använda
den möjlighet som finns på en del
bibliotek, att låna de datorer med Internetuppkoppling som finns där, för
dina enkla sökningar i gratisregister.

Folkräkningar – ”census”
Tyvärr har varken USA eller Kanada
en kontinuerlig folkbokföring av
skandinaviskt snitt. I stället finns det
folkräkningar, ”census”, och det finns
uppgifter om när personer föds, gifter
sig och dör i ”vital records” men inte
om när de flyttar från en plats till en
annan.
Det finns även olika juridiska
handlingar, medborgarskapsansökan
(”naturalization records”) eller kö-

pekontrakt av mark och fastigheter
(”land records” eller ”deeds”), liksom
motsvarigheten till vår bouppteckning (”estate inventory”), testamente
(”will”) och arvsskiften (samlingsnamn för arvsskiften och dylikt är
”probate records”).
De juridiska dokumenten kan finnas på federal nivå, på delstatsnivå
eller på regional nivå. Olika regler
har gällt under olika tidsperioder,
även för samma typ av dokument,
och dessutom skiljer det sig åt mellan
delstaterna.

Tidningsartiklar
Därutöver kan tidningsartiklar ge
viktig information, dödsrunor eller
liknande (en ”obituary” eller ”obit/
obits”) eller notiser av olika slag. Det
handlar alltså mycket om att försöka
följa en person och pussla ihop de
olika ledtrådar man får, för att kunna
vara säker på att det är den person
man söker, t.ex. genom familjesammansättningen.
Genom svensk-amerikanska kyrkböcker kan man också koppla ihop
emigrantfamiljerna, om de tillhör den
ca fjärdedel av emigranterna som gick

Det kan också löna sig att se om någon annan forskar på samma släkt
och kanske har uppgifter. Du kan till
exempel söka i DISBYT där ju även
amerikanska medlemmar har lagt
in uppgifter eller kanske en annan
svensk forskare har med din släkting
där eftersom släktingen gifte sig med
en släkting till denne forskare.
Du får som bekant mer information
från DISBYT om du själv bidragit med
uppgifter.

Bara ett hjälpmedel
Internet är ett mycket användbart
hjälpmedel – men bara ett hjälpmedel.
Fortfarande fungerar det att skicka
vanliga brev till institutioner och föreningar eller till gamla släktadresser, och
alla uppgifter finns inte heller på Internet (eller i en dator över huvud taget!).
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Sökresultatet från Ellis Island-databasen presenteras som ett ”passenger record” utformat liknande ett diplom.
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med i någon svensk-amerikansk kyrka. Filmade kyrkoarkiv och register
till dessa finns på Emigrantinstitutet
i Växjö (Utvandrarnas hus).
De kan också ha gått med i en annan
skandinavisk kyrka i området, men de
arkiven finns inte i Växjö.

Köp en kartbok!
En bra kartbok är alltid bra att ha,
som är detaljerad med county-gränser
och småstäder utsatta, som t.ex. Rand
McNallys bilatlas som finns att köpa
i Sverige.
Det är värt att komma ihåg att även
om många emigranter blev farmare så
hamnade många i storstäderna, inte
bara i Chicago utan även i Boston,
New York osv. där de är svårare att
återfinna.

Ancestry är störst
Den stora webbplatsen när det gäller
att söka släkten i USA är Ancestry,
www.ancestry.com, som är ett företag
som lägger ut alla typer av källor i
skannad form på Internet. De lägger
ut de tillgängliga folkräkningarna och
register till dessa, födde-vigde-döderegister för en rad delstater, passagerarlistor från många amerikanska
hamnar förutom New York/Ellis
Island med mera.
Ancestry har den allra mest hel-

Träffbild från en sökning på General Land Office (GLO) Records, en databas med handlingar rörande markköp. De Lindskog som bor i Charles Mix
County är bröder. För köpet som George W gjort finns en bild som är kopia
på köpekontraktet med uppgift om storlek och läge.
täckande webbtjänsten men har nästan enbart betaldatabaser. 1880 års
folkräkning är gratis men i princip allt
annat kräver abonnemang för att se
dokumenten.

Det finns register
Några av databaserna (t.ex. Social
Security Death Index eller dödsattestregistren i Illinois och Minnesota)
som finns i betalform på Ancestry,
finns tillgängliga gratis på andra sidor
med samma material (se sammanställningen av länkar).
Ancestry har register till alla folk-

räkningarna. För 1920 års folkräkning är det än så länge endast register
för familjeöverhuvudet eller hushållsföreståndaren (”head of household”)
men det arbetas på ett heltäckande
register som redan finns för övriga år.
I ett heltäckande register där alla
personer ingår kan man söka på t.ex.
barn eller inneboende. Man kan vid
en och samma sökning söka i samtliga
databaser. Man får då ofta väldigt
många svar, många ovidkommande
om man använder bredaste sökning
(”ranked search”).
Namnen är ofta felstavade i folkräkningsregistren, så det kan vara
svårt att hitta rätt. Jag har t.ex. en
familj som hette Örnberg i Sverige,
Ornberg i USA, men de förekommer i
registren även som Arnberg, Omberg,
Oruberg och Armbren. Tack och lov
visste jag från annat håll var de skulle
bo, när de var födda och vad barnen i
familjerna hette.

Ändringar i utbudet

Sökning i Ellis Island-databasen med hjälp av Steve Morses sökformulär, mitt
exempel med en A Larsson.

I senaste Diskulogen (nr 71, december
2005) beskrevs Godfrey Memorial
Library i en artikel. Sedan artikeln
skrevs har flera viktiga ändringar skett
i utbudet av databaser, både Heritage
Quests census och FindUSA har tagits
bort.
Avgiften är oförändrat 35 dollar (ca
275 kr) för ett tolvmånadersabonnemang och ger numera främst tillgång
till tidningar, t.ex. för sökning av
minnesrunor (”obituaries”). Tidningsutbudet varierar dock kraftigt,
både i geografisk utbredning och tidsperioder. Mest värdefullt är Chicago
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En typisk bild från en folkräkning. Så här ser en familj ut 1920, med man, hustru, barn. Ålder anges, födelseland eller
delstat, faderns respektive moderns födelseland eller delstat (inte komplett här), årtal för immigration, status för medborgarskap (Na = naturaliserad dvs. medborgare) och årtalet för medborgarskap.

Tribune vars arkiv med dödsrunor
och dödnotiser går från 1860-talet
till 1984.

Tveksamma betaltjänster
Målet för många av oss är att hitta
nu levande släktingar och där var
FindUSA en bra väg. Den togs dock
bort från Godfrey av FindUSAs ägare
med motiveringen att skydda den personliga integriteten.
Det finns olika andra betaltjänster
som tillhandahåller uppgifter som ska
leda fram till levande släktingar, t.ex.
Intelius, USSearch eller Zabasearch.
Sådana söktjänster kritiseras ibland
för att vara oseriösa, ta betalt för föråldrade uppgifter och egentligen inte
leda till något.
En annons på ett forum för släktforskare kan leda lika långt eller en
kontakt med lokala föreningar eller
bibliotek på mindre orter.

Böcker om "svenskarne"
En ofta bortglömd källa är olika typer av böcker om emigrationen. Det
skrevs en rad böcker under slutet
av 1800-talet och under 1900-talets
första decennier som presenterar
emigranter i olika delstater, t.ex.
Svenskarne i Texas eller Svenskarne
i Illinois.
Personregister till några av dessa böcker har tagits fram på andra sidan Atlanten och du hittar länkar till dessa register
på Rötters engelskspråkiga sidor,
http://www.genealogi.se/roots/lives.htm
Du får gå genom länkarna en i taget
för de olika registren.
Ellis Island-databasen. Ellis Islands
databas på Internet täcker åren 1892–
1924, dvs. från det att Ellis Island
öppnades 1892. Ellis Island stängdes
på 1950-talet men öppnades igen som
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museum 1990.
För att se den information från
passagerarlistorna som finns i databasen, och en kopia av själva listan,
måste man registrera sig. Detta gäller
oavsett vilken sökväg man använder,
Ellis Islands egen eller Steve Morses
sökformulär (se länklistan).

Så registrerar du dig
Registreringen är gratis. Efter registreringen erbjuds man att frivilligt bli
medlem för 45 $ per år för att stödja
stiftelsen.
Du söker en person och vill se
materialet för denne (jag använder
Larsson som exempel; det är bra att
första gången söka med något man
vet kommer att finnas). Resultatet blir
8.302 stycken så de vill att jag begränsar sökningen med t.ex. ett förnamn
eller en initial. Jag väljer ”starts with”
A. Bland resultaten väljer jag Ada från
Gottenberg, genom att klicka på hennes namn. Då kommer en sida upp där
det står ”Sign-In”, den kommer även
om man är registrerad men går in
första gången för dagen (men du kan
kryssa för ”remember my info”).

För att registrera sig, vilket bara
behövs första gången, går man då in
på antingen ”register now” i texten
eller ”Yes, I’m new to this site” i rutan. Då kommer en registreringssida
upp, där du måste fylla i namn, e-postadress och välja användarnamn (”user
name”) och lösenord (”password”)
och göra det två gånger (”re-enter”)
och sedan ”Next”. Jag fick försöka
flera gånger för att få ett användarnamn ingen hade, sidan kommer då
upp igen efter att du tryckt på ”Next”,
men du måste även då fylla i ditt föreslagna password igen (framgår ej i
rött). Skriv upp vilket lösenord och
användarnamn du väljer.
När du registrerat dig kommer informationen om Ada Larsson (eller vem
du valde) upp som ett litet ”diplom”.
Där kan man välja ”View original
ship manifest” i högerkanten eller
över ”diplomet” och förhoppningsvis
på nästa bild även hitta en länk till
originalmanifestet (använd ”click to
enlarge”). På ”View text version manifest” – som är en renskriven textad
”lista” just för Ada Larsson – ser man
exempel på hur stavningarna för alla

En ansökan
om inträde i
socialförsäkringssystemet,
en s.k. SS-5blankett (se
under SSDI
i länklistan).
På ansökan
anges födelsedatum, adress och
arbetsgivare. De enda anhöriga som anges är föräldrarna, med
moderns flicknamn, oavsett om de fortfarande är i livet vid ansökan eller inte.
En gift kvinna ska uppge sitt flicknamn såväl som sitt namn som gift.

lägg sedan på sökparametrar efter
hand om du behöver det, dvs. börja
med bara namnen.

Ortnamnen förvanskas
Det kan vara lockande att använda
”Town name” när man söker utvandrare från en viss trakt eller församling,
men ortnamnen förvanskas oftare än
personnamnen vid indexeringen, så du
riskerar att inte hitta dem du söker.
Jag använder ofta en av mina favoritsocknar som sökexempel, Nederkalix, och sökte på Town name, contains
’kalix’, och fick fram en rad olika
stavningar utöver de vanliga, t.ex.
Nevu Kalix, Nader Kalix, Vederkalix,
Vedir Kalix eller Mederkalix och t.ex.
Cfvevkalix för Överkalix.

Olika passagerarlistor
Registreringskort i samband med
första världskriget, ”draft card”. Födelsedatum anges liksom adress och
närmaste anhörig.
de svenskar som kom med samma båt
har förvanskats. Sedan är det bara att
söka på. Ibland måste man bläddra
fram och tillbaka då bilden är på flera
sidor. Ibland saknas tyvärr bild också
– materialet finns men är inte inlagt i
databasen.

Namnen stavas olika
Efternamnen kan stavas olika, framför allt stavas ofta patronymikon med
ett ’s’, likaså om de har flera förnamn
kan de andra namnen stå som initialer
som måste vara med.
Min släkting ”Anna Henrietta” står
som ”Anna H”, medan ”Josef Gottfrid” bara står som ”Gotfrid” dvs.
bara sista namnet som var tilltalsnamn
och dessutom stavat med ett ’t’.
Det är också tydligt att namnen i databasen inte alltid blivit det som står
på manifestet – min ”Hedera” har vid
datoriseringen blivit ”Hedna”. Även
orterna ”byter namn” – det gäller kort
sagt att vara beväpnad med fantasi
och tålamod!
Med hjälp av sökformulären på
Steve Morses webbplats kan man
välja ”sounds like” dvs. likaljudande
namn vilket går runt en del stavningsproblem. Du använder på hans sida
”search (new format)”. Fyll i övrigt
i så lite som möjligt från början och

Informationen som ges på passagerarlistan vid ankomsten är olika för olika
år. De första åren står inte mycket
information alls, medan under senare
år står bl.a. vem emigranten ska resa
till och ofta släktskapet. För den som
vill veta mer om detta och vad som
står i manifestets kolumner så finns
mycket information i Clemenssons
”Emigrantforska! Steg för steg”.
Om emigranten inte finns i Ellis
Islands databas? Reste personen under de åren som omfattas av databasen (1892–1924) men inte finns med
så kan det bero på flera saker – att
filmen inte lagts in, att stavningen är
så fantasifull att du inte kan gissa den
eller att det inte gått att läsa riktigt. Ett
annat alternativ är att destinationen
var en annan hamn än New York och
därmed inte heller lagts in här.
Emigrerade personen före 1892,
dvs. före Ellis Island, hette själva immigrantanläggningen i New York Castle
eller Castle Garden (1885–1890).
Dessutom fanns under hela perioden
andra hamnar där emigranter steg i
land, bl.a. i Boston, Philadelphia, Baltimore, New Orleans och i Kanada.
För hela perioden då passagerarlistor fördes vid ankomsten till USA
(från ca 1820) finns listorna på mikrofilm. För New York t.o.m. 1957, bl.a.
perioden 1902–1943 finns även immigranterna registrerade på namnen (till
skillnad från perioden på 1880- och
1890-talen).
Mikrofilmerna av passagerarlistor-
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na finns att läsa på arkiven i USA – om
inte annat så genom hyrd forskare i
USA. Jag vet tyvärr inte hur möjligheterna att få låna hit dem till Sverige är,
men det går troligen genom mormonkyrkans släktforskningscenter.
Det finns vissa ideella avskrifter
på Internet, inte i tidsordning utan
skepp för skepp. Sök t.ex. genom
www.cyndislist.com eller via Immigrant Ships Transcribers Guild (ISTG,
se länklistan).

Folkräkningarna
USA har som sagt ingen folkbokföring, utan det är folkräkningar som
används. Dessa finns på mikrofilm
men har digitaliserats och lagts på
Internet i olika betaldatabaser och
dessutom indexerats. Det finns en del
gratis på olika håll också.
Originaldokumenten finns inte
kvar. Registren är nödvändiga om
man inte vet var en person bodde. I
folkräkningarna anges personernas
ålder, inte födelseår eller datum (med
undantag av 1900 års folkräkning
där man skulle uppge födelseår och
födelsemånad). Uppgifterna är inte
verifierade med dokument.
Vill du läsa ett kåseri om hur det
kan ha gått till på landsbygden när
mannen som skulle genomföra folkräkningen kom (the enumerator eller
the census taker) så kan du läsa här,
”The Census Man Cometh”,
http://www.rootdig.com/adn/census_
man_comes.html,
om varför uppgifterna kan skilja sig åt
från de olika folkräkningarna, åldrar
och stavning är inte alltid desamma
från gång till gång.
När det gäller folkräkningen har
USA en sekretess på 72 år, den senaste
tillgängliga är alltså 1930. Kanada
tillämpar en sekretess på 92 år och
den senaste offentliggjorda folkräkningen är från 1911, se länklistan.
I båda länderna har de genomförts
i hela landet vart tionde år, med regionala vart femte år däremellan, se
t.ex. http://www.censusfinder.com/ för
information om folkräkningarna i delstaterna men många av länkarna går
till Ancestry.

Andra tillgängliga källor
Bland övriga källor är det främst attester (”certificate”) för födelse, vigsel
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eller dödsfall som lämnas in till myndigheterna som är det vi släktforskare
har behov av. Register till dessa certifikat kan finnas i gratisdatabaser (se
länklistan för några exempel).
Det lönar sig ofta att söka på
Google (www.google.se) på ett namn
eller en ort, så kan man hitta gravstensinventeringar eller dylikt som kan ge
dödsdatum om andra register saknas.
Begravningsbyråer (”funeral homes”)
kan också vara till hjälp med uppgifter
ur sina arkiv.
Nackdelen med t.ex. dödsattesterna
är att de fylls i av en anhörig eller vårdpersonal eller en annan informant som
en vän eller granne om inga släktingar
finns. Det gör att uppgifterna om födelseplats och föräldrarnas namn och
liknande inte behöver vara korrekta,
eller det kanske står okänd på samtliga även om en släkting fyllt i dem.
Till de få dokument en person
själv fyllt i hör SS-5-blanketten som
används för att ansöka om socialförsäkringsnummer (Social Security).
Där anger den sökande sina föräldrars
namn, med moderns flicknamn. Du
kan köpa en kopia på dessa blanketter
för avlidna personer (se länklistan).

Registerkorten för mönstring
En intressant källa är registerkorten
(”draft cards”) för de män som regist-

rerades eller mönstrade under första
världskriget. I dessa register hittar du
i stort sett alla män som bodde i USA
1917 och som är födda 1873–1900.
Många svenskfödda män mönstrade oavsett om de var amerikanska
medborgare eller inte och du kan
därför hitta en adress för din släkting.
Om man har tur finns han på samma
plats i folkräkningen 1910 eller 1920.
Databasen kan sökas bl.a. på födelsedatum.
I motsats till vad man kan tro när
man hittar någon i denna databas
så gjorde majoriteten aldrig någon
krigstjänst. Dessa mönstringstillfällen var tre stycken under perioden
1917–1918, det sista och den största
registreringen med 14 miljoner män i
september 1918, endast två månader
innan kriget tog slut den 11 november
1918. I inskrivningarna ingick inte
de som aktivt tagit värvning i armén
tidigare.

Vad kostar det?
Abonnemangsnamnen på Ancestry
har döpts om under hösten 2005 och
nu finns två att välja på. US Deluxe
Collection (US Deluxe Annual Membership) kostar 179,40 dollar per år,
dvs. ca 1.400 kr om du betalar en
årsavgift. Eftersom man måste betala
med kort tillkommer en växlingsavgift
beroende på kortföretag.

30 000 000 sidor
Att hitta sina rötter har aldrig
varit så bekvämt som nu!
Med ett abonnemang på genline får du
tillgång till mer än 30 000 000 sidor ur de
historiska kyrkböckerna och antalet sidor
ökar varje vecka.
genline är marknadsledande när det gäller släktforskning på
Internet och inom kort kommer vårt bildarkiv att vara
komplett när det gäller de så kallade mormonﬁlmerna.
För mer information om abonnemang och
priser besök vår hemsida www.genline.se
eller skicka ett mail till info@genline.se
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Samma
databassammansättning
går att abonnera på månadsvis för
24,95 dollar (vilket ger 299,40 dollar
för ett år, dvs. ca 2.310 kr). US Deluxe
innehåller alla de amerikanska skannade källorna som nämns ovan, med
register.
Det finns även ett dyrare World
Deluxe Annual Membership som med
årsbetalning kostar 299,40 dollar, dvs.
ca 2.310 kr (eller månadsabonnemang
34,95 dollar).
Det du då får utöver de amerikanska databaserna är material från Storbritannien, Irland och Kanada. När
det gäller Kanada finns mycket gratis
på annat håll, t.ex. både census 1901
och 1911 (de senast tillgängliga), se
länklistan, med ett ideellt register som
inte är komplett.
Under vintern har Ancestry lagt ut
ett register över alla personer i 1911
års census, och alla bilder, men har
ännu inte 1901 års census.
Kort information om Ancestryabonnemangen hittar du på
http://www.rootdig.com/
ancestryplans.html
på engelska. Där ges också länken till
Ancestrys ”prova-på”-abonnemang
på 14 dagar. Det går att prova gratis
under två veckor, men man måste
komma ihåg att säga ifrån att man
inte vill fortsätta.
Man måste uppge ett kreditkortsnummer när man tar ”prova-på”abonnemanget men om man mejlar
dem någon dag i förväg så dras inte
någon kostnad för fortsatt period
(adress för att säga upp det är
Internationalcancelsonly@ancestry.com
– utan mellanslag!).

Learning Center
Ancestry har en del värdefull information i sin gratisdel i sitt Learning
Center, t.ex. kolumner som lär ut
många tips om att släktforska i USA
och information om deras databaser,
och även t.ex. formulär som visar hur
folkräkningsformulären ser ut
(http://www.ancestry.com/trees/
charts/census.aspx)
vilket gör att du kan ”läsa på” innan
du eventuellt använder deras betaltjänster.
Språket i kolumnerna är ofta inte så
svårt. Det är tyvärr så att baskunskaper i engelska behövs för den mesta
av forskningen i de amerikanska In-

ternetkällorna. Men om du ber om
ett uppslag på Anbytarforum är det
kanske någon som kan hjälpa till.
Andra företag som har material som
t.ex. folkräkningarna i betaltjänster
eller på cd är www.genealogy.com
(de har inte index till alla folkräkningarna, pris 200 dollar per år) och
www.heritagequest.com som främst
säljer det på cd.

Annan forskningshjälp
Det finns inga riktigt bra engelsksvenska ordlistor för släktforskning
på Internet men det finns några försök med svenska som utgångspunkt,
dels http://www.ddss.nu/ordbok.htm
(även på http://www.slaktdata.org/sv/
lexikon), dels i FamilySearchs hjälpguider, www.familysearch.org, välj
Search, välj därefter Research Helps,
välj S – Sweden – Swedish Genealogical Word List. Där får man sedan
knappa sig fram i alfabetet med ”Next
document” i nedre delen av sidan.

Tips finns på Rötter
Forskningstips om emigranter finns
på Nättidningen Rötter. Tips om nya
databaser eller allmänt om forskning i
USA hittar du i olika typer av nyhetsbrev på Internet, t.ex. Dick Eastmans
nyheter på adressen www.eogn.com
eller RootsWeb Review på adressen
http://e-zine.rootsweb.com.
I det senare kan man läsa om fallgropen man kan stöta på i amerikanska
släktträdsdatabaser, som RootsWebs
World Connect Family Trees.
Fallgropen är ett antal märkliga
namn som t.ex. UNK. Det är nämligen vanligt att använda en rad förkortningar som motsvarar vårt NN
för okänt namn, nämligen följande:
Unknown (UNK – namnet okänt),
First Name Unknown (FNU – förnamnet okänt), Maiden Name Unknown
(MNU – okänt flicknamn) och Last
Name Unknown (LNU – efternamnet
okänt).

Kolla också länklistan!
Internetlänkar finns på följande sidor.
Länkarna i denna artikel är ibland delade på flera rader, vilket du bör vara
uppmärksam på när du skriver av den.
Eventuellt har det även insmugit sig ett
bindestreck i någon adress om den är
avstavad, prova i så fall att ta bort det
om länken inte fungerar.
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Nyttiga Internetlänkar
BETALTJÄNSTER
Ancestry – http://www.ancestry.com – 179,40 dollar per år
eller 299,40 dollar, beroende på abonnemang.
Godfrey Memorial Library – http://www.godfrey.org
– tidningsregister, sammanställning av gratisregister (tidigare även tillgång till census och en databas FindUSA
med mycket uppgifter om nu levande personer. De databaserna är borttagna från december 2005 respektive februari
2006). 35 dollar.
VitalCheck för att köpa dödscertifikat m.m. –
http://www.vitalchek.com – varierande kostnader.
Nedanstående länkar är alla GRATIS i februari 2006.
Några av söktjänsterna på Steve Morses sida förutsätter
abonnemang på Ancestry, det gäller passagerarlistor förutom Ellis Island och Castle Garden samt census. Likaså
finns det både fria och betalsajter under länklistorna från
Cyndi Howell respektive på sajten deathindexes.
Danska emigrantarkivet med bl a de danska passagerarlistorna. (Gratis).
http://www.emiarch.dk/home.php3 Välj Databases. Fyll i
så få uppgifter som möjligt i formuläret.
Norska digitalarkivet, passagerarlistor från flera norska
hamnar (Gratis).
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=
vismeny&fylkenr=&knr=&aar=&dagens=&katnr=5
Hamburgs stadsarkiv med passagerarlistor (Gratis). Databasen på Internet innehåller åren 1890–1910.
http://fhh1.hamburg.de/fhh/behoerden/staatsarchiv/link_
to_your_roots/english/index.htm Välj Search Now.
Bremen Passenger Lists (Gratis) – det finns endast uppgifter från perioden 1920–1939 kvar från en av de största
utvandrarhamnarna i Europa, bl.a. till följd av de gallringsregler som förr gällde för att spara kontorsutrymme, så att
alla listor äldre än tre år skulle förstöras. På Internet finns
en databas med åren 1920–1934 avskrivet, sökbart bl.a. på
hemstad. http://www.schiffslisten.de/index_en.html
Ellis Islands officiella webbplats. Inkommande emigranter
till New York 1892–1924, ofta med detaljerad information
om destination i USA. Mest detaljer om destination ges på
1900-talet, när man kan få veta t.ex. namnet på den som
emigranten ämnade bege sig till. Det finns flera parallella
adresser till webbplatsen varav http://www.ellisisland.org
är en. (Gratis men registrering krävs).
Ellis Island, Steve Morses sökformulär till Ellis Islands
databas (Gratis, registrering för Ellis Island krävs). Har
bättre sökmöjligheter än föregående. Sökbar på många
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olika kombinationer, använd Search (New format).
http://www.jewishgen.org/databases/eidb/ellis.html eller
http://www.stevemorse.org
Castle Garden – den plats man landsteg på i New York innan Ellis Island-stationen byggdes, 1855–1890 var det immigrationscenter men databasen avses täcka 1830–1892.
Passagerarlistorna är under registrering i en fri databas, de
läggs ut på adressen http://www.castlegarden.org efterhand
som de skrivs av. De finns även i Ancestrys betaldatabas.
Passagerarlistorna är dock sparsamma med information
om destination och ev. släktingar så här tidigt. Gratis.
Andra passagerarlistor – Immigrant Ships Transcribers
Guild på adressen http://www.immigrantships.net/ eller
The Ships’ List på adressen http://www.theshipslist.com/
Steve Morses webbplats – http://www.stevemorse.org
– en sökhjälp till flera databaser, men en del är till betaldatabaser på Ancestry, och förbättrar sökmöjligheterna i Ancestrys census om man har abonnemang (notera att du byter årtal uppe i rubriken till formuläret). Ellis Island White
form är det vanliga formuläret för den databasen från hans
sida. Lite kuriosa, Steve Morse har ett förflutet som skapare
av Intel 8086, Pentiumprocessorns föregångare.
SSDI, Social Security Death Index med över 76 miljoner
namn på avlidna personer med socialförsäkring, från 1962
till i dag. (Gratis på RootsWeb på adressen
http://ssdi.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi,
välj Advanced search så kan du söka på kombinationer
t.ex. födelsedatum och förnamn). Om man skriver och
anhåller om en kopia av registerkortet kostar det 27 dollar,
då får man uppgift om föräldrarna men inte ev. partner och
barn. Uppgiften om föräldrarna kan vara nyckeln till att få
bekräftat att det är rätt person du hittat. Registret uppdateras varje månad med nya poster.

Online Searchable Death Indexes for the USA – en
förteckning över dödsregister från hela USA, uppdelad på
gratisregister och abonnemangsregister. Utöver de som räknas upp specifikt nedan finns även gratis register för t.ex.
Missouri och North Dakota. Notera även länken ”Genealogy links” på sidan som leder till andra fria register, t.ex.
naturalizations.
http://www.deathindexes.com/
Vigda i Illinois 1763–1900 (Gratis)
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/
marriage.html
Döda i Illinois 1916–1950 (Gratis)
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/
idphdeathindex.html
Döda i Kalifornien 1940–1997 (Gratis via RootsWeb,
avgiftsbelagd via Ancestry)
http://vitals.rootsweb.com/ca/death/search.cgi
Döda i Texas 1964–1998 (Gratis via RootsWeb, avgiftsbelagd via Ancestry)
http://vitals.rootsweb.com/tx/death/search.cgi
Minnesota death certificates 1905–2001 (Gratis via
denna länk, liksom ett födelseregister 1900–1916; avgiftsbelagd via Ancestry)
http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm
Vigda och Döda i New York City (1890-talet till 1940talet) (Gratis)
http://www.italiangen.org/databaselist.stm
Obituary Daily Times dödsrunor
http://obits.rootsweb.com/
Dödsrunor hittar du även på adressen
http://www.memorialobituaries.com/
County-sök för sökning av orter i USA, det räcker inte att
veta staden, man behöver även veta county (översätts oftast
till län i Sverige även om de är i storlek med en kommun)
http://geonames.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis_web_
query_form där du väljer ”U.S. and Territories Query”
(ny adress: http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic) eller
en enklare på adressen
http://resources.rootsweb.com/cgi-bin/townco.cgi
Internetkartor – om du söker en karta eller vägbeskrivning finns det t.ex. på www.multimap.com eller
http://www.mapquest.com/
eller http://www.randmcnally.com/

En av de mest värdefulla gratisdatabaserna, SSDI-registret över avlidna från 1962 tills idag, här i den avancerade
sökningen med möjlighet att ange födelsedatum. Hittar
du en person här kan du beställa SS-5-blanketten för 27
dollar (se bild på sidan 14).
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På BlekingeRötter finns en samling av delstatskartor från
1895, http://www.genealogi.se/blekinge/uskart95.htm, som
kan vara intressanta.
Cyndi’s List – mer än 250.000 släktforskningslänkar över
hela världen. Gratis. http://www.cyndislist.com/
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Exempel på sökresultat i den
statliga databasen
Geographic Names
Information System,
sökning efter orten
Fargo.

Sökning efter staden
Fargo i den enkla databasen TownSearch på
RootsWebs sidor ger
följande resultat.
General Land Office (GLO) Records Web site
www.glorecords.blm.gov
En databas med olika typer av handlingar om köp av mark,
t.ex. homesteads, från ett trettiotal delstater. Du måste fylla
i ditt postnummer innan du kan söka. Under Standard kan
du välja att söka i alla delstater samtidigt (”All states” står
längst ner i listan).
Kyrkogårdar – det finns flera olika gravstensinventeringar
eller kyrkogårdsregister på lokal nivå. Några kan hittas
genom www.findagrave.com
The Nationwide Gravesite Locator, från The National Cemetery Administration, veteraner och deras familjer får begravas antingen på de nationella veterankyrkogårdarna
(mest känd är Arlingtonkyrkogården utanför Washington
DC) eller på delstaternas veterankyrkogårdar. Sökbara
register finns här:
http://gravelocator.cem.va.gov/j2ee/servlet/NGL_v1
The American Battle Monuments Commission, här finns
uppgifter från de 24 amerikanska militärkyrkogårdarna
i Europa och Asien för stupade eller saknade i första respektive andra världskriget (WW1 respektive WW2) och i
Koreakriget.

http://www.abmc.gov/home.php
Stupade i Vietnamkriget hittar du på denna sida, tillägnad
monumentet i Washington DC med namnen som står graverade där i en sökbar databas:
http://www.viewthewall.com/
Riksarkivets webbplats med sökbara databaser t.ex. över
militärtjänstgöring i krigen
http://www.archives.gov/aad/ Du väljer Access to Archival
Databases, antingen under Genealogy/Personal history, där
du hittar World War II Army Enlistment Records, över nio
miljoner poster, eller under War/ International Relations
t.ex. avlidna i WW2 eller Vietnam.
Begravningsbyråer hittar du här:
http://www.usafuneralhomesonline.com
eller på http://www.funeralnet.com/
Svenskamerikanska kyrkor
Augustanasynoden var paraplyorganisation för många av
de protestantiska svenskamerikanska kyrkorna. Denna
har bytt namn flera gånger och gått samman med andra
organisationer under årens lopp. Numera ingår kyrkorna
i Evangelical Lutheran Church of America, ELCA, med
webbadress http://www.elca.org/ . Många av kyrkornas
arkiv finns på Swenson Swedish Immigration Research
Center på Augustana College i Illinois
(http://www.augustana.edu/swenson/), men även i Växjö.
Du kan hitta foton på många av kyrkorna i Chicagoområdet och deras historik på denna adress
http://www.elca.org/archives/chicagochurches/chicago.html
Läs gärna även om de skandinaviska kyrkorna i Mellanvästern på adressen
http://www.elca.org/archives/ruralchurches/rural_
churches.html
Mormonernas databaser (Gratis men mycket varierande
kvalitet på de olika databaserna)
http://www.familysearch.org/ Klicka på Search. Välj Ancestral file eller Pedigree Resource File.
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RootsWeb med bl.a. WorldConnect Project, släktutredningar från hela världen. Här finns även anslagstavlor för
att göra efterlysningar (message boards).
http://www.rootsweb.com/, t.ex. Search family trees.
USGENWEB där man stat för stat och county för county kan
hitta lokala databaser, adresser till släktforskarföreningar,
bibliotek, begravningsbyråer, kyrkor, kyrkogårdar m.m.
http://www.usgenweb.org/ Välj State och sedan County.
GenForum Frågeforum där du kan skriva förfrågningar
och läsa och besvara andras frågor:
http://genforum.genealogy.com/
Välj Countries och sedan Sweden.

tyvärr utan register men ett ideellt, och ännu inte färdigt,
gratis register hittar du här:
http://www.automatedgenealogy.com/index.html
British Columbia register till födde-vigde-döde (sekretessreglerna skiljer för de olika händelserna). Gratis.
http://www.bcarchives.gov.bc.ca/textual/governmt/vstats/
v_events.htm
Manitoba register till födde-vigde-döde. Gratis.
http://web2.gov.mb.ca/cca/vital/Query.php
Canadian Geographical Names Data Base (CGNDB).
http://geonames.nrcan.gc.ca/search/search_e.php

Valeries Blog – tips för att hitta levande personer http://
genweblog.blogspot.com/2006/02/finding-living-persons.html

Pier 21 ”Kanadas Ellis Island” http://www.pier21.ca/

Canadian Genealogy Centre Bra startsida för forskning
i Kanada
http://www.genealogy.gc.ca/index_e.html

Släktforskning i Danmark – en bra startsida är webbplatsen Släktforskning över Öresund:
http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund

Collections Canada är riksarkivets webbplats. De har
bl.a. gratis census och sökbar databas över soldater i första
världskriget samt länkar till provinsernas arkiv.
http://www.collectionscanada.ca/
Census 1911 (den senast tillgängliga för Kanada) har adressen
http://www.collectionscanada.ca/archivianet/1911/
index-e.html
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Dansk demografisk database – bl.a. Förteckning över
invandrade, gratis. http://ddd.dda.dk/
Släktforskning i Norge – en bra startsida är Digitalarkivet
http://digitalarkivet.uib.no/
SAMMANSTÄLLT AV EVA DAHLBERG

Emigrantforskning

Checklista för att söka dina emigranter
sammanställd 2006 av Eva Dahlberg
Uppgifter i Sverige
Kontrollera i kyrkböckerna när de
emigrerade, exakta uppgifter kan
underlätta sökningen i USA

 Husförhörslängd (före ca 1894),
församlingsbok (efter ca 1895)
 Utflyttningslängd
 Notera hela namnet, vilka efternamn som används, och komplett
födelsedatum
Vart emigrerade de? Tips om hur
man hittar en destination

 Kyrkböckerna ovan (står ofta bara
Norra Amerika eller USA osv. men det
kan stå delstat)
 Cd:n EMIBAS (från kyrkböckerna) (ej komplett)
 CD-Emigranten (från poliskammarens utvandrarlistor) (ej komplett)
 Emigrantarkiv på Internet för
hamnarna i Danmark, Norge, Tyskland (se länklista)
 Bouppteckningar efter släktingar
(föräldrar, syskon, föräldrarnas barnlösa syskon)
 Foton, brev
 Ellis Islands passagerarlistor på
Internet 1892–1924
 Kartläggning av emigranter i t.ex.
hembygdsföreningens regi eller släktforskares publikationer. Finns de egna
med eller märks en tydlig tendens för
emigration till vissa områden?
 Andra släktforskare i släkten? Den
egna släkten eller maken/makans släkt
i Sverige kanske har kontakt (kartlägg
hela släktcirkeln till en person)
 Svensk-amerikanska kyrkböckerna
SAKA (register och mikrofilm hos Emigrantinstitutet) – ca 20–30 procent av
emigranterna blev medlemmar men fler
begravdes eller vigdes i kyrkorna, register
finns bara över medlemmarna, sökbart
på t.ex. svensk födelseförsamling
 Svenskamerikanska tidningar, kanske finns en obituary (dödsruna) eller
en notis (register och mikrofilm eller
original finns på Emigrantinstitutet)
 Föreningar, ordenssällskap, t.ex.
VasaOrden av Amerika (för Vasaorden
finns register t.ex. på CD-Emigranten,
Emigrantinstitutet har material, själva
arkivet finns i Bishop Hill, Illinois)

 Sveriges dödbok 1947–2003 – kom
emigranten hem igen? Inflyttningslängder i hemförsamlingen, immigrantförteckningar i SCB:s material

Uppgifter i USA
(förutsättning:
Ingen gemensam folkbokföring)

 Var ligger platsen? Viktiga geografiska begrepp är delstat (state) och
county, eftersom det är på den nivån
register görs; RootsWebs TownSearch
eller USGS GNIS (se länklista)
 Census (folkräkning) vart tionde
år från 1790 till nutid, offentliga
t.o.m. 1930 (72 års sekretess)
● gratis 1880
● 1890 är förstörd (i stort sett)
● övriga finns i betaldatabaser
men kan finnas transkriberade på
lokal nivå
 Vital records – födelse, vigsel eller
död, attester för detta finns men startår och åtkomst skiljer. Vissa delstater
har gratis register för vissa uppgifter
vissa år (t.ex. Minnesota, Illinois,
Kalifornien, New York, Texas, se
länklista)
 Social Security Death Index (databasen innehåller avlidna från ca 1962,
socialförsäkringssystemet
infördes
1936 så avlidna före dess kan inte finnas med) (se länklista)
 Lokala släktforskarföreningar
 Google, www.google.se – gör en
sökning på familjenamn, ort eller genealogy

Uppgifter i Kanada
(förutsättning:
Ingen gemensam folkbokföring)

 Census (folkräkning) vart tionde
år från 1851 till nutid, offentliga
t.o.m. 1911 (92 års sekretess)
 Vital records – födelse, vigsel eller död, attester för detta finns men
startår och åtkomst skiljer. Vissa
provinser har gratis register för vissa
uppgifter vissa år, t.ex. British Columbia (se länklistan)
 Bra startsida Canadian Genealogy
Centre (se länklistan)

Vart tog de vägen?
Ur Ancestrys folkräkningar kan
man ta fram vilka delstater som har
flest personer födda i Sverige. Det
finns svenskar i samtliga delstater i
alla census från 1870 till 1930, men
följande är de stater som är ”tio-itopp” två av åren.

1870

1930

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Illinois
Minnesota
Iowa
New York
Kansas
Wisconsin
Michigan
Nebraska
Missouri
Indiana

Illinois
Minnesota
New York
Kalifornien
Washington
Massachusetts
Michigan
Wisconsin
Connecticut
Iowa

Anmäl alltid ändrad postadress,
telefon, e-postadress och webbsida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i
vårt medlemsregister.
HALLANDS
GENEALOGISKA
FÖRENING

400 CD-skivor
från Halland
Mantalslängder församlingsvis
Kyrkoböcker 1895–1934
Bouppteckningsregister
Vigselregister
beställning via HGF:s bokhandel

www.genealogi.se/halland
Fiskaregatan 17, 302 38 Halmstad
Telefon 035-12 82 72
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Är Mattis och Matthews samma person?
I en bouppteckning i Sverige 1921 står
följande om en kusin till min farmors
mor ”Gerda, gift med Edvard Mattis,
bosatt å känd utrikes ort” (den är inte
angiven i bouppteckningen). En släkting uppgav att hennes minnesbild var
att familjen var bosatt i Kalifornien
och att det fanns två döttrar.
En sökning i Ancestrys databaser

ger följande resultat, är detta rätt
familj i San Jose, Santa Clara county,
Kalifornien? Födelseåret respektive
åldern varierar från 1873 till 1878 vid
de olika census. Gerda var född 1871
och emigrerade 1891. Jag har hittat
en vigselnotis från 1893 i San Jose för
en Edward Matthews Jr med en Jarda

Olsen – min Gerda hade patronymikon Olofsdotter / Olsdotter. Jag har
inte ännu en helt säker bevisning för
att det är rätt familj, men till det som
talar för att det är rätt är att Gerdas
syster Hulda bodde i samma county.
EVA DAHLBERG

1900

1910

1920

1930

FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT…
I förra Diskulogen berättade jag om
Godfrey Memorial Library i USA,
som erbjöd fjärruppkoppling till intressanta tjänster, dels HeritageQuest
med tillgång till USAs folkräkningar,
samt vissa register till amerikansk litteratur, dels FindUSA med tillgång till
förbluffande detaljerade informationer
om nu levande personer hämtade från
telefonkataloger och andra källor.
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Från första januari förlorade Godfrey tillgången till HeritageQuest,
därför att HQ inte var intresserat av
att förlänga abonnemanget på några
villkor! Från tredje februari förlorade
Godfrey över en natt tillgången till
FindUSA. Företaget bakom FindUSA
skrev bara ett mejl och sa att från och
med nu erbjuder vi inte tjänsten till
bibliotek, och betalade tillbaka avgif-

ten som var kvar för abonnemangsperioden.
Uppenbarligen var den service Godfrey erbjöd för bra för att vara sann.
Det finns fortfarande kvar intressanta
material som register till olika tidningar. Jag har dock inte koll på om man
kan få tag på motsvarande tjänster
från annat håll.
OLOF CRONBERG

Arbetet med ny släktkalender inlett
Arbetet med en ny utgåva av
Svenska släktkalendern pågår nu
för fullt. Det blir den trettionde
utgåvan i den serie, som påbörjades av Gustaf Elgenstierna 1912
och den sextonde i den nya följd
som inleddes 1962.
Förra utgåvan (2003) innehöll
Astrid Lindgrens släkt Ericsson, Kallifatides, L M Ericssons släkt, Einhorn,
juvelerarsläkten Bolin, Taikon, Stenbeck, Wall och en rad andra släkter,
representerande vitt skilda verksamhetsområden och släktbakgrunder.
Det sammanlagda antalet släkter i
utgåvan var 66 stycken.

Nytt utseende
Redaktionella nyheter från förra
utgåvan är att boken har fått en typografisk översyn, bland annat med
släktöversikter i trädform, läsvänligare typsnitt, porträttfotografier och
mer text på varje sida.
En nyhet i den här utgåvan är att
så kallade yngre släkter redaktionellt
kommer att behandlas på samma sätt
som adopterade grenar. Med andra
ord redovisas medlemmar av yngre
släkter först under sin anknytningsperson i ursprungssläkten. Först när
de i sin tur får barn avskiljs den yngre
släkten till ett eget avsnitt.

Nya personer i redaktionen
Elisabeth Thorsell är ny ordförande
för redaktionskommittén efter fil dr
Lars Ericson. Hon har tidigare varit
redaktör för Svenska släktkalenderns
utgåvor 1989–2000.
Två personer är nya i redaktionskommittén, båda välkända i släktforskarkretsar. De är arkivlektorn
Thord Bylund, länge verksam vid
Landsarkivet i Härnösand, och Tomas
Risbecker, senast vd för den gamla
och välkända herrklubben Sällskapet
i Stockholm.
Övriga medlemmar av redaktionen
är Torsten Berglund, tidigare redaktör
för Svenska Antavlor, och Magnus
Bäckmark, som är kalenderns redaktör från och med förra utgåvan.

Medverka till översikt

På nya poster i släktkalenderns redaktion är (från vänster) Tomas Risbecker,
Elisabeth Thorsell och Thord Bylund.
FOTO: MAGNUS BÄCKMARK
hålla översikter av i Sverige nu levande
släkter. Nätverket av kartlagda släkter
utökas ständigt. Hittills finns 1.938
släkter i hela serien.
För att underlätta för sammankopplingsmöjligheter för släktforskare
mellan alla dessa släkter publicerade
Magnus Bäckmark ”Ursprungslistan”
i Släktforskarnas årsbok 2005. Det är
en geografiskt ordnad lista där det
framgår var de hittills redovisade släkternas äldsta kända ursprung finns.
Fler personer välkomnas att bidra
med artikelmanus till kalendern, så att
nätverket av i översiktsform publicerade släkter utökas.
Tryckningen av boken finansieras
genom en publiceringsavgift. Det

kostar 895 kr inkl moms per fylld
sida att medverka. Då ingår hjälp med
komplettering av manuset och ett exemplar av den färdiga boken per fylld
sida. Medverkande har också möjlighet att beställa ytterligare exemplar av
boken för 530 kr per styck inkl moms.
Porto tillkommer.
Manusstopp är den 1 augusti 2007,
men det är bäst om kontakt tas med
redaktionen så snart som möjligt, särskilt om manuset har luckor.
Detaljuppgifter kring medverkan,
kontaktuppgifter och även register
över hittills införda släkter och den
ovannämnda ursprungslistan finns
på hemsidan http://hem.passagen.se/
gronstub/ssk.html.

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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Klockaregården i Taxinge
– full med
ungar
och
frågetecken
I början på 1860-talet
är det fullt av ungar i
Klockaregården vid ån.
Deras levnadsöden utmynnar ännu i åtskilliga
frågetecken.

KRÖNIKA
Klockarfar Nils Petter Andersson från
Våthult i Jönköpings län, född 1827,
bor sedan några år tillbaka i huset vid
ån. Taxinge ligger vid Mariefred, vid
stranden av Mälaren och med egen
ångbåtsbrygga. Hans unga fru kommer från Mälsåkers gods, där fadern
var inspektor.
C.P. Stockhaus hette han, född
1786 i Fellingsbro. Stockhaus är en
smedsläkt, vitt förgrenad, och där
har skrivaren av dessa rader haft stor
glädje av smedsläktsböcker och DISmedlemmar med samma inriktning.
Klockarlönen. Anderssonska familjen växer, tre flickor föds i rask takt.
Klockaren står även för skolundervisningen i byn. Lönen är väl inte
så märkvärdig. Att han sökte sig dit
är ännu en gåta. Organistlönen var
21 rdr, 4 kollekter och ett kofoder.
Kantorslönen cirka 100 rdr, utgående
genom matvaror.
Slottsherren på Taxinge-Näsby
slott, Martin von Wahrendorf, månade mycket om byskolan, vilken han
understödde på alla sätt.
För att i någon mån dryga ut hus24 | Diskulogen nr 72

hållskassan tar Nils Petter och hans
Sophie emot Stockholmsbarn, som
behöver bort från stadens smuts och
larm över sommaren. Något litet
skulle de även plugga för att ta igen
det gångna läsårets försyndelser.
Bland dem som vistas här är en
ung August Strindberg. Dessutom
flyttar Punkt och Sekundus in. De
bor mera permanent. Möjligen är de
barnhusbarn, de står som fosterbarn
till en piga.
Hur det gick för klockarens egna
barn vet vi, därom mera nedan. Punkt
och Sekundus vore värda att följa
liksom Nils Petters fosterson Axel
Volmar Bedvir.
Strindberg sitter på träbänk och
äter ur stenfat. Strindberg är ju tämligen bekant, han har för övrigt själv
skrivit om tiden i Klockaregården
i ”Tjänstekvinnans son” med flera
böcker. Han slapp snart nog undan
att traggla matematik, ty unge August
var sin lärares överman. Strindberg
beskriver i ”Tjänstekvinnans son”
hur han firar intellektuella triumfer

då klockarens kapacitet som lärare
var begränsad. Vistelsen i Taxinge
och även i en annan klockargård (Årdala) ej långt därifrån gav Strindberg
underlag för en dikt ”Stadsresan”,
som skrevs många år senare. Förutom
Strindberg finns i Klockaregården en
piga, Sophia Ståhl, f. 1811, som har
två fosterbarn med sig, Punkt och Sekundus Ståhl. Dessa båda herrar blev
storgubbar i vuxen ålder, båda under
namnet Öström. Skrivaren av dessa
rader tillskrev Strindbergssällskapet
om att den berömde författaren minsann bott hos farmors föräldrar, men
troligen tyckte sällskapet att detta var
en omöjlig historia, för de hörde aldrig
av sig. Bevis finnes, dock.
Klockarbarnen gifter sig ståndsmässigt. Klockarbarnen, ja. De gifte
sig tämligen ståndsmässigt, en med
en läkare, två med präster och barn
nr fyra, som föddes i villa Eriksberg å
Mössebergs Kuranstalt vid Falköping,
fick en teolog hon med, mer därom
nedan.

Kakor på Taxinge-Näsby redan på
1860-talet. Något som även gladde
skrivaren var att för några år sedan
finna en levnadsteckning över ett
av klockarbarnen, Clementine, f.
1861 och gift med kyrkoherden J.E.
Björkqvist i Gideå, Västernorrlands
län. Den gav mycket ljus över tiden i
Taxinge. Lilla Tine, som hon kallades,
fick ibland komma till Taxinge-Näsby
slott och få vara med på saftkalas hos
unga grevinnan, Augusta Hägerflycht,
maka till Martin Ludvig Berg, som
blev ägare efter von Wahrendorff. Kakor och dryck kan även idag avnjutas
på nämnda slott, i folkmun nu mer
känt som Kakslottet!
Ibland fick Tine också fara till
Stockholm och se, det var ett äventyr,
icke minst talas om en mörk tunnel
vid Södertälje, där Tine slog armarna
om kusken och blundade. Föräldrarna
umgicks med en familj Löfgren i hu-

vudstaden. Visst ekonomiskt samröre
förekom också.
Clementines liv från vaggan till graven har kunnat följas, inte minst turerna kring frierierna på 1870-talet är en
mycket rolig läsning. I Gideå invigdes
för inte länge sedan Prostinnans park
till minne av hennes odlargärning på
sent 1800-tal. Av hennes tio barn blev
en Stockholms stifts förste biskop och
grundare av Sigtuna-stiftelsen, Manfred Björkquist. Hans broder Lennart
var landsantikvarie i Östersund.
En dotter till Kristianstad. Dotter
nr 2 var Ester, hon hamnade som gift
i Kristianstad som hustru till stadsläkaren Alfred Holmgren, f. 1864
i Vinslöv. En av deras döttrar blev
läroverksadjunkt i Christians stad
och skrivaren hade nöjet ha henne
som både fruktad och älskad lärare
i svenska och historia. På den tiden
rådde disciplin i skolan och ingen
vågade busa för Else Holmgren, som
till övriga meriter kunde lägga scenutbildning vid Dramatens Elevskola i
årsklass med Inga Tidblad.
Teatertalangerna visade sig både
vid regisserandet av teaterföreställningar med unga elever/skådespelare
vid Läroverket i Kristianstad och i
det dagliga värvet i katedern. Hur väl
minns hennes gamla elever inte alla
kungar och krig för att inte tala om
hennes deklamationer av de tidlösa
diktskatterna?
Förlovad i tio år! Trean då? Det var
skrivarens farmor, Fanny, som var född
i Klockaregården 1864 och träffade
sin blivande make i Gideå prästgård.
Det var den unge Albert Nordenfors,
född 1863 i Nordmaling, sedermera
som präst verksam i Piteå, Skön, Nysätra och slutligen Vilhelmina. Han
avled i Uppsala 1941. En lustifikation
var att paret var förlovade i tio år före
giftermålet.

Nils Petter Aurén vid 28 års ålder,
troligen avporträtterad i Taxinge.

Professorskan i Lund. Nummer fyra
i barnaskaran, Jenny, gifte sig med
teologiprofessorn Sven Herner och
bodde hela sitt vuxna liv i Lund. Paret
lät bygga en villa på Gerdagatan, den
finns ännu kvar. Två söner blev läkare.
Sven Herner hette egentligen Johnsson
och var son till en handlande i Vinslöv. Hans nedtecknade minnen finns i
handskriftssamlingarna vid Lunds UB

De fyra
döttrarna till
Nils Petter.
Fotot
från
Mösseberg.
och har utgjort en mycket intressant
källa beträffande syskonen Aurén.
För den som enbart ville ha en tidsskildring kring år 1900 är den mycket
givande.
Mot Mösseberg. Ett frågetecken mitt
i detta: Varför tog Nils Petter namnet
Aurén runt 1865? Många villospår
har fört skrivaren runt i vårt avlånga
land på jakt efter svaret, men gåtan är
ännu ej löst.
Att man kom att flytta till Mösseberg, där Nils Petter blev kuranstaltens förste kamrer, är väl också ett
frågetecken. Vad hade klockaren för
meriter? Vilka kontakter hade han?
När han kommer till Södra Hestra
1847 i och för sin första tjänst, har
han följande utlåtande i flyttbetyget:
”Läser berömligt i bok, är flitig i förhöret, är av berömlig frejd och är till
äktenskap ledig”.
Han hade hunnit göra resan från
Våthult via seminarium (i Växjö??),
till kortvarig skollärartjänst i Hestra
och så språnget till Sörmland. Hur
kom det sig att han for dit?
Det var ju 1850-tal, före Arbetsförmedlingens tid och med den tidens
usla kommunikationer. Han var tillika
bondson och alla syskon blev kvar
runt om i sin födelsebygd. En broder
flyttade så långt som till Sjötofta, det
var väl halvannan mil hemifrån.
Skrivaren har haft anledning göra
besök i Falköping. Mycket av den
gamla kurortsmiljön finns kvar även
om Pingstkyrkan nu driver både SPA
och konferenshotell i de gamla byggnaderna. STF driver vandrarhem i
kurortsparken.
Räkenskapsböcker
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från Aurénska tiden speglar hushållets ekonomi, som förefaller varit
mycket god. Smålänningen Nils Petter
drygade ut kamrerslönen med rumsuthyrning i egen bostad men även snart
i flera inköpta hus i parken kring kuranstalten.
Punkt och Sekundus klarade sig
bra! Punkt och Sekundus var ju
märkliga namn, de dryftade skrivaren
ett tag på Anbytarforum.
Kontakter därifrån gjorde att information inflöt om dessa gossars vidare
liv och leverne.
De blev vad man skulle kunna säga
”storgubbar” med mycken makt.
Punkt Öström ligger begravd på By
kyrkogård utanför Säffle, han dog
1910, var född i Jakob, Stockholm
1850. Han var grosshandlare och hade
under en del år möbelfabrik i Vålberg,
Nor (S). Han är skriven där 1890 och
nämnes egendoms- och fabriksägare.
Hustrun heter Amalia Katarina Bergqvist, f. 1855 i Mora (W). Sex barn
födda mellan 1880 och 1889, samtliga
i Nor. År 1900 finns Punkt i Karlstad
med titeln agent.
Brodern Sekundus var född i Klara,

Taxinge-Näsby slott sommaren 2005.
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Stockholm, 1846. Han återfinnes i 1890
års folkräkning som handlande i Gustavi Domkyrkoförsamling i Göteborg, nr
14 i roten 7, är gift med Betty Simonette
Hartwig f. 1859 i ?, har sex barn och
fem pigor i huset. Troligen är det han
som startar Bobinfabriken i Forserum
och blir miljonär på kuppen.
Kontorist på Spritfabrik. Axel Volmar Bedvir Aurén, fosterson till Nils
Petter och Sophie, var f. 1851 i Katarina, Stockholm. Honom hittade jag
i 1890 års folkräkning, nu som kontorist vid Reimersholmes Spritfabrik,
Brännkyrka annexförsamling, försedd
med familj och där väntar ännu idag
vidare undersökningar efter ättlingar.
Hustrun var Emma Maria Bergström,
f. 1854 och tvenne barn hade sett dagens ljus. Familjelegenden säger att vi
skulle vara släkt med den på sin tid
välkände journalisten och mångårige
Parisbon Sven Aurén, men si det stämmer inte alls.
Det är tur att den gamla generationen inte fick höra sanningen. De hade
inte en aning om detta med Strindberg
heller, månntro det hade varit något
att berätta för barnbarnen.

Många frågetecken kvar! Det går
att spinna vidare på många trådar från
Klockaregården, om man nu inte vill
åter till platsen för Nils Petters födelse,
Våthult. Rotande i släktnystanet där
gav bland annat en länk till skådespelaren Thor Modéen.
Synd att Klockaregården inte finns
kvar, men området kring slottet och
möjligheterna till kakfrossande gör
nog att kosan styrs dit mer än en gång.
Samtidigt kan man då sitta och fundera över livsödena med Klockaregården som utgångspunkt, alltmedan mazarinen och det goda kaffet avnjutes.
Hur gick det med pigorna, Charlotta
Mathilda Ölin, f. 1841 i Åker (D) och
Johanna Dorothea Johansdotter från
Fässberg, f. 1841? För att nu inte tala
om klockarenkan Maria Lundberg,
född 1802 i Björnlunda och så den där
skolläraren från Örsås, B.G. Andersson, född 1842 och så vidare…
Vidare upplysningar och litteraturhänvisningar kan erhållas via e-post.
BO NORDENFORS
BO.NORDENFORS @ GMAIL.COM

MacStamträd har utvärderats
Vi lovade i förra Macspalten att återkomma med testresultat av
MacStamträd.

MACSPALTEN
Åke Östling, som har en ”full version”
av programmet, har testat och redovisar följande:
”Programmet verkar inte särskilt
’färdigt’, vilket man bl.a. ser på att
det inte finns någon handledning, och
i synnerhet inte på svenska. Dessutom
går det inte att göra någon utskrift på
vad som i Reunion heter Anlista och
Antavla, ja det går inte att göra någon
som helst utskrift utöver grafik, viss
statistik och Personlista.
Vid inskrivning av personuppgifter
kan man (som i Reunion) fylla på med
uppgifter i textfältet. Men även där
saknas möjlighet till utskrift. Detta
om något tyder på att programmet
kommer att kompletteras på många
punkter innan vi som använder Reunion har någon tanke på byte.”
Åke Östling har haft kontakt med
Anders Blomberg, som har hand om
den svenska översättningen av programmet.
Han tog till sig de synpunkter vi har
på programmet och kontaktade programmeraren, Stefan Sicurella, som
svarade: ”there are no reports at all in
the current versions but is on our plan
for early 2006, maybe in February”.
Det är alltså som vi antagit; programmet är långt ifrån klart, men de
syns inte ”vila på hanen”.
Vi ser alltså fram emot de utlovade förbättringarna, samt en svensk
handledning och möjlighet att köpa
en program-cd, som helst skickas mot
faktura.

Reunion
I förra numret av Diskulogen berättade vi att vi ställt följande fråga till
Gensoft: Bilder inskannade i en PC
– Microsoft Windows med operativsystem XP Home Edition, behandlade i Adobe Photoshop 7, sparade i
JPG-format, stl 300 dpi, 10 x 15 cm
– accepteras inte av Reunion 8 som
multimediefil förrän man öppnat och
sparat om dem i en Macintosh Power
Book G4.
Varför?

Vi fick detta svar: Mycket bra fråga!
Har ärligt talat ingen aaaning... JPG
eller JPEG är ju en standard som skall
fungera oavsett plattform.
Det kan vara så att det har att göra
med de taggar som Macen använder
för att veta vilket program som skapat
filen inte finns/fungerar när filen kommer från en PC...
Det finns särskilda program som
kan fixa detta, men det är enklare att
göra som du beskriver redan – öppna
och spara om.
Vänligen
Micael Korndahl
GenSoft AB
www.gensoft.se
Vi låter frågan gå vidare till bildkunniga läsare av Macspalten.

Reunionträff
Lördagen den 4 mars 2006, kl 13–16,
ordnade DIS-Syd en träff i samarbete
med de båda släktforskarföreningarna Söderslätts Släkt- & Hembygdsforskarförening
och
Västerlens
Forskarförening, i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler på C-B Friisgatan 1 i Trelleborg.
Vi kallade träffen ”Så gör man sina
forskningsresultat tillgängliga”.
Vi visade hur man med hjälp av
Släktforskningsprogrammen Disgen 8
och Reunion 8 kan göra sina forskningsresultat tillgängliga för andra
forskare, släkt och vänner.
Vi visade släktkrönikor, böcker,
släkt- och anträd, på papper samt som
HTML-filer för Webb och CD.
Och naturligtvis visade vi Reunionprogrammets alla möjligheter.
Programtiden delades mellan Disgen 8 och Reunion 8.
Tid anslogs för en frågestund, där
deltagarna ställde frågor.
Som vanligt använde vi oss av videoprojektor och duk vid genomgången
av de båda programmen.
HELGE OLSSON
MAC- O REUNION-FADDER
HELGE @ DIS-SYD.SE
HTTP :// W1.410.TELIA .COM /~U 41018040/

– Datainspektionen välkomnar den
förslagna lagändringen, säger generaldirektör Göran Gräslund.

Lättnader i PuL
från år 2007
Den som skriver personuppgifter
i löpande text ska inte behöva
tillämpa alla hanteringsregler i
personuppgiftslagen, PuL. Det föreslår regeringen.
I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i PuL som syftar till att
underlätta den vardagliga hanteringen
av personuppgifter. Hanteringsreglerna i PuL ska i princip bara tillämpas
på regelrätta register. Den som skriver
personuppgifter i till exempel löpande
text behöver då inte tillämpa PuL:s
alla hanteringsregler utan bara se till
att inte kränka någons personliga
integritet.
– Datainspektionen välkomnar den
föreslagna lagändringen. Den är en
verklighetsanpassning som underlättar vardaglig IT-användning. Dessutom kan vi på Datainspektionen
koncentrera oss på mer betydande hot
mot den personliga integriteten, säger
Datainspektionens
generaldirektör
Göran Gräslund.
Överträdelser av PuL ska bara vara
straffbara om de begåtts uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet. Oaktsamhet
av normalgraden avkriminaliseras.
Lagändringen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2007.
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FLERA GRUPPER JOBBAR
MED UTVECKLING AV DISGEN
Sedan Lars Blomberg drog sig tillbaka
som utvecklare efter version Disgen
8.0d har mycket hänt, som kanske
inte varit synligt för medlemmarna.
Bland det viktigaste är att vi engagerat fler personer som hjälper till och
drar sitt lass för att Disgen ska bli
ännu bättre.
Fadderskaran har ju funnits länge
och Ingvar Kärrdahl är samordnare,
främst för Disgen-faddrarna. Det är
faddrarna man ska vända sig till för
att få hjälp – för att felanmäla samt
för att lämna förslag på förbättringar.
Faddern hjälper således till med alla
frågor. Blir man nöjd med hjälpen så
berättar man det för andra medlemmar. Den som blir besviken kontaktar
Ingvar Kärrdahl, så ordnar han hjälp.

Produktrådet och utvecklarna
Produktrådet har tillkommit för prioritering och specificering av alla förbättringsförslag. Rapporterade problem och fel analyseras och förslag till
åtgärd tas fram. Kai Thurfors håller
i produktrådet som för närvarande
består av sju personer.
Därefter kommer utvecklarna in i
bilden. De är den trånga sektorn även

om fler utvecklare har tillkommit senaste tiden. DIS vill därför att ingen
kontaktar utvecklarna direkt utan tar
kontakt med Christer Gustavsson i
stället. Olle Fåk är samordnare för
utvecklarna.
Tester är en viktig del av arbetet
innan en ny version kan släppas.
Faddrarna hjälper till att testa och
får samtidigt tillfälle att lära sig de
nyheter som släpps. Gunnar Öhrn är
samordnare för testerna.

Utbildarna
Sist men absolut inte minst kommer
utbildarna. Det är främst DIS regionföreningar som håller i utbildning i
Disgen. Regionföreningarna vet vad
som erbjuds. Vi behöver en samordnare för utbildarna.
Information är viktig för att sprida
erfarenheter om Disgen-användning.
Ett bra exempel på det är artikelserien
”Lär dig mer om Disgen” som finns i
Diskulogen och på DIS hemsida. Men
vi skulle vilja ha ännu mer info på
hemsidan om medlemmarnas tips och
förslag. Vi behöver en samordnare för
informationsarbetet.
Version 8.1 och 8.1a av Disgen

8 av 10 använder Internet
83 procent av Sveriges befolkning
använder nu Internet. Och av dessa
ger sig 58 procent ut på nätet varje
dag. Det visar Post- och telestyrelsens
årliga undersökning ”Så efterfrågar
vi elektronisk kommunikation”, som
undersöker svenskarnas syn på telefoni och Internet.
Nästan hälften av befolkningen har
bredband hemma vilket innebär en ökning med 16 procentenheter från 2004
då 31 procent uppgav att de hade detta. De som har uppringd anslutning
har minskat – 27 procent har nu denna
anslutningsform jämfört med förra
året när dessa var 36 procent. Nästan
30 procent av dem som idag använder
uppringd anslutning uppger att de vill
beställa en bredbandsuppkoppling inom de närmaste tre månaderna.
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Två av tre av Internetanvändarna,
65 procent, använder Internet för att
handla varor och tjänster, vilket är en
ökning med nio procentenheter sedan
förra året. Att lämna ut sina personuppgifter på Internet, exempelvis en
privat e-postadress eller hemadressen
är vanligt – 76 procent har gjort detta.
Nästan 89 procent av dem som har
Internetabonnemang har gjort något
för att skydda hushållets dator. Vanligast är att man använder en brandvägg.
Trots detta har sju av tio drabbats av
problem vid Internetuppkoppling,
oftast i form av virus eller obeställd epost, så kallad spam. Undersökningen
genomfördes i september och oktober
2005 genom att en enkät skickades ut
till 4.000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16 till 75 år.

kom ut under fjolåret. Nu har mer än
9.000 av de drygt 15.000 medlemmar
som köpt DG8 laddat ned den senaste
uppdateringen från hemsidan. En imponerande siffra.
Under april planerar vi att komma
ut med version 8.1b. Uppdateringen
kommer att kunna laddas ner gratis
från DIS hemsida. Den kommer att
innehålla felrättningar samt några
små nyheter. Några smakprov:
● I familjeöversikten visas med små
pilar
- om barn har egna familjer
- om centrumpersonens partner har
anor som inte syns
- om det finns fler anor till centrumpersonen som inte syns
● Det går att välja att börja skriva ut
varje notis på ny rad för antavlor
och stamtavlor
● För att undvika oavsiktlig radering
av personer kan man bara radera
personer som inte har några relationer (kopplingar) till andra personer
● Källor kan tas med vid HTML-export, inuti eller efter texten
● HTML-mallarna har nu fullt stöd
för utskrift på andra språk (inkl tre
nya mallar)
● Koppling till DISPOS
● Ett antal fel har också rättats, listan finns på DIS hemsida

Ny uppdatering i höst
I höst planerar vi att nästa uppdatering, version 8.1c, ska komma ut. Då
ska vi våga oss på att komma tillrätta
med en del brister med koordinater
och andra data som brister för kartan.
En arbetsgrupp jobbar med att identifiera vad som behöver åtgärdas och
hur det ska gå till. Det är inte säkert
att vi kan ordna med fler öar, t.ex.
de som saknas med kyrkor på. Vissa
karträttelser kan komma att kräva en
CD-version för att kunna åtgärdas.
Därefter känner vi oss mogna att
komma med version 8.2. Mer information om detta kommer senare i år.
CHRISTER GUSTAVSSON,
KOORDINATOR FÖR DISGEN
CHRISTER.GUSTAVSSON @ DIS.SE

Uppdatera ditt material
och få nya förmåner
För att upprätthålla så bra kvalitet
som möjligt i DISBYT-basen är det
viktigt att materialen som finns i
basen uppdateras med jämna mellanrum.

DISBYT
Hur ofta man skickar in uppdateringar kan förvisso ha att göra med
hur aktivt man släktforskar. Har man
gjort många rättningar och tillägg
finns det skäl att uppdatera oftare.
Har man inte haft tid att släktforska
och inte ändrat i sin bas, finns mindre
skäl att uppdatera.
Samtidigt skall man inte glömma
bort att man varje gång man skickar
in material till DISBYT får en sökning
gjord för alla de uppgifter man skickar
in mot den befintliga basen. Det kan
därför vara skäl att skicka in på nytt
även om man själv inte varit så aktiv,
för att se om någon annan släktforskare kanske har hunnit fördjupa sig i
för er gemensamma problem.
För att stimulera till ökad uppdateringsfrekvens har vi länge talat om
att införa förmåner för dem som uppdaterat sitt material. Dessa förmåner
skulle sedan försvinna efter hand som
materialet blir gammalt. Vi kommer
att prova oss fram till vilka nivåer som
blir rimliga, och presentera de nivåer
vi valt på DIS hemsida.

Första förmånen
Den första förmånen som är på gång
är att vi kommer att redovisa inte f
och d, utan skilja upp notiserna så
man kan se om det är f, dp, v, d, bg
och även några ytterligare notiser.
Dessa kommer att redovisa i den
mån det finns med i underlaget. Ju
nyare material desto troligare att uppgifterna är med. (Saknas dessa uppgifter i just ditt material, så är ju det ett
ytterligare skäl för att uppdatera.)
Vad som kommer att bli nästa förmån är ännu inte klart. Har du önskemål om någon funktion får du gärna
höra av dig till mig eller till ditt DIS-

BYT-ombud, så får vi undersöka om
det är realiserbart under nuvarande
förutsättningar.

Vad skall jag ta med i DISBYT?
Ganska ofta diskuteras vad som är
rimligt att man tar med i DISBYT.
Mitt svar på den frågan är att du skall
ta med de uppgifter som du kan stå
för och som du är intresserad av att
besvara frågor om. Ingen annan än du
själv kan avgöra detta.
Om du till exempel
håller på att göra en
sammanställning över
alla ättlingar till en viss
person, så är det självklart att du får ta med
dem även om du är ganska avlägset släkt med
en del av dem.
Det är också tillåtet
att ta med uppgifter som
redan finns i DISBYT.
Poängen med DISBYT
är att man skall finna
gemensamma punkter
för att kunna utbyta information. För att man
skall kunna finna gemensamma punkter måste ju uppgifterna kunna få vara dubblerade.
Därför är det fullt rimligt att du har
med hela din antavla även om vissa
delar redan finns där (under förutsättning att du känner att du kan stå för
uppgifterna).
Vad skall jag inte ta med i DISBYT?
Har du fått material från andra
forskare, som du till exempel tankat
in via GEDCOM, och det finns delar
som du inte är intresserad av och du
har kollat kvaliteten på uppgifterna,
så bör du inte ta med dem.

För egen del brukar jag göra så här
när jag får material från andra forskare:
1 Är det enstaka uppgifter, och jag
dessutom kan kolla dem, lägger jag
in dem i mitt grundmaterial, och
nämner uppgiftslämnare som sekundärkälla.
2 Är det ett mer omfattande material,
brukar jag lägga in det i en egen
flock, som jag lätt kan välja bort
när jag gör ett DISBYTutdrag.

För att
en lösning…
stimulera och
Om nu allt material
finns i en enda
till ökad redan
flock, hur gör jag då?
kan man väluppdaterings- IjaDISGEN
att göra en söklista på
man vill ha
frekvens demed.personer
(Det funkar ofta
i andra program.)
har vi länge även
1 Gör en antavla med
själv som proband.
talat om dig
2 När
antavleöversikten
är
uppe,
kan du
att införa trycka på höger-mus
välja ”Skapa söklisförmåner och
ta med personerna i tav-

Ett dilemma
Ett dilemma i sammanhanget är att
det ibland kan vara svårt att skilja ut
det materialet som du vill ta med från
det materialet som du känner dig mer
osäker på.

lan”.
3 När söklistan är framme, kan du
trycka höger-mus och välja ”Utöka
söklistan” och i nästa ruta välja
”Utöka med Partners”. Du får då
med alla andra personer som dina
anor varit gifta med.
4 När söklistan är framme, kan du
trycka höger-mus och välja ”Utöka
söklistan” och i nästa ruta välja
”Utöka med Barn”. Du får då med
alla hel- och halvsyskon till dina
förfäder.
5 När du sedan är nöjd, väljer du att
göra DISBYT-utdrag från Verktygsmenyn. Fyller i ditt medlemsnummer och trycker på knappen ”Gör
DISBYT-utdrag”.
6 I rutan ”Välj personer att göra utdrag från”, kan du sedan trycka på
knappen ”Personer i söklista 1”.
OLOF CRONBERG
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 12
Har du redan matat in data till DISGEN och vill prova någon funktion som du inte
är van vid? Känner du osäkerhet och är rädd att förstöra det som redan finns i
din databas? Vill du pröva data som någon annan har skapat? Lugn, nedan visar
jag hur enkelt det är. Och det är helt säkert. Du kan inte förstöra något. Metoden
kräver dock att du är lite van vid Utforskaren och att du verkligen följer anvisningarna nedan.

Är du rädd att förstöra något i din databas?

Här kan du lära dig öva utan rädsla
AV STEN-STURE TERSMEDEN
Metoden bygger på att du
skapar en extra uppsättning av alla de datafiler
där du och programmet
normalt lagrar all information. Sedan instruerar
du programmet om vilken
datauppsättning som skall
användas. När du vill jobba
med dina egna data, skiftar
du lätt tillbaka till den ursprungliga.
Så här gör du – steg för
steg
Vid installation av DISGEN
föreslås att datafilerna läggs
i datamappen \Documents
and settings\All users\
Dg8Data eller C:\Dg8Data
beroende på om version
8.1 eller 8.0 av DISGEN
används. Om Disgen installerats tidigare, föreslås
samma mapp som senaste
gången.
I datamappen finns din
ortsdatabas och källdatabas, alla dina Arkiv, Flockar
och alla inställningar m.m.
Själva DISGEN-programmet ligger lagrat separat på
ett helt annat ställe.
Steg 1 – Gör säkerhetskopia
Ta för vana att alltid göra
en säkerhetskopia innan du
börjar experimentera!
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Steg 2 – Kontrollera vilken datamapp du använder som standard
Kontrollera först vilken
mapp som är din nuvarande datamapp. Om du
kör DISGEN 8.1 kan du se
namnet nere i högra hörnet
på Statusraden.
C:\Documents and
settings\All users\Dg8Data
eller C:\Dg8Data
I första fallet ligger alltså
datafilen på C-disken i
Documents and Settings,
användaren All Users och
har namnet Dg8Data.
● Ett annat sätt att kontrollera vilken som är
aktuell datamapp är att
gå till menyn Inställningar och välja Systemet.
Där står namnet överst.
Bild 1.
Steg 3 – Skapa en kopia
av din ordinarie datamapp
● Leta reda på din vanliga
datamapp i Utforskaren.
Bild 2.
● Markera datamappen
Dg8Data, högerklicka
och välj Kopiera. Bild 3.
● Nu har du en kopia på
klippbordet. Gå upp
en nivå i mappträdet, i
detta fall till nivån \All
Users, högerklicka och
välj Klistra in.

Bild 1

Bild 2

Bild 4

Bild 3

●

Du får då en ny mapp
som heter Kopia av
Dg8Data. Bild 4.

●

Byt namn på den till förslagsvis Dg8Data_Testmapp. Bild 5.

Bild 5
Steg 4 – Byt till den nya
datamappen i Disgen
● Precis som ovan när vi
kontrollerade vad datamappen hette i DISGEN
så går du till Inställning-

Lär dig mer om Disgen 8 – del 12

Krigsarkivet
bygger om!

Bild 6

Bild 7

Bild 8

●

ar och alternativet Systemet. I rutan Datamapp
väljer du Ändra och
bläddrar fram till och
markerar din nya datamapp Dg8Data_Testmapp. Bild 6.
Bekräfta med OK.
Bild 7.

●

Svara sedan Ja på nästa
fråga och avsluta med
OK längst upp till höger.
Nu kan du se på statusraden att ändringen
slagit igenom. Bild 8.

Nu kan du pröva allt
spännande i DISGEN utan
att vara rädd för att förstöra dina egna data!
Lycka till! Men glöm inte
att gå tillbaka till ordinarie
datamapp när du testat
färdigt.

Krigsarkivets forskarsal och expedition kommer att renoveras och
byggas om under hösten 2006. Bakgrunden
är dels att lokalerna är
i behov av renovering,
dels att forskarsal och
expedition måste anpassas till dagens krav
på tillgänglighet och
säkerhet.
Ombyggnaden börjar den 14 augusti och
beräknas vara klar
den 23 oktober. Under
denna period kommer
Krigsarkivet att vara
stängt för allmänheten
och besökare hänvisas
till Riksarkivet i Marieberg, där handlingar
kommer att tillhandahållas (www.ra.se/ra/
kontakt.html).
De forskare som vill
ta del av generalmönsterrullor och annat filmat material kan göra
detta i Riksarkivets
depå i Arninge. Möjligheten att ställa frågor
via brev, e-post och fax
under ombyggnaden
finns som vanligt.
Mer information om
de begränsningar som
kommer att gälla under
ombyggnaden publiceras löpande på Krigsarkivets webbplats.
– Vi hoppas att dessa
tillfälliga begränsningar i tillgängligheten
inte kommer att orsaka
större olägenheter. Vi
är också övertygade
om att förändringen,
när den väl är genomförd, kommer att gagna alla besökare, säger
krigsarkivarie Ulf Söderberg.
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DIS tvingades flytta Öppet hus
från Forskarstugan till kapellet
Medlemsträffarna
gjorde succé
Föreningen DIS medlemsverksamhet i Östergötland
har tagit extra fart i och med att Forskarstugan nu
hålls öppen även varje torsdagskväll under våren. De
första tre tillfällena blev succé med trängsel kring
både talare och kaffekoppar. Vi hoppas intresset skall
hålla i sig!
Förra årets teknikinriktade tematräffar i DIS forskarstuga i Gamla
Linköping lockade så många intresserade att tanken på en fortsättning
väcktes.
I början på året skickades det därför
ut en inbjudan till en avspark den 26
januari för DIS nya ambition att hålla
torsdagsöppet mellan klockan 18 och
20 varje vecka under tiden februari
till maj.
Vid varje tillfälle avser vi hålla en
kortare presentation av eller dialog
om något intressant ämne inom
områden som DISGEN-användning,
sökning på Internet, om säkrare och
bättre datoranvändning och något om
hur våra forskarmödor skulle kunna
dokumenteras. Programmet för februari och mars var fastlagt och en invita-

tion till förslag på programpunkter för
april och maj efterlystes.
Inför informationsmötet inhandlades 40 bullar att bjuda intresserade på
till kaffet. Det som blev över kunde
man ju frysa in. När väl portarna
öppnades strömmade det in uppskattningsvis över 80 personer. Både
källare och forskarstuga blev fylld till
sista ståplats. Många medlemmar fick
vända i dörren och gå hem igen.

Dubbel information
Rolf Eriksson och undertecknad
berättade, var för sig, i de båda våningsplanen om Forskarstugan, dess
datorer och databaser / CD och om de
kommande programpunkterna (som
också finns på DIS hemsida).
På ett bord hade vi lagt ut en enkel

Det blev så
trångt i DIS
forskarstuga
så att hela
sällskapet
senare måste
flytta över
till det närbelägna och
mera rymliga
kapellet.
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enkät där man kunde markera vilka
kvällar under februari och mars man
tänkte delta (utan anmälningsplikt).
Det visade sig att ca 20 personer av de
närvarande avsåg komma på flertalet
av dessa. Alltså skulle inte vår kurslokal i källaren hålla måttet. Vart skulle
vi då ta vägen? Så föll tanken på det
närbelägna kapellet.

Inleddes med Disgen
Den första torsdagen, den 2 februari,
handlade det om DISGEN och hur
vi hanterar anförluster, löser upp
felaktiga relationer och kopplar material från andra släktforskare. Kvällens
värd var Karl-Edvard Thorén. Som
fick instruera dryga 40 intresserade
åhörare.
I Forskarstugan satt samtidigt cirka
tio personer och forskade vid datorerna under handledning av Sture Bjelkåker, Rolf Eriksson och undertecknad.
Efter Karl-Edvards information
strömmade cirka 25 av åhörarna in
och bänkade sig runt de bord vi hade
tillgängliga. I gemytligt samspråk
spreds kaffedoft i både källare och
forskarstuga. Först vid 20.30-tiden,
när alla frågor var besvarade, kunde
vi börja städa upp efter en synnerligen
givande forskarkväll.

Fortsättning med Disbyt
Den andra kvällen, den 9 februari,
var det dags för Internet-användning
med DISBYT, Genline och den amerikanska portalen Ancestry, med Rolf
Eriksson vid datorn. Även denna kväll
blev kapellet ”fullsatt” med 35–40

Dubbla föreläsningar i två våningsplan på grund av publiktillströmningen. Till vänster (i vit skjorta) Rolf Eriksson och
till höger Björn Johansson i olika lokaler.
besökare. Lika många kaffesugna
kom därefter till forskarstugan för
samspråk och lite tips vid datorerna.
Som tur var hade vi mobiliserat med
fler funktionärer än de planerade två,
för att kunna svara på alla frågor och
visa vad som finns att utnyttja i Forskarstugan.
Vi önskar våra medlemmar hjärtligt
välkomna till Forskarstugan, till våra
datorer med rikligt av databaser och
CD-skivor – och förstås, till de fortsatta träffarna! Kaffepannan står på
varje torsdagskväll.

Kunskapslucka
Det visade sig att många inte visste om
att det också är öppet i Forskarstugan
alla vardagar under DIS kontorstid
(9–12, 13–16) och att DIS ”sambo”,
Östgöta Genealogiska Förening,
också håller Forskarstugan öppen kl
18–20 varje tisdag. Vi hoppas härmed
ha fyllt denna kunskapslucka.
Även många långväga DIS-medlemmar som bor utanför Östergötland
brukar finna det mödan värt att sätta
av en dag eller två i Forskarstugan för
att botanisera bland de nästan 200
CD-skivorna och även utnyttja de
databaser på Internet som DIS abonnerar på.
Ring gärna i förväg så att du säkert
får plats vid de forskarplatser du är
intresserad av.
BJÖRN JOHANSSON

Rolf Eriksson berättar om
den andra kvällen i kapellet
Klockan 17.45 kom första åhörarna
och började genast ställa frågor, men
de var av en sådan art att jag bad
dem ta kontakt med en fadder för
jag kunde inte svara. Sedan strömmade folk in mellan de tända marschallerna och tog plats i kapellets
bänkar. Nästan alla satt när klockan
slog 18.00 och jag drog igång.
Ämnet Släktforskning på Internet
är i stort sett omöjligt. Om man söker
ordet ”Släktforskning” på Google
så får man 371.000 träffar. Söker
man på ”genealogy” blir träffresultatet svindlande 23.000.000!! Så det
blir lite att skrapa på ytan.

Kolla Dis-Syds hemsida
Disbyt behandlades och man fick
klart för sig att det var lämpligt att
lämna in ett utdrag. Många visste
inte om vilken skillnad det var med
ett bättre lösenord och det kom en
del frågor.
Sedan öppnade jag Dis-Syds hemsida och visade länken till AnnaGreta Hultmans eminenta skrift
Emigrantkällor, som innehåller det
mest användbara vid forskning på
Internet. En i församlingen beordrade mig att se till att detta tips kom-

mer med STORA BOKSTÄVER i
nästa Diskulogen.
Vi gjorde också ett par besök på
Ellis Island och Family Search, där
jag visade några av mina lyckade
träffar och fick förklara att Pedigree
inte är ett hundfoder i släktforskarsammanhang.

Normera orter
Vid Disbytvisningen framhävdes att
orter SKA normeras och jag visade
hur man kunde lägga till gårdar och
torp och talade om att man lätt kan
hitta koordinater på länskartan och
skriva in dessa. En kort visning av
hur man kan koppla en strukturerad
källa till Genline presenterades.
I kapellet samlades runt 40
personer, 35 skrev in sig i husbesökslängden. Efter en timme gick
deltagarna till Forskarstugan för
kaffe och trevlig samvaro medan
jag stannade kvar och ordnade till
kapellet i samma skick som det var
före klockan 17.00.
Alla gick nog inte och drack kaffe,
för när jag kom hem efter en mycket
trevlig kväll väntade tre Disbytfiler
på att bli körda.
ROLF ERIKSSON
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Gratisprogram
och DG8-handledningar

Grundkurs
i Disgen

På DIS Aros hemsida finns diverse nyttigheter. Adressen är
www.dis-aros.se
Under Datorstöd finns bl.a. Gratisprogram och DG8-handledningar.

DIS Aros har tagit fram kompendiet
Grundkurs Disgen som används vid
utbildningar i Disgen.
Grundkursen går igenom steg för
steg hur man arbetar med programmet Disgen för att registrera sina
släktingar.
Kursen får ses som ett komplement
till manualen och leder på ett pedagogiskt sätt genom de olika stegen för att
få en komplett registrering av personuppgifter, notiser, orter och källor.
DIS Aros erbjuder detta till alla
medlemmar för 175 kronor inklusive
frakt. Kursen omfattar 115 sidor.
Som bonus medföljer även en
CD-skiva med gratisprogram, handledningar, uppdateringar av Disgen
m.m.
Beställningen kan mejlas till
ordforande@dis-aros.se. Det går också bra att ringa 021-84 11 11.

Gratisprogram

Programmet pdf995, som kan laddas
hem, innebär att man får en fiktiv
skrivare som skriver ut filer med dokument i pdf-format. Ska man exempelvis överlämna eller skicka material till
någon, som inte har samma program
som man själv har, är det svårt att få
med bilder, foton, kartor och andra
illustrationer.
Med pdf995 kan man skicka materialet i pdf-format, vilket de flesta
kan skriva ut själva. När man skriver
ut en fil kommer programmets konstruktörs hemsida upp. Den stänger

man bara och så finns dokumentet på
datorns hårddisk.
DG8-handledningar

De enkla handledningarna i pdf-format kompletterar Disgens manual/
handledning, som många anser lite
för svårtillgängliga.
Handledningar
●
●

●

●

●

●

●

Hur man kommer igång med DG8.
Hur man lägger in kartor samt
anger koordinater.
Hur man lägger in fotografier och
bilder.
Hur man skickar material med
mail.
Hur man tar ut ett DISBYT-utdrag
och skickar det med mail.
Hur man gör en antavla i grafisk
form med fotografier.
Hur man gör en släktbok i DG8.

Vill du påverka Disgens utveckling?
Utvecklingen av DISGEN är i hög grad beroende av de krav på förbättringar, som
kommer från DIS-medlemmarna. Dessa krav behöver sammanställas och en vettig
ambitionsnivå hittas, område för område. Det arbetet görs i små arbetsgrupper av
DIS-medlemmar, som är intresserade av just det området.
Några sådana grupper ska just starta sitt arbete och vi söker fler intresserade. Det gäller
z nya typer av utskrifter (antavlor, stamtavlor, ansedlar...)
z mer lättillgänglig statistik
z att kunna redovisa flera föräldrar (vid t ex adoption)
z förenklad DISGEN-hantering (för nybörjare eller användare med mindre krav)
Om du vill vara med och påverka ditt släktforskningsverktyg, så är du välkommen. Hör
gärna av dig också om du är intresserad av något annat DISGEN-område än de ovannämnda. Arbetet bedrivs via e-post. Det är intressant och givande. IT-kunskaper krävs
inte, däremot intresse för att förbättra DISGEN och kanske litet fantasi.

Hör gärna av dig till Kai Thurfors,
e-post: kai.thurfors@bredband.net, tel 08-590.347.56.
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INSÄNDARE

Finns behov
av ett DIS-Q?
Tanken på ett kvinnligt nätverk inom
DIS ledde för en tid sedan till en enkät som gick ut till DIS samtliga 29
kvinnliga funktionärer – 26 läste den.
Av dessa var 14 positiva till ett nätverk
som skulle fungera som så att kvinnliga medlemmar ställde sina frågor på
ett ”eget” forum. Frågorna skulle då
läsas och besvaras av kvinnor. Helt
enkelt ett eget rum.
Ibland upplever jag själv, som
kvinna, att det inte alla gånger känns
bekvämt att fråga, och ibland fråga
om, när det är karlar närvarande. Då
får de vara hur snälla/gulliga som helst
i vanliga fall.
Många gånger kan det vara lättare
att fråga en kvinna. Det kan handla
om Disgen/Disbyt eller andra frågor
som t.ex inom teknik, som nu snart
börjar finnas överallt.
Kanske det stämmer som en del karlar, skämtsamt, säger: ”Ni kvinnor har
ett eget språk”.
Kanske vi kvinnor pratar på ett
visst sätt kvinna till kvinna? Visst
finns motsatsen även inom vår skara,
kvinnor som tar överhanden och är
lite arroganta.
Även frågan om tjejkvällar i regionerna fanns med i enkäten. Av de tillfrågade tyckte 14 att även detta skulle
vara bra.
Marianne Munktell tog initiativ till
DIS-ÖST:s tjejkvällar. Nu är DIS-Aros
på gång att prova detta. I skrivande
stund kanske fler regioner är på gång,
kolla gärna på deras hemsidor.
Innan DIS ställer i ordning för ett
DIS-Q skulle jag/vi gärna vilja ha in
synpunkter från den ”stora massan”.
Känner du som kvinna att detta
skulle vara något för dig? Skulle du
tycka att det skulle kännas bättre att
ställa dina frågor där, med vetskapen
om att det är bara kvinnor som läser/
svarar?
Hör gärna av dig med synpunkter
och kommentarer på mail till
dis-nord.anna@telia.com
VID TANGENTBORDET
ANNA LÖVGREN

Anna Lovisa
Grönquist
försvann
vid datorhaveri
På senaste tiden har jag haft datorproblem så att en månads e-post försvann,
och med dem avsändarnas namn.
Det viktigaste var en förfrågan
om en Anna Lovisa Grönquist, född
1829.
Just Anna Lovisa har jag inte, men
eventuellt modern.
Hedvig Catarina Grönquist, född
1805-07-16 i Gärdserum. Hon skulle
ha varit 24 år 1829, och skulle kunnat få en dotter då, men jag har inte
forskat på henne.
Om dottern också hette Grönquist
bör hon fötts utom äktenskapet (förekommer som bekant även i de bästa
familjer), alternativt att hennes man
tog hennes efternamn.
Om du som frågade ser detta, var
snäll och kontakta mig igen på
gronquist.bengt@telia.com
eller bengt.gronquist@gmail.com
BENGT GRÖNQUIST

Kan någon
göra kopior
på reklambilder?
Min morfar, Urho Kallio, uppfann bl a
den där manicken man böjer upp sina
ögonfransar med (och som ännu går
att köpa!). I annonserna använde han
först foton, senare tecknade bilder av
min biologiska mor. Det gäller slutet
av 1930-talet och mitten av 1940.
Jag undrar så innerligt om jag skulle
kunna få kopior av dessa reklambilder
från veckotidningar.
Visst har jag som barn sett bilderna,
men visste inte då att de var av den
mor jag aldrig fått se!!!
SYLVA GREGERSTAM

ÖPPET HUS I FORSKARSTUGAN på torsdagkvällarna har blivit en uppskattad
medlemsservice och kommer att permanentas.
Det blir varje helgfri torsdag kl 18
till minst 20 under månaderna februari
till maj samt september till november.
Ofta är Öppet hus kombinerat med
föredrag, för aktuell information se
hemsidan.

ABONNEMANG FÖR
NYBÖRJARE!
Är du nyﬁken på hur du kan släktforska
från din egen dator med hjälp av genline?
Har du aldrig tidigare varit kund hos oss?
Då är detta det perfekta erbjudandet för dig! Du som är DISmedlem och aldrig tidigare haft ett abonnemang på genline
kan nu teckna tre månaders abonnemang för endast 355 kr!
Sista dagen för beställning av detta erbjudande är 31 maj.

www.genline.se

För beställning, besök vår hemsida
www.genline.se. Vill du veta mer så
skickar du ett mail till info@genline.se.
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Ny version
av bandbreddstest
Nu finns bandbreddstestet TPTEST i
version 5.0, som gör det ännu enklare
att mäta hastigheten på din Internetanslutning.
En viktig nyhet i den senaste versionen av TPTEST är att du kan skapa en
rapport på dina mätningar, som sedan
kan skickas till supportavdelningen
hos din operatör om du behöver hjälp
eller något verkar fel.
Förutom att bandbreddstestet gjorts
ännu enklare innehåller det även fler
avancerade funktioner för den avancerade användaren. Till exempel kan
man nu kontrollera tillgängligheten,
det vill säga att all data kommer fram,
samt svarstider, vilket är intressant för
alla som spelar spel över Internet.
Hastigheten är en viktig faktor för
många konsumenter när de väljer
bredband. Ett av de vanligaste konsumentproblemen är att konsumenterna
anser att anslutningarnas hastighet
inte motsvarar vad de har avtalat
med operatören om. Nyligen gav Allmänna reklamationsnämnden, ARN,
en konsument rätt mot en operatör
när hastigheten på uppkopplingen
bara motsvarade hälften av maxhastigheten. ARN-beslutet ledde till att
operatören sänkte månadsavgiften
för konsumenten och ersatte honom
retroaktivt.
Det är enkelt att använda bandbreddstestet TPTEST 5.0. Gå in på
www.tptest.se för att ladda ner programmet. II-stiftelsen, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen ansvarar gemensamt för bandbreddstestet
TPTEST och dess vidareutveckling.

DEN SOM VILL PRENUMERERA på Forskarstugans i Göteborg nyhetsbrev via
e-post går in på gbgnytt@genealogi.se
och meddelar sitt intresse och namn.
Sedan kommer snabbt information
och tips om arrangemang i stugan och
annorstädes. Därtill informeras om
de nyheter som finns i stugans datorer
och bibliotek.
Den nämnda adressen gäller bara
för nyhetsbrevet. All övrig e-post ska
sändas till gbg@genealogi.se.
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AVLIDNA
Dessa medlemmars bortgång har
kommit till vår kännedom sedan förra
numret av Diskulogen.
354
961
1107
1188
1772
1983
2023
2034
2105
4012
4153
5382
7299
7680
7687
7806
7981
8753
8810
9312
9426
9437
10201
10433
11767
11836
12129
12449
12504
12545
13620
14289
14693
16581
16664
17399
18267
18827
19028
20673
21523
22188
22950
23071
23655
25039

Erik Carlegrim, Linköping
Ingvar Wessel, Borgholm
Bror Söderman, Ljusterö
Sten Melin, Halmstad
Gösta Hellén, Sollentuna
Bruno Malm, Sölvesborg
Inger Ragnhult, Mölndal
Gustav Landgren, Ytterby
Anita Bang, Älekulla
Ingmari Myrén, Vänersborg
Gösta Olsson, Delsbo
Jan Ekstrand, Värnamo
Bengt Eklind, Hällevikstrand
Olle Peterson, Skara
Sture Thörnsten, Saltsjöbaden
Per-Gösta Persson, Kvissleby
Britta Brundin, Nacka
Nils Linge, Kävlinge
Roland Pierre, Åkersberga
Yngve Viktorsson, Frillesås
Lars Håkansson, Bjuv
Bengt Persson, Staffanstorp
Lennart Högsberg, Lidingö
Thor Sundberg, Årsta
Yngve Johansson, Kungsör
Bo Gran, Södertälje
Lennart Larsson, Åtvidaberg
Stefan Macklin, Södertälje
Lennart Naeslund, Sidensjö
Curt Johansson, Linköping
P O Wahlström, Åkersberga
Gerhard Rosendahl, Torshälla
Elis Winge, Trelleborg
Uno Gustavsson, Västervik
Nils Juelsson, Viken
Hans Tåhlin, Stockholm
Torsten Brütte, Kalmar
Christer Mohlin, Solna
B Kenneth Ryd, Hässelby
Ulf Vighagen, Vejbystrand
Lars Magnusson, Göteborg
Bo Söderberg, Bålsta
Christine Lind, Norrköping
Kjell Sundin, Hofors
Gert Sartz, Örebro
Claes Tornberg, Stockholm

26329 S Sivert Jansson, Hallstahammar
27420 Bengt Andreasson, Bovallstrand
27909 Göran Frendberg, Mölndal
28869 Harris Larsson, Göteborg
29678 Kjell Persson, Malmö
29694 Hans Hovenberg, Ransäter
Inger Ragnhult, Gösta Olsson och
Stefan Macklin var under många år
faddrar i DIS för Disgen/Mac, Disgen/
PC respektive Holger.
Vi ber våra medlemmar att noga
kontrollera och eventuellt justera
referenser så att inte anhöriga till
de bortgångna besväras i onödan!

Interaktiv
utställning
Stockholms Stadsmuseums första
interaktiva utställning ”Från sigill till
batteriladdare – föremål berättar” har
öppnat. Digital teknik är museets satsning för att nå ut till en bredare publik
och med hjälp av en handdator och ett
par hörlurar görs föremålen levande.
Utställningen väcker historien
till liv genom ny teknik. Med enkla
knapptryckningar kan besökaren
klicka sig fram genom historien.
Den digitala rundvandringen bjuder på interaktiva upplevelser som Per
Albin Hanssons tal till nationen precis
innan krigsutbrottet 1939, historier
om tobaksodlingar på Södermalm och
häxförhör i Stadsmuseets byggnad. I
bildspel och filmsnuttar med anknytning till museets utställningsföremål
kommer besökarna historien nära.
– Vår uppgift är att förmedla Stockholms kulturarv. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi nå grupper som
vanligtvis inte går på museum, säger
man från museets sida.
Handdatorn kan även användas
utomhus i Stockholms Stadsmuseums
digitala rundvandring i Gamla stan.
På skärmen visualiseras det som inte
syns och inte längre finns: Stadsmuren, Svartbrödraklostret, slottet Tre
kronor och mycket annat.

KALENDERN
APRIL
6

6

DIS Öppet Hus i Forskarstugan i Gamla Linköping. Kl
18.00–20.00. Här träffar du
erfarna släktforskare som kan
ge råd och du kan också släktforska på egen hand.
DIS Öppet Hus i Kapellet i
Gamla Linköping. Kl 18.00–
19.00. Program: Disgen-användning. (Enl önskemål)
Stugvärd: Karl-Edvard

6

DIS-Öst Forskarkväll i Arninge. Kl 16.00–19.30

9

DIS-Syd Årsmöte i Studiegården 47an, Storgatan 47 i
Klippan. Kl 13.30–17.00. Elisabeth Reuterswärd berättar
om domböcker som källor till
släkt- och hembygdshistoria.

11

DIS-Mitt Tisdagsöppet i Örnsköldsvik på Nolaskogs lokal
hela våren tom den 9/5 kl
10.00–20.00. Disgenfadder
deltar.

12

DIS-Öst Problemlösning. Anrep, Ostkupan. Kl 18.30

18

DIS-Mitt Tisdagsöppet i Örnsköldsvik på Nolaskogs lokal
hela våren tom den 9/5 kl
10.00–20.00. Disgenfadder
deltar.

22

25

DIS-Syd Disgen-träff. Vi skall
göra utdrag av olika slag.
Datavalvet i Höganäs. 13.00–
16.00
DIS-Mitt Tisdagsöppet i Örnsköldsvik på Nolaskogs lokal
hela våren tom den 9/5 kl
10.00–20.00. Disgen fadder
deltar.

26

DIS-Öst Forska i Stockholm.
Anrep, Ostkupan. Kl 18.30

27

DIS Öppet Hus i Forskarstugan i Gamla Linköping. Kl
18.00–20.00. Här träffar du
erfarna släktforskare som kan
ge råd och du kan också släktforska på egen hand.

27

DIS Öppet Hus i Kapellet i
Gamla Linköping. Kl 18.00–
19.00. Program: Egen Webbsida? Vad behövs? Se vad andra har gjort. Stugvärd: Björn

2

3

DIS-Mitt Tisdagsöppet i Örnsköldsvik på Nolaskogs lokal
hela våren tom den 9/5 kl
10.00–20.00. Disgenfadder
deltar.
DIS-Öst Släktforskning på
Internet bl.a. Genline-Svar/
Arkion-Family Search. Anrep,
Ostkupan. Kl 18.30

DIS-Öst Stockholm City i omvandlingens tid 1952–1976.
Yngve Hellström berättar
med bilder från ett försvunnet
Stockholm. Anrep, Ostkupan.
Kl 18.30

4

DIS Öppet Hus i Forskarstugan i Gamla Linköping. Kl
18.00–20.00. Här träffar du
erfarna släktforskare som kan
ge råd och du kan också släktforska på egen hand.

20

DIS Öppet Hus i Forskarstugan i Gamla Linköping. Kl
18.00–20.00. Här träffar du
erfarna släktforskare som kan
ge råd och du kan också släktforska på egen hand.

4

DIS Öppet Hus i Kapellet i
Gamla Linköping. Kl 18.00–
19.00. Program: Disgen-användning. (Enl önskemål)
Stugvärd: Karl-Edvard

DIS Öppet Hus i Kapellet i Gamla Linköping. Kl
18.00–19.00. Program:Så gör
man för att uppdatera datorns
program och drivrutiner. Stugvärd: Ulf

10

DIS-Öst Problemlösarhelg. Etikettering av DIS-PLAY nr2/06
Anrep, Ostkupan. Kl 18.30

11

DIS-Öst Forskarkväll i Arninge. Kl 16.00–19.30

11

DIS Öppet Hus i Forskarstugan i Gamla Linköping. Kl
18.00–20.00. Här träffar du
erfarna släktforskare som kan
ge råd och du kan också släktforska på egen hand.

11

DIS Öppet Hus i Kapellet i Gamla Linköping. Kl
18.00–19.00 Program: Jakten
på uppgifter, Sökningar i Arkiv
(Genline, Svar/Arkion,) med
DIS abb. via Internet. Stugvärd: Rolf

13–14 DIS styrelsemöte i Linköping
17

DIS-Öst Forska i Norge, möjligheter att forska på nätet.
Anrep, Ostkupan. Kl 18.30

18

DIS Öppet Hus i Kapellet &
Forskarstugan i Linköping. Kl
18.00–20.00. Program:Vi återkommer. Stugvärd: Ulf

24

DIS-Öst Promenad i Marabouparken. Ostkupan. Kl 18.30

25

Släktforskarförbundet och
DIS-Väst anordnar en vårresa. Start i Göteborg, sedan
Hössna–Hofsnäs–Torpa och
åter via Ulricehamn. Låter
det spännande? Hela upplevelsen, inklusive lunch och
inträde, kostar endast 350:–.
Skynda och anmäl dig till Kent
Andersson på Göteborgskontoret. Tel 031-423311 e-post
gbg@genealogi.se

MAJ

19

20

Detta är sista gången för vår/
vintersäsongen i Örnsköldsvik.

5–7 DIS-Öst Forskarhelg i Leksand.
9

DIS-Mitt Tisdagsöppet i Örnsköldsvik på Nolaskogs lokal.
kl 10.00–20.00. Disgenfadder
deltar.

AUGUSTI
12–13 Släktforskardagarna äger
i år rum i Stockholm. Mer
information hittar du på
www.stockholm2006.se
Anmäl alltid ändrad adress till DIS
expedition så att uppgifterna i
vårt medlemsregister är korrekta.
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DIS/ÖGF FORSKARSTUGA

NYA CD-SKIVOR
●

Abonnemang
och cd-skivor
I stugan kan du forska i mer än hundra CDskivor. 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.
Besöksadress
Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3 (bakom Wärdshuset)

Öppettider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16. Under sommaren och några veckoslut dessutom
lördag–söndag kl 12–16. Under vinterhalvåret dessutom tisdagkvällar kl 18–20 i
ÖGF:s regi. Öppet hus i DIS regi varje helgfri torsdag kl 18–20 februari till maj samt
september till november.
För detaljer om öppettider m m ring DIS exp 013-14 90 43 för kontroll. För detaljer om stugaktiviteter m m, se hemsidan www.dis.se eller ring Björn Johansson
013-15 88 31.

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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Människor i Nederluleå födda
1776–1805 (DISCD#163) Ny:
2005-12
”Människor i Nederluleå”, som
Malcolm valt att kalla samman-

fördelar med ett medlemskap i föreningen DIS

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

Välkommen!

●

Lantmäteriets Sverigekarta
(DISCD#171)
För dig som vill upptäcka
Sverige på egen hand är Sverigekartan med 59.000 sökord en bra
början. Genom att ange namn på
orter, sjöar, berg eller andra platser
flyttar du dig snabbt och enkelt
från Ystad till Haparanda.Till din
hjälp har du Sverigekartans program Kartex för Windows.
Grundskala: 1:1.000.000

1

En kod till vår databas DISBYT med 10 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!

ställningen av kyrkoarkivalier för
åren 1776–1805, presenterades
först år 2000.
Benämningen ”husförhörslängder” stämde inte riktigt bra eftersom materialet visserligen vilar på
husförhören under denna period
men är kompletterade med uppgifter från andra längder under samma period, t.ex. födelse- och doplängder, lysnings- och vigsellängder
samt död- och begravningsböcker.
Detta gör att förhörslängderna
inte ser ut som originalen, dvs. som
den kyrkliga myndigheten skrev
under dessa år.
Man kan inte heller kalla dem
för renskrivningar eftersom det
finns många korrigeringar.
Materialet som omfattar över
1.500 sidor i A4-format har
skänkts till Pitebygdens Forskarförening av Malcolm McDonald
och ges nu ut i oförändrad men
datorbearbetad form.
Innehållet är i pdf-format som
läses med Acrobat Reader.
Utgiven av Pitebygdens Forskarförening. För mer info
http://www.piteforskare.se/
Pris: 295:- medlemmar och 395:för övriga + porto.
●

●

Norrbärke, Söderbärke och Norberg (DISCD#165) Ny:2005-12
Innehåller för Norrbärke Byalängder 1500–1700, Domböcker
1547–1746. För Söderbärke Domböcker 1546–1746 och för Norberg Domböcker 1545–1618.
Materialet har sammanställts av
Kjell Vadfors.
Materialet på skivan är sökbart.
Skivans innehåll läses med webbläsare.
Utgivare: Västerbergslagens
Släktforskare.
Pris 250:- för medlemmar och
300 kr för övriga + porto för icke
medlemmar.
Mer info: http:
//www.genealogi.se/dalarna/
ludvika.htm
Grangärde (DISCD#164) Ny:
2005-12
Innehåller Byalängder 1628–
1720, Domböcker 1547–1750, Födda, vigda, döda 1628–1730 m.m.

Materialet har sammanställts av
Kjell Vadfors.
Materialet på skivan är sökbart.
Skivans innehåll läses med webbläsare.
Utgivare: Västerbergslagens
Släktforskare.
Pris 250:- för medlemmar och
300 kr för övriga + porto för icke
medlemmar.
Mer info:
http://www.genealogi.se/dalarna/
ludvika.htm
●

●

Själevad 1681–1820
(DISCD#170) Ny 2005-12
Själevads socken 1681–1820.
Databasen innehåller en avskrift av
Erik A Nylander: Familjeregister
för Själevads socken 1681–1785.
Personerna för åren 1785–1820 är
utarbetad genom avskrift av ministralböckerna. Hänvisning finns till
sidan i ”Familjeregistret”. Husförhörslängderna för åren 1785–1820
är ofullständiga, varför avsikten
med detta arbete är att skapa en
bro från 1820 och bakåt i tiden
till ”Familjeregistret 1785”. På så
sätt underlättas sökandet. Vissa
justeringar, rättelser och kompletteringar kommer att göras. Det
är ett tidskrävande arbete, men
förhoppningsvis kommer det att
kunna slutföras.
Databasen är utarbetad av Edith
Westman
På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.
Pris: 170 kr + frakt
Här kan du hitta mer information: http://www.hsn.nu/
Viksjö byar o gårdar 1600–1800
(DISCD#169) Ny 2005-12
Sigurd Sjödins Viksjöbor 1500–
1800 har nu omarbetats och överförts till CD (med diverse rättelser
och tillägg). Kallas i det nya formatet för Viksjö byar och gårdar
1600–1800
Sammanställningen är gjord i
pdf-format och kräver Acrobat
Reader som kan laddas ner utan
kostnad om du inte har den.
Skivan är utgiven av Härnösands
Släktforskare, kostar 200:- + porto.
Här finns mer information: http:
//hem.spray.se/harnoforskare/

●

●

●

●

Nora Tingslag 1700–1799
(DISCD#168) Ny 2005-12
Sammanställd av Britta Ulander.
Sammanställningen är gjord i
pdf-format och kräver Acrobat
Reader som kan laddas ner utan
kostnad om du inte har den.
Skivan är utgiven av Härnösands
Släktforskare, kostar 200:- + porto.
Här finns mer information: http:
//hem.spray.se/harnoforskare/
Stigsjö byar o gårdar 1600–1800
(DISCD#167) Ny 2005-12
Skivan omfattar alla de som
varit bosatta i socknen under den
nämnda tiden.
Sammanställningen är gjord i
pdf-format och kräver Acrobat
Reader som kan laddas ner utan
kostnad om du inte har den.
Skivan är utgiven av Härnösands
Släktforskare och kostar 200:- +
porto.
Här finns mer information: http:
//hem.spray.se/harnoforskare/
Ljustorpsbor 1500–1800
(DISCD#166) Ny 2005-12
Sammanställd av Folke Åsén och
Agneta Olofsson.
Sammanställningen är gjord i
pdf-format och kräver Acrobat
Reader som kan laddas ner utan
kostnad om du inte har den.
Skivan är utgiven av Härnösands
Släktforskare och kostar 200:- +
porto.
Här finns mer information: http:
//hem.spray.se/harnoforskare/
PLF CD-1 Norra Länet
(DISCD#175) Ny 2006-01
PLF Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum i Oskarshamn presenterar PLF Databas 2005.
Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för Vimmerby och Västerviks kommuner
samt sydöstra Östergötland.
Kalmar Län:
Vimmerby Kommun:
Vimmerby stads- och landsförsamling, Djursdala, Frödinge,
Locknevi, Pelarne, Rumskulla,
Södra Vi och Tuna.
Västervik Kommun:
Västervik, Blackstad, Dalhem,
Gamleby, Gladhammar, HallingeDiskulogen nr 72 | 39

berg, Hjorted, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Törnsfall, Ukna,
Västra Ed, Västrum, Överum.
--Östergötlands Län:(E)
Kinda Kommun:
Horn, Hycklinge, Hägerstad,
Kisa, Kättilstad, Oppeby, Tidersrum, Tjärstad, Västra Eneby.
Linköping Kommun:
Gistad, Lillkyrka, Slaka, Vreta
Kloster, Östra Harg.
Norrköping Kommun:
Kimstad, Kullerstad, Skärkind.
Söderköping Kommun:
Gårdeby, Östra Ryd.
Åtvidaberg Kommun:
Björsäter, Grebo, Gärdserum,
Hannäs, Värna, Yxnerum, Åtvid.
Valdemarsvik Kommun:
Gryt, Gusum, Ringarum, Tryserum, Östra Ed.
På PLFs hemsida hittar du mer
information http://www.algonet.se/
~thunberg/plf/
●

PLF CD-2 Mellersta Länet
(DISCD#172) Ny 2006-01
PLF Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum i Oskarshamn presenterar PLF Databas 2005.
Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för
Hultsfred, Högsby, Mönsterås och
Oskarshamns kommuner, samt
några församlingar i Östra Jönköpings län.
Kalmar Län:
Oskarshamns Kommun:
Döderhult, Kristdala, Misterhult, Oskarshamn, Oskarshamns
Mosaiska.
Högsby kommun:
Högsby, Fagerhult, Fågelfors,
Långemåla.
Hultsfreds kommun:
Gårdveda, Hultsfred, Järeda,
Lönneberga, Målilla, Mörlunda,
Tveta, Vena och Virserum.
Mönsterås kommun:
Fliseryd, Mönsterås, Ålem.
--Jönköpings Län: (F)
Aneby kommun:
Marbäck.
Eksjö kommun:
Eksjö, Hässleby.
Sävsjö kommun:
Sävsjö, Hjälmseryd, Hjärtlanda,
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Hultsjö, Hylletofta, Skepperstad,
Stockaryd, Vrigstad.
Vetlanda Kommun:
Vetlanda, Alseda, Björkö, Bäckaby, Bäckseda, Fröderyd, Karlstorp,
Korsberga, Lannaskede, Lemnhult,
Myresjö, Nye, Näsby, Näshult,
Nävelsjö, Ramkvilla, Skede, Skirö,
Stenberga, Södra Solberga, Ökna.
På PLFs hemsida hittar du mer
information http://www.algonet.se/
~thunberg/plf/
●

PLF CD-3 Södra Länet
(DISCD#173) Ny 2006-01
PLF Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum i Oskarshamn presenterar PLF Databas 2005.
Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för
Kalmar, Nybro, Torsås och Emmaboda kommuner, samt några
församlingar i Blekinge och Kronobergs län.
Kalmar Län:
Emmaboda Kommun:
Algutsboda, Långasjö, Vissefjärda.
Kalmar Kommun:
Kalmar Stadsfs, Kalmar Landsfs,
Kalmar Slottsfs, Kalmar Mosaiska,
Arby, Dörby, Förlösa, Hagby, Halltorp, Hossmo, Karlslunda, Kläckeberga, Ljungby, Mortorp, Ryssby,
Voxtorp, Åby.
Nybro Kommun:
Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla,
Kråksmåla, Madesjö, Oskar, Örsjö.
Torsås Kommun:
Gullabo, Söderåkra, Torsås.
--Kronobergs Län:(G)
Lessebo Kommun:(G)
Ljuder.
Uppvidinge Kommun:(G)
Åseda, Älghult.
--Blekinge Län:(K)
Karlskrona Kommun:(K)
Augerum, Fridlevstad, Hasslö,
Jämjö, Lösen, Rödeby, Sturkö,
Tving, Torhamn.
Ronneby Kommun:(K)
Bräkne-Hoby, Edestad, Förkärla, Hjortsberga, Listerby.
På PLFs hemsida hittar du mer
information http://www.algonet.se/
~thunberg/plf/

●

●

●

PLF CD-4 Öland (DISCD#174) Ny
2006-01
PLF Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum i Oskarshamn presenterar PLF Databas 2005.
Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för Borgholm och Mörbylånga kommuner,
dvs hela Öland.
Kalmar Län:
Borgholms Kommun:
Alböke, Borgholm, Bredsätra,
Böda, Egby, Föra, Gärdslösa,
Högby, Högsrum, Källa, Köping,
Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten och
Räpplinge.
Möbylångas kommun:
Algutsrum, Glömminge, Gräsgård, Gårdby, Hulterstad, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby, Resmo, Sandby, Segerstad,
Smedby, Stenåsa, Södra Möckleby,
Torslunda, Ventlinge, Vickleby och
Ås.
På PLFs hemsida hittar du mer
information http://www.algonet.
se/~thunberg/plf/
Ydre gårdar och torp
(DISCD#176) 2006-02
Samtliga? familjer i gårdar och
torp i Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryds socknar i Ydre kommun 1600–1930talet. Tidersrum socken i Kinda
kommun 1600–1900-talet. Samt
soldater med familjer i hela Ydre
kompani och Ydredelen av Vifolka
kompani.
Gårds- och torpnamn som slutar
med ”Askeryd (E)” söks under V.
Ryd socken.
Ydre kompani är gjord genom
en cirkel med Birgitta Rääf som
cirkelledare. Övrigt material är
framtaget av Olov Mattsson i Österbymo. Skivan kostar 130:-. Kan
beställas här
olov.mattsson@rixtele.com
Hammerdals socken 1600–1750
(DISCD#177) Ny 2006-02
Skivan är en sammanställning
om Ägarna – brukarna av alla
gårdarna i alla byar i Hammerdals
socken mellan 1600 och 1750.
Sammanställningen gjord av Björn
Espell, Frösön.
Köpes genom Björn Espell 06310.27.89

●

●

●

●

Järnskog, Skillingmark
och Köla 19.080 personer
(DISCD#179)
Släkter i Järnskog–Köla–Skillingmark. CD-skiva som innehåller 19.080 personer med antavlor.
Pris: 395 kr i förskottsbetalning. Säljes av Hans Nilsson
hangus@spray.se
Svansjö pastorat (DISCD#181)
2006-03
Register över födda, vigda
och döda i Torestorp 1785–
1920, Älekulla 1668–1920 och
Öxabäck 1668–1920.
Framtagen av Marks Härade
Släktforskarförening.
Fritsla-Skepshult pastorat
(DISCD#182) 2006-03
Register över födda, vigda
och döda i Fritsla och Skepshult
1681–1920.
Framtagen av Marks Härade
Släktforskarförening.
C. Grill Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket (DISCD#180) Uppdaterad 2006-03
Claes Lorentz Grill (1817–
1907) är mest känd som författare till ”Statistiskt sammandrag
af Svenska indelningsverket”.
Det kom ut åren 1855–1858 och
består av fyra böcker med totalt
682 sidor med massor av fakta
kring indelningsverkets organisation. Här hittar man boställen, rusthåll, rotar och mycket
annat. Nu finns detta bokverk
på CD. Digitaliseringen ger
förstås helt nya möjligheter att
söka information jämfört med
att bläddra i böcker.
”Grill” finns nu att beställa i
Rötterbokhandeln. Medlemspris
345 kr. För icke medlemmar är
priset 395 kr. Beställ redan nu
med ett mail till info@genealogi.se
(20 feb 2006).

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

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

Bohuslän
Backa
1826–1861
Säve
1826–1860

1798–1861 120 kr

Värmland

Långserud (3 mikrokort)
1693–1860 65 kr
Rudskoga 1689–1869 170 kr
Södra Råda 1685–1860 120 kr
Visnum-Kil 1706–1860 170 kr
Västergötland

Angered

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

Lillkyrka

95 kr
95 kr

80 kr
95 kr
95 kr

1667–1860

70 kr

Pris

95 kr
95 kr

Betalning

Gotland

Öja

1745–1860

95 kr

Österfärnebo (3 mikrokort)
1688–1862 65 kr
Årstad

Betala alltid i förskott till
DIS plusgirokonto 1.40.33-5

Gästrikland

eller bankgiro 5009-6742.
Porto ingår i priserna.
Vid brådskande beställ-

Halland
Anmäl alltid ändrad postadress,
telefon, e-postadress och webbsida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i
vårt medlemsregister.

Grödinge

Östergötland

Format:
A4 häftad, vissa endast
på mikrokort
Tidsperiod

1643–1860 145 kr
1693–1860 70 kr

Södermanland

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

Församling

Marbäck
Öjaby

1714–1860

95 kr

ning kan dock betalning ske
mot postförskottstillägg.

Småland

Granhult
Lidhult

1696–1850
1823–1860

95 kr
95 kr

Ring i så fall till DIS kansli!

Diskulogen nr 72 | 41

FADDRAR I POSTNUMMERORDNING
Sedan sist har faddern Gösta Olsson i Delsbo avlidit. Vidare har Roger Björkstam i Ytterby och Anneli
Alenius i Lycksele lämnat sina fadderuppdrag. Vi tackar alla tre för
deras insatser.

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

Jan Tengelin, 671 30 Arvika, tel
0570-16187, jantengelin@telia.com

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

Disgen/PC
Björn Hellström, 124 54 Bandhagen,
tel 08-361236 dag+kv,
bjorn.hellstrom@bhi.se

Stig Rahm, 451 75 Uddevalla, tel
0522-86888, stig.rahm@telia.com

Rolf Ahlinder, 136 40 Haninge,
tel 08-7771996, rolf.dis@slb.nu

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

Stig Geber, 147 63 Uttran, tel 0853030734 kv, stig.geber@telia.com
Carl-Göran Backgård, 184 35 Åkersberga, tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Holger Andersson, 226 51 Lund,
tel 046-355180,
holger.andersson@lsn.se
Anders Larsson, 233 31 Svedala, tel 040-400233,
anders@dis-syd.se
Björn Janson, 243 31 Höör, tel
0413-22974, bjorn@dis-syd.se

dag = svarar gärna i telefon på dagtid
kv

Arne Hallberg, 252 52 Helsingborg,
tel 042-212232 kv, arne.h@dis-syd.se

Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad,
tel 044-245217,
runejoensson@telia.com
Ove Billing, 312 31 Laholm,
tel 0430-14120, od@laholmo.net
Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor, tel
0370-650715, karrdahl@telia.com
Arne Sörlöv, 370 33 Tving, tel
0455-70304, arne@sorlov.com
Jan Jutefors, 380 30 Rockneby,
tel 0480-66565 kv,
jan.jutefors@telia.com
Ingrid Lännestad, 421 59 Västra
Frölunda, tel 031-471847 dag+kv,
lannestad@tele2.se
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Rune Johansson, 542 32 Mariestad,
tel 0501-15682, gentiana@home.se

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

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.

Jan Nilsson, 245 32 Staffanstorp,
tel 046-255788 kv,
fotojanne@bredband.net

Gunnar Persson, 263 58 Höganäs,
tel 042-330515 kv,
gunnar@dis-syd.se

Mats Hallgren, 541 33 Skövde,
tel 0500-437083,
mats.i.hallgren@telia.com

Bengt Hammarström, 691 41 Karlskoga, tel 0586-36587 dag+kv,
b.hammarstrom@telia.com

Tony Rödin, 821 35 Bollnäs,
tel 070-3506304,
tony.rodin@home.se
Staffan Bodén, 825 32 Iggesund, tel 0650-561417,
staffan.boden@wtnord.net

= svarar helst i telefon på kvällstid

Arne Ahlström, 831 33
Östersund, tel 063-109719,
arne.ahlstrom@comhem.se

Börje Jönsson, 575 37 Eksjö, tel
0381-10840, b_json@hotmail.com

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

Karl-Edvard Thorén, 582 26 Linköping, tel 013-101151 dag+kv,
karlet@comhem.se

Sven Schylberg, 834 98 Brunflo, tel
063-20701 kv, slb312r@tninet.se

Torsten Ståhl, 602 37 Norrköping,
tel 011-148066,
totta.stahl@bredband.net
Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping, tel 0155-59112 dag+kv,
kurt.b.g@telia.com
Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem,
tel 0498-481377,
elisabeth@snevide.com

Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel
0691-30502, arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström,
854 62 Sundsvall, tel 060-155030,
joacim.h.soderstrom@telia.com
Peter Johansson, 891 33 Örnsköldsvik, tel 0660-375567,
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com

Hans Peter Larsson, 621 52 Visby,
tel 0498-247256,
hans-peter@tarlin.se

Lennart Näslund, 891 92 Örnsköldsvik, tel 0660-372109 kv,
lintagan@home.se

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

Sigurd Nygren, 906 24 Umeå,
tel 090-186487 kv,
sigurd.nygren@ersboda.ac

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

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,
ke-hamre@halden.net
Alf Christophersen, NO-4909
Songe, tel +47-37164209,
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Min Släkt
Elinor Elmborg, 152 41 Södertälje,
tel 08-55013205,
e.elmborg@comhem.se
Björn Nilsson, 831 61 Östersund,
tel 063-128378, bjonil@telia.com

Holger
Kenneth Mörk, 733 32 Sala, tel
0224-77572, kmsala@sheab.net
Tony Jonsson, 870 10 Älandsbro,
info@myroots.se

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

DISBYT-ombud
Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel
08-7563314,
carl-olof.sahlin@telia.com
Björn Janson, 243 31 Höör, tel 041322974, bjorn@dis-syd.se
Charlotte Börjesson, 421 38 Västra
Frölunda, tel 031-478093,
charlotte.borjesson@telia.com
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
Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv,
kurt.b.g@telia.com
Boine Nurmi, 723 41 Västerås, tel
021-417344, boine.r@nurmi.nu
Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall, tel
060-158411, tomas.sahlin@home.se

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.

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.

ALLA KONSUMENTER ska kunna få sin
telefonräkning specificerad. Bland
annat ska öppningsavgifter och debiteringsintervall anges på räkningen.
Det menar Post- och telestyrelsen,
PTS, som föreslår minimikrav på vad
en specificerad telefonräkning ska
innehålla.
PTS anser att det är mycket viktigt
att telefonräkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att konsumenterna lätt kan kontrollera sina
telefonikostnader.
Extra viktigt är det att konsumenterna kan kontrollera avgifter som har
en stor inverkan på ett samtals totala
pris, exempelvis öppningsavgift och
debiteringsintervall. En kartläggning
som PTS gjorde under 2004/2005
visade att få operatörer redovisar just
öppningsavgifter och debiteringsintervall på sina telefonräkningar. Att
konsumenten är medveten om öppningsavgiftens storlek är också viktigt
eftersom det på senare tid blivit vanligt
att minutpriserna sänks men att öppningsavgifterna höjs.

CD - Forska i Bräkne!
Del av Mörrum, Asarum, Ringamåla, Åryd, Hällaryd, Bräkne-Hoby och Öljehult.
Dombok 1668-1699, 4 930 mål. 380 kr.
Dombok 1700-1750, 14 000 mål. 380 kr.
Bouppteckningsingresser 1738-1810, 1 250 st. 195 kr.
Jordrevningen 1671 och dess biakter. 195 kr.
I vår släpps Blekinges befolkning 1930, del I. 380 kr.
(Karlshamns- och Ronneby kommuner)

Kontakt; vanja.jonasson@ipbolaget.com eller 0457-803 22
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Avsändare:
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

POSTTIDNING

Datum
2005-12-22

Datainspektionen:

Släktforskares forum
har inte
journalistiskt ändamål
I diskussionsforumet Anbytarforum
på Internet har släktforskare utbytt
känsliga personuppgifter om andra
personers härkomst. Sveriges släktforskarförbund – som ansvarar för
webbplatsen – menar att forumet
kan anses ha ett journalistiskt ändamål och därmed skulle personuppgiftslagen inte gälla. Datainspektionen håller inte med, skriver man i ett
pressmeddelande.
I slutet av förra året granskade Datainspektionen Anbytarforum efter att
några privatpersoner anmält forumet
för att vara kränkande och rasistiskt.
Vid tillsynen fann inspektionen att
känsliga personuppgifter om etniskt
ursprung och lagöverträdelser publicerats.

Stängde tre avdelningar
Sveriges Släktforskarförbund valde
att stänga tre avdelningar av sitt forum och tog kontakt med Datainspektionen för att få ett förtydligande av
tillsynsbeslutet. Bland annat frågade
förbundet om inte publiceringen av
personuppgifter på Anbytarforum
kunde anses ha ett journalistiskt ändamål.
I personuppgiftslagen finns nämligen ett undantag för journalistiska
ändamål som innebär att om personuppgifter behandlas för att informera,
utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten så gäller inte personuppgiftslagen.

Inte journalistik
Datainspektionen anser inte att publiceringen faller inom ramen för journalistiska ändamål eftersom den avser
personuppgifter av privat natur och
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förbund om ändrade regler för Anbytarforum.
inte samhällsfrågor av betydelse för
allmänheten.
I ett brev till Sveriges Släktforskarförbund hänvisar Datainspektionen
till ett mål i Högsta domstolen angående vad som betraktas som journalistiskt ändamål.
”Enligt domstolen syftar begränsningen till ’uteslutande’ journalistiska
ändamål i första hand på att klargöra
att sådan personuppgiftsbehandling
som sker inom massmedia och av
journalister för annat än redaktionella
ändamål faller utanför undantaget”,
skriver Datainspektionen.

Tre avdelningar förändras
Det är tre avdelningar som Datainspektionen i första hand anmärkt
emot.
z Under Kändisars härkomst har i
huvudsak publicerats uppgifter om
personer som fortfarande är i livet.
Namnet ändras till Kända personers
härkomst. Datainspektionen framhåller i sin skrivelse att den inte har några
invändningar mot förslaget utan ser
det positivt eftersom publiceringen
”avseende nu levande personer kräver antingen samtycke eller stöd i en
intresseavvägning”.
z Avdelningen Brott och straff ändrar
namn till Historiska brottslingar och
där sätts en gräns på etthundra år.

Därmed minimeras risken att publicera
uppgifter om nu levande brottslingar.
z Den avdelning som tidigare hette
Etniska grupper ändrar namn till Särskilda forskningsområden. Den avdelningen har fått ett antal underrubriker
och Sveriges Släktforskarförbund har
meddelat Datainspektionen att uppgifterna kommer att ”avse historisk
tid och utan anknytning till nu levande
personer”. Med den förklaringen och
regeln har Datainspektionen inga invändningar.

Bra med debatt
– Det är bra att frågan om s.k ”känsliga
uppgifter” i släktforskarsammanhang
nu debatterats och i viss mån föranlett
anpassningar på Anbytarforum, även
om Datainspektionen kanske överreagerat på vissa punkter, anser DIS
ordförande Sture Bjelkåker.
– När det t ex gäller ”Etniska grupper” bör man betänka att många människor faktiskt är stolta över sin etniska bakgrund och då känns det nog inte
så bra att DI anser det olämpligt att
publicera uppgifter om detta.
Bjelkåker menar att de flesta släktforskare kan bedöma vad som är
gångbart att publicera enligt personuppgiftslagens anda, utan att man
behöver hänvisa till ”journalistiskt
ändamål”.

B

