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Omslaget

Nästa tidning

Det har varit ett lyckat år
för Föreningen Dis på de
mässor man av tradition
deltagit. Det kom många
besökare både på släktforskardagarna och bokmässan. Bilden är från släktforskardagarna i Nacka.
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F

ör några veckor sedan deltog jag i ett möte mellan representanter för Släktforskarförbundet och samtliga riks- och
landsarkivarier, där vi från släktforskarrörelsen fick möjlighet
att ventilera aktuella frågeställningar i vår egenskap av stor
kundgrupp i arkiven. Det handlade om tillgänglighet, sekretess,
register, digitalisering, gallring, datasäkerhet med mera.
Vi fick relativt god respons på sådant som riks- och landsarkiven själva råder över och kan påverka. Man verkar vara mån
om släktforskarna som ”kunder”. Värre är det med sådant som
kräver Skatteverkets och vissa regeringsdepartements medverkan. I första hand gäller detta den nya folkbokföringens tillgänglighet och anpassning till släktforskningens behov.
DET HAR NU GÅTT 15 ÅR sedan folkbokföringen datoriserades och
det finns fortfarande ingen utskrift eller rapportfunktion från
folkbokföringen med samma funktion som församlingsböckerna och dessförinnan husförhörslängderna hade, dvs en
geografiskt sorterad komplett
förteckning av befolkningen
över tiden. Man kan därför
inte se vilka som bodde på en
viss adress ett visst årtal.
Det talas om möjligheter
att ta ut s k folklängder ur det
nya folkbokföringssystemet
Folke, men inget beslut verkar finnas om att så kommer att
ske. Svårigheten att skapa sådana längder i efterhand ur alla
”personakterna” kan illustreras med den olycksaliga gallring
som gjordes vid de ändrade församlingsindelningarna 2002, då
Skatteverket ”glömde” att spara uppgift om den gamla församlingstillhörigheten för de personer som berördes.
Riksarkivet eller kulturdepartementet borde kunna ges nödvändiga befogenheter att bestämma hur folkbokföringen hos
Skatteverket ska anpassas för att säkerställa framtida forskningsmöjligheter.

Problem med
nya folk-

bokföringens

tillgänglighet

DEN NYA REGIONFÖRENINGEN med arbetsnamnet Dis Östergötland
bildades planenligt vid ett välbesökt möte i Gamla Linköping
den 30 november och önskas lycka till. Önskemål framfördes
att även ta med de sydöstra delarna av Sörmland i verksamhetsområdet. Mera om den nya föreningen kommer säkert i nästa
nummer av Diskulogen, då man även har haft sitt första ordinarie årsmöte. Hur man enkelt blir ny medlem i Dis Östergötland
eller någon annan regionförening kan du se på sid 35.
GOD FORTSÄTTNING på forskaråret 2007 och välkommen på Dis
årsmöte den 10 mars.
STURE BJELKÅKER
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Porträtt används alltmer av släktforskarna. Den digitala tekniken
och moderna släktforskningsprogram ger möjligheter att visa bilder
på ett helt annat sätt än tidigare. Bilder av historiskt kända personer
hittar man i Svenska Porträttarkivet som fyller 90 år. Men för släktforskarna finns många andra möjligheter. Olof Cronberg redogör i
den här artikeln för en del av dessa.

Söker du porträtt
finns många möjligheter
AV OLOF CRONBERG
Porträttkonsten har tidiga anor. Spåren av det romerska rikets porträttskulpturer kan man till exempel beskåda på Glyptoteket i Köpenhamn.
Från medeltiden finns få porträtt
bevarade. Under 1400-talet utvecklades dock det nederländska porträttmåleriet, där man försökte måla ett
exakt spegelbildslikt porträtt.
Det svenska porträttets historia
börjar under Vasa-tiden då utländska konstnärer kom till Sverige och
målade porträtt. Under 1700-talet
gick svenska konstnärer i fransk skola
och vi fick inhemska konstnärer som
till exempel Lundberg, Roslin, Pilo

och Pasch. Porträtt från denna tid är
framför allt högrestånds-porträtt.
I kyrkorna finns ibland minnestavlor – epitafium – över prästfamiljer.
Silhuetter

En variant på porträtt är silhuetten.
Konstarten är uppkallad efter fransmannen Étienne de Silhouette som
1759 utsmyckade sitt lantslott med
silhuetter. Under ett sekel framåt var
silhuetter populära, men slogs ut av
fotografiet.

minuter till ett par sekunder. I slutet
av 1850-talet uppfanns visitkortskameran. På samma plåt kunde man ta
åtta bilder i formatet 6x9 cm.
Metoden spreds snabbt och enligt
uppgift ska det på 1860-talet ha funnits 65 porträttateljéer bara i Stockholm.
Som släktforskare har jag alltid

Fotografikonsten

Fotografikonsten utvecklades under
1800-talet. På 1840-talet kunde man
minska exponeringstiden från flera

Första delen av Svenskt
porträttgalleri publicerades 1895. Under 16
år kom sedan ett antal
delar ut.
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Exempel på en
minnestavla eller ett epitafium
över kyrkoherden Elias Rask
(1614–1671) och
hans familj som
finns i Höörs
kyrka. Två av
barnen dog unga,
därav är de små
på målningen.
tänkt att jag skulle göra en antavla
med så många porträtt som möjligt,
men jag har aldrig riktigt hunnit med
det. På 1980-talet fotograferade jag
av gamla porträtt med min systemkamera med makroobjektiv, men det var
knepigt att hantera bilderna vidare.
Digitaltekniken underlättar

På 1990-talet hann jag aldrig med att
göra något. Nu på 2000-talet har jag
min andra digitalkamera och dessutom en skanner, vilket gör det lätt att
samla in bilder och försöka få ordning
på dem.
I källaren har jag nog ett par lådor
som delvis innehåller olika fotografier, som borde plockas fram och gås
igenom. Där finns en del gruppfoton,
som på grund av sin storlek tidigare
var svårt att göra något vettigt med.
Jag har ett foto från Ronneby Brunn i
slutet av 1800-talet. Det är möjligt att
det går att göra något bra av det idag.
Amerikasläktingarnas album

En annan porträttkälla som man inte
alltid tänker på är amerikasläktingarnas fotoalbum. Ofta fick de sig tillsänt
foton från Sverige, och i bästa fall bevarades de i fotoalbum. Jag har i USA
sett en förvånansvärt omfattande fotosamling över de släktingar som blev
kvar i Sverige.
Jag har också tittat på vad som finns
tillgängligt i porträttväg i bokform eller på webben, och ska här försöka
visa på några intressanta porträttsam-

lingar. Jag har här valt att bara titta på
nationella samlingar.
Lokala porträttsamlingar

I många fall kan det finnas lokala porträttsamlingar som finns tillgängliga
via något lokalt museum eller hembygdsförening. Inte sällan finns också
böcker med fotografier över särskilda
yrkesgrupper eller över män födda ett
visst år. Där kan man ibland också
finna intressanta bilder.

Svenskt porträttgalleri
Första delen av Svenskt porträttgalleri publicerades 1895, och innehöll
kungafamiljen. Under 16 år kom
sedan ett antal delar ut, uppdelade på
olika yrkesgrupper. Redaktör för serien var Albin Hildebrand som 1913
gjorde ett generalregister omfattande
20.600 personer. För varje person
finns ett litet foto i en oval ram och en
kort biografi.
Jag fann min morfars far, läroverksadjunkten Johannes Hellsten. Fotot
kände jag igen sedan tidigare, men det
var också här jag fann en notering att
han hade skrivit en lärobok i proportionslära.
När jag sedan gick till Lunds universitetsbibliotek kunde jag beställa
fram denna bok, och fick då fram den
i ouppsprättat skick.
Finns på många bibliotek

Fördelen med detta verk är att det
finns på många bibliotek. Man kan slå

upp en person och jämföra med egna
bilder för att se att du själv har gjort
en riktig identifikation. Nackdelen är
att bilderna är små och rastrerade,
så de är svåra att förstora. Eftersom
fokus är på yrkesmän finns väldigt få
kvinnor med.
Grupper i porträttgalleriet

Redovisade grupper i Svenskt porträttgalleri (som tabell eller ruta)
● Kungliga familjen
● Hovstaten
● Statsråd, högsta domstolen
● Överrätter och kollegier
● Häradshövdingar och städers styrelser
● Advokater
● Arméns officerare och civilstat
● Flottans officerare och civilstat
● Länsstyrelserna även kronofogdar
och häradsskrivare
● Prästerskap
● Universiteten och högskolor
● Lärarkåren
● Läkarkåren
● Akademiledamöter
● Författare
● Tidningsmän
● Ingenjörer
● Apotekare
● Bankmän
● Arkitekter och konstnärer
● Tonkonstnärer och artister
● Näringsliv i Stockholm
● Sällskapet Idun
● Riksdagen 1867–1904
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I indexet till Svenskt porträttarkiv
finns det planscher med vissa bilder.
En eller annan kvinna har letat sig
in, t.ex. Fredrika Bremer.
Vidare anges vad slags verk det är,
storlek, klädsel, m m samt var verket
förvaras.
Som av en händelse presenteras
arkivet i senaste numret av Populär
historia 12/2006. Där framgår att
man nu har 95.000 registrerade objekt från 1500-tal och framåt. Den
tidigare gränsen vid 1850 är borta.
Även om man skulle behöva digitalisera samlingarna för att göra dem mer
tillgängliga och för att rädda negativen som riskerar att förstöras saknas
resurser för detta.
Välj Fototeket

Svenskt porträttarkiv
I början av 1900-talet gjorde Personhistoriska samfundet och Nationalmuseum en enkät och fick in uppgifter om 4.000 målningar från tiden
1500–1850. Detta ledde till att man
samlade in pengar och bildade Svenskt
porträttarkiv år 1916 med uppgift att
skapa ett nationellt register över porträtt.
Efter ett par års försöksverksamhet
i Södermanland beslöt man sig för att
göra projektet i stor skala över hela
landet. Företrädare för arkivet åkte
land och rike runt och dokumenterade de porträtt som man kom
i kontakt med.
Man fick in uppgifter om
23.000 porträtt. I den rundan
tog man inte med kyrkorna eftersom deras tavlor skulle dokumenteras i annat sammanhang.
Till Nationalmuseum

År 1930 överlämnades Svenskt
porträttarkiv till Nationalmuseum mot löfte att samlingarna
skulle vara tillgängliga minst

Så här beskrivs tavlan i Svenskt
porträttarkiv: Martin, Petrus,
1686–1727, provinsialmedikus, medelålders. Bröstbild, fas
till höger, grågul rock, röd väst
70x61. Kungliga Medicinalstyrelsen, Stockholm.
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30 år framöver. I slutet av 1930-talet
utgavs ”Index över svenska porträtt
1500–1850 i Svenska porträttarkivets
samlingar” med Sixten Strömbom
som huvudredaktör. Då hade antalet
porträtt stigit till 36.000.
Männen i majoritet

Indexet består av beskrivning av verket, samt i enstaka fall finns det en bild
med i bild-delen av boken. Liksom för
Svenskt porträttgalleri så är männen i
majoritet, men här finns även porträtt
av kvinnor med.
I indexet anges namn, titel, levnadsår och ålder på den avporträtterade.

Arkivet finns beskrivet på Nationalmuseums hemsida (www.nationalmu
seum.se). Man får välja Övrig verksamhet, och sedan Fototeket för att
finna informationen om arkivet.
Där beskrivs att arkivet dokumenterar porträtt föreställande svenskar
och/eller utförda av svenska konstnärer. Dokumentationen omfattar
allt från paradporträtt och monumentalskulptur till amatörteckningar och
klippta silhuetter.
Fotografiska porträtt registreras
inte med undantag för tidiga engångsbilder som t.ex. dagerrotypier.
Man tar tacksamt emot uppgifter
från privata ägare, institutioner, forskare och porträttkonstnärer och har
också möjlighet att ta emot porträtt
för fotodokumentation och bedömning. Man kan dock inte åka runt i
riket för att fotografera av verken.
När det gäller register över vad som
finns hänvisar man till indexet beskrivet ovan.

Porträttfynd
Om fokus för både porträttgalleriet
och porträttarkivet av förklarliga skäl
Gustav Erik Martin
(1806–1888), som
är bror till min anfader, var kaptenlöjtnant vid flottan,
och finns därmed i
Flottans porträttsamling som finns
hos Svar.

samling över frigivna fångar.
Arméns porträttsamling består av
i storleksordningen 8.000 porträtt
över officerare. Porträtten är s.k kabinettsporträtt som är uppklistrade
på ett pappersark som talar om vem
bilden föreställer och en summarisk
meritlista. Flottans porträttsamling
uppskattar jag uppgår till cirka 3.500
bilder. Delvis borde det vara ungefär
samma personer som finns i Svenskt
porträttgalleri, men bilderna här är av
något bättre kvalitet.
Annan bakgrund

Utförliga uppgifter noterades om
frigivna fångar och spreds till polismyndigheterna i landet.
blir på kända svenskar, så är Rötters
Porträttfynd (www.genealogi.se) raka
motsatsen.
Tanken med Porträttfynd är att du
som släktforskare ska kunna lägga in
dina bilder hämtade från gamla fotoalbum, för att dels andra ska kunna ta
del av dem, dels för att få hjälp med
identifiering av bilderna. I dagsläget
har mer än 60.000 bilder lagts upp
och Porträttfynd är därmed en stor fri
bild-databas. Fokus ligger på tidsperioden 1860–1910.
Vanliga människor

När man lägger upp bilder ska man
tala om i vilken fotofirma och stad
som bilden är framtagen. Om man
känner till vem bilden föreställer ska
man tala om det. Det är lätt att titta på
foton gjorda i en viss stad, men tyvärr
är sökfunktionen för Porträttfynd inte
så optimal om man söker på namn.
Fördelen med Porträttfynd är att
här kan vanliga människor finnas
med. Det borde finnas lika många
kvinnor som män.

Porträttsamlingen över frigivna fångar har en annan bakgrund. I samband
med att fångar som varit dömda till
fängelsestraff frigavs, fotograferades
fången och ett signalement skrevs.
Dessa akter spreds sedan i ett exemplar till varje län för att man lättare
skulle kunna identifiera personer som
återföll i brott.
Materialet täcker tiden 1877–1925
och består av ca 7.000 poster. Hos Svar
finns själva akterna digitaliserade men
också ett register, där man kan söka på
till exempel namn, födelseort, hemort
eller brott.
Finns också hos Digiarkiv

Motsvarande register finns också hos
Digiarkiv (www.digiarkiv.se) för tiden 1876–1910, som har digitaliserat
handlingarna som ligger i Kriminalpolisens i Malmö arkiv. När jag sökte på
en person som jag funnit hos Svar fann

jag ytterligare en post hos Digiarkiv.
Det kan vara ett tecken på att delvis
olika akter har blivit bevarade.

Google
På Google finns en särskild sökmotor
för bilder. Man skriver helt enkelt
in namnet och får upp en sida med
bilder.
Jag provade att skriva in Axel Carlander, och fann då en hel del hänvisningar till bilder som finns i Göteborgs
stadsmuseums bildsamling.
Jag provade också att skriva in
Petrus Martin, eftersom jag nyligen
funnit det porträttet. Jag fann då en
hänvisning till en amerikansk hemsida
som innehöll samma porträtt. Det visade sig att en amerikansk släktforskare fått tag i bilden och publicerat
den tillsammans med sin antavla som
innefattar den martinska släkten.
Kolla noga!

När man söker på Google eller på
andra sökmotorer måste man se upp
så att porträttet verkligen föreställer
den man tror. Är bildkällan oklar bör
man nog kolla både en och två gånger
innan man tar med en sådan bild.
I ett exempel som jag fick fram visade det sig att bilden föreställde en annan person, men var hämtad ur en bok
som den jag sökte på hade skrivit.
Det må vara hänt att man lägger in
en bild från webben i sitt släktforskningsprogram, men ska man publicera
bilden i bok eller på webben, så får
man kolla att det är tillåtet.

Exempel
på resultat
då man
söker på
namn på
Google.
Som synes kan
bilderna
föreställa
olika saker och
behöver
inte vara
porträtt.

Svar
På Svars webbsida (www.svar.ra.se)
finns tre bild-databaser med porträtt.
Dels finns arméns respektive flottans
porträttsamling, dels finns en porträttDiskulogen nr 75 | 7

Släktforskning har redan, sedan jag började i augusti 2006, gett
både glädje och intresse att lära mer, skriver Göran Lundin. Han
beskriver det själv som glädjefnatt.

Glädjefnatt i släktforskning
För några år sedan, just inkommen i
pensionsåldern, gjorde jag i ordning
släktens foton och gick igenom det
som fanns nedskrivet i ett par gamla
biblar och i lösa anteckningar. Alla förfäder verkar ha sina rötter i nuvarande Östergötlands län. Några uppgifter
finns från slutet av 1700-talet.

Min mormors släkt har alltid sagts
vara av vallonsläkt. De bodde i Risinge
och Finspång och hette Österberg. Min
morfars far och farfar var skomakare
från Jonsbergstrakten på Vikbolandet. Min farfar kom från Fallingeberg
i Tryserum, på den tiden i norra delen
av Kalmar län. Tre av dessa generationer tillhörde
skräddarskrået.
Göran Lundins
Om min farmor
farfars far,
fanns bara namJohan Alfred
nen på hennes
Svensson,
föräldrar.
f. 1844,
Det där med
tog sedan
vallonsläkt verefternamnet
kade ju spännanLundin.
de, särskilt efter
att ha läst någonstans att ”nästan alla
tror att den egna släkten härstammar
från valloner, men tro inte på det utan
att kontrollera först”.

Emigrerat till USA
Är de sedan från Finspångstrakten
ökar nog förväntan om att finna smeder med vallonnamn. En extra krydda
är ju även att finna ättlingar som har
emigrerat till USA, ett par personer i
min släkt har gjort det, men om dem
vet jag hittills bara namnen.
När jag under hösten 2006 började
föra in uppgifterna i Disgen och köpte
ett års prenumeration av Genline, fann
jag att även en vanlig bakgrund, med
drängar, pigor, torpare, skräddare och
skomakare, kan gömma på godbitar.
Jag hade som sagt, och logiskt nog,
inte räknat med att få några större
överraskningar, än mindre glädje8 | Diskulogen nr 75

fnatt, men vid flera tillfällen har jag
faktiskt fått det.
Eftersom jag hade mest underlag
från min farfars sida, började jag där.
Efter lite strukturering fann jag att
min farfars far hette, som jag, Lundin. Han borde ju ha hetat Svensson,
då hans far hette Sven Jonsson, född
1806 i Kymnevik, Ringarum.

Lund in
Efter att ha börjat treva mig fram i
Disgen, tog jag en paus och bläddrade
förstrött i nättidningen Rötter. Där
fann jag en anmälan om en bok om
Gusumtraktens bebyggelse av ClaesGöran Petersen!
Jag
ögnade
igenom innehållet. Mina ögon
fastnade då på
namnet
Sven
Jonsson,
som
verkade bekant.
Koll i Disgen!
Jovisst, det kan
vara min farfars farfar. I presentationen står ”- - - en torpsyn från 1800-talet för torpet Lund under Fallingeberg
- - -”.
Jag ringde Claes-Göran och fick bekräftat att det var rätt Sven Jonsson,
som 1835 deltog i torpsynen av torpet
Lund, som skulle komma att bli familjens bostad. Tyvärr var boken slutsåld,
men jag kan ta en kopia på torpsynen
och sända, sade Claes-Göran.
Min farfars far, Johan Alfred
(Svensson), f. 1844, tog efternamnet
Lundin, eftersom han föddes in i torpet Lund (Lund in). Visst måste det väl
vara så?

Torpsyneprotokoll
Efter någon månad ringde Claes-Göran och meddelade att man på kommande söndag skulle ha en torpvandring vid Fallingeberg och att den skulle

gå förbi resterna av det som en gång
var torpet Lund.
Vi åkte dit, min fru Berit, vår son
Peter och jag. Framkomna till lämningarna efter torpet, ett stenröse och
ett förkrympt äppleträd, berättade
jag lite om min nyss påbörjade släktforskning och om hur vårt efternamn
Lundin förmodligen hade uppstått.
Här i torpmiljön passade det ju också
bra att berätta att kapellmästaren och
kompositören till musiken i de flesta
Åsa Nisse-filmerna, Eskil Eckert-Lundin, hade sin farfar, densamme Johan
Alfred, född i torpet Lund.

Eckert-Lundin
Eckert-Lundin var kompositör, kapellmästare och musikalisk ledare
för Svensk Filmindustri (SF) under
1940- och 1950-talen och ledamot av
Musikaliska Akademin.
Efter vandringen kom det fram en
dam, Barbro Eriksson, till mig och
sade: ”Om ni har tid kan ni komma
hem till mig, för i kökssoffan har jag
bl. a. torpsyneprotokollet från 1835
liggande”. Visst ville vi se det! Efter
att andäktigt ha studerat det värdefulla dokumentet, sade hon: ”Ni får
ta med det hem!”

Torpsyneprotokollet
Tänk att ha fått torpsyneprotokollet
från det torp, där vårt efternamn hade
myntats! Sedan dess har vi besökt
trakten ytterligare en gång och fått
förnämlig guidning av både ClaesGöran Petersen och Gösta Karlsson i
Kymnevik, som lärde oss mycket om
den trakt, där min farfars farfar, Sven
Jonsson, hans föräldrar och förfäder
bodde under 1700-talet och kanske
ännu tidigare.
Från Kymnevik (av Köpmannavik),
vackert beläget på sluttningen ned mot
sjön Yxningen, hade sonen Sven tagit
sitt pick och pack och lämnat gården i

g

Risinge S:ta Maria kyrka grundlades under senare hälften av 1100-talet. Någon gång i mitten på 1300-talet tog man
bort det platta trätaket och ersatte det med de nuvarande valven. När de var färdiga tillkallades en kyrkomålare. Han
utförde de målningar som ännu idag är bevarade i sitt ursprungliga skick.
början av 1830-talet. Efter några jobb
i andra gårdar, och efter att ha funnit
sin käresta, Sara Stina Nilsdotter f.
1807 i Dalhem, flyttade de in i torpet
Lund, då som sagt efter en lagstadgad
besiktning 1835.

Gjutna gravkors
Någon månad senare, i mitten av
november, besökte vi min mormors
släkts ”Österbergarnas vagga” i
Finspångstrakten. Jag insåg snart att
huvudorten, innan Louis de Geers
revolutionerande uppbyggnad av
industriorten Finspång från slutet av
1600-talet, var Risinge. Detta lever
fortfarande kvar på så sätt att församlingen är Risinge och att Finspångs
kyrka är Risinge nya kyrka.
Min mormor hade berättat om den
vackra Risinge gamla kyrka, S:ta Maria kyrka, och jag hade länge längtat
efter att få besöka den. (Läs mer på
www.finspong.se/1900/Kyrk_sam/

KOMMER
SNART!
lär dig hitta dina rötter

orskning
Grundkurs i släktf
interaktiva utbildning
vem är du släkt med? Med vår nya
Släktvis lär du dig att släktforska på Internet med hjälp av Genline.
Du får lära dig hur du ska söka för att kunna hitta dina rötter och
din egen historia. Utbildningen kommer att lanseras under början
av 2007. Besök www.genline.se för mer information om Släktvis.
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mariaky.html) Jag var i Finspångstrakten förra gången för cirka 60 år sedan,
då för att bevista begravningen av min
mormors bror, Edvin Österberg.
För att nu få komma in i den annars
låsta S:ta Maria kyrka, bestämde vi
med en guide, Barbara Svensson. Vi
var i god tid och jag hann ta en tur
genom kyrkogården, innan hon kom.
Jag såg ett par gjutna kors nära
kyrkväggen som avvek från de andra
gravstenarna och som väckte mitt intresse. Visst blev jag glatt överraskad,
då jag på det ena fann namnet Österberg. Kompletterad med de bokstäver
som fattas i inskriptionen, blir texten:
ORGANISTEN
J. F. ÖSTERBERG
FÖDD D. 3 MARS 1799
DÖD D. 29 JANUARI 1847

På Internet (Finspångs hembygdsförening) fann jag en artikel om de

tre gjutna gravvårdar som finns på
kyrkogården. En var således över
Johan Fredrik Österberg. Av artikeln
framgick bland annat att J. F. Österberg var son till skolmästaren och
organisten på Finspångs bruk, Anders
Österberg (1755–1830). Efter studier
utsågs han till klockare och organist i
Risinge 1820 och flyttade då med hustrun Ulrika Charlotta Hallberg (masmästarens äldsta syster) från Finspång
till Klockarebostaden vid Risinge nya
kyrka. Dottern Aurora blev gift med
kusinen, organisten i Risinge Carl Petter Hallberg.
Johan Fredrik Österberg dog i
lungsot, knappt 48 år gammal. Gravvården är en kopia av den som göts för
masmästaren P. M. Hallberg (nedan)
och består av ett gjutet kors med texten i upphöjda bokstäver.
En av de tre gjutna gravvårdarna
är över Wilhelm Weber, född i Berlin

1811, död på Finspång 1845. Hans
fullständiga namn var Johan Wilhelm
Weber och han var invandrad tysk.
Han kom som 24-åring till Finspång
1835, bodde och arbetade hos mästergjutaren (masmästaren) Mertens och
blev så småningom fingjutare.
Tre veckor efter Webers död avled
Hallberg, som hade haft driftansvaret för Finspångs bruks kanongjuteri
och den dubbla masugnen, landets
största.
Hallberg begravdes strax till höger
innanför huvudgrinden på S:ta Maria
kyrkogård. Han vilar under den tredje
av de gjutna gravvårdarna.
MASMÄSTAREN
P. M. HALLBERG
FÖDD D. 21 JANUARI 1802
DÖD D. 19 JANUARI 1846

Den mest kände av de tio barnen
torde vara organisten Carl Petter Hallberg (1825–1904), gift med kusinen
Aurora Vilhelmina Österberg, dotter
till organisten i Risinge, Johan Fredrik
Österberg. Carl Petter efterträdde sin
svärfar, som dog 1847 enligt ovan.

Vallonsläkt?
Jag har hittills fått bita i gräset när det
gäller att bevisa vallonsläktskap. I stället tycks namnet Österberg ha tagits av
två bröder (kanske av fler syskon som
jag ännu inte har funnit) som föddes i
Risinge 1755 respektive 1758 och som
borde ha hetat Pettersson, efter fadern
Petter Andersson. Således långt från
vallonnamn!
Intressant var att finna att dessa två
bröder förde släkten i två skilda linjer
och med stor sannolikhet också i två
olika socialgrupper.
Den ena linjen började med Anders
Österberg, med organister, klockare
och skollärare. Den andra började
med brodern, Petter Österberg, med
smeder, snickare och målare i sina
led.

Dop i den ”finare” grenen

Göran Lundin och sonen Peter söker
sina rötter och finner resterna efter
det som en gång var torpet Lund.
10 | Diskulogen nr 75

Det gjutna järnkorset från organisten
J F Österbergs grav står intill Risinge
S:ta Maria kyrka.

Vid dop i den ”finare” grenen fanns
både grevar och baroner från Finspångs bruk med. Lustigt nog fann
jag dopvittnen av högre rang även när
oäkta barn, utan angiven fader, kom
till världen.
I den andra linjen fanns ”bara”
drängar och pigor, ibland smeder.
Min mormor återfinns på den mer

I Börsjö ström, som den kallades förr, fanns från början tre vattenfall. Vid det mellersta låg sedan 1543 en mjölkvarn
och senare också en såg. Vid det nedre låg en stångjärnshammare och vid det övre fallet senare en knipphammare och
en spikhammare. Då kraftstationen anlades 1913 förvandlades det mellersta fallet till ett högre fall.
Läs mer om bruket på www.finspong.se/1900/forening/arskronika/1998/borsjo.htm
praktiska grenen. Hennes farfar, f.
1821, var spiksmed på Börsjö Bruk,
sydost om Finspång. Bruket lades ned
omkring 1860 och delar av byggnationen lades senare under vatten, då en
kraftverksdamm byggdes.
Jag har fått mycket intressant information av Hans Gustavsson i Hällestad om hur bruket såg ut. Han har
även byggt en modell av Börsjö Bruk.
Här föddes min mormors far, Carl
Johan Österberg, 1852.

Skomakarnas torp funnet
I oktober tänkte min fru och jag besöka min morfars födelsetrakt vid
Jonsberg, någon mil väster om Arkösund. Innan resan kontaktade jag
kyrkvaktmästaren i Jonsberg, Göran
Ringholm, för att fråga om han möjligen kände till någon grav som kunde
vara av intresse. Så var inte fallet. Jag
nämnde att jag i kyrkböckerna hade
funnit att både min morfar, Karl Johan Andersson, f. 1878, och hans far,
skomakaren Nils Johan Andersson,
f. 1852, båda var födda i Westerha-

gen, Dröstorp, och att morfars farfar,
sockenskomakaren Anders Månsson,
f. 1805 i Rönö, flyttade till Jonsberg
1828. Han finns redovisad i torpet
Westerhagen, i varje fall vid husförhören 1833 till 1893, då han dog där.
”Ring till Gunborg Wolinder”, rekommenderade kyrkvaktmästaren,
”hon är född i Westerhagen och torpet
finns fortfarande kvar”, sade han.
Jag ringde och fick mycket intressant information och jag kände en
påtaglig knytning till min mer teoretiska släktforskning, då hon spontant
sa: ”Det bodde visst någon skomakare
där före mina föräldrar”. Dåtid och
nutid var förenad!

Ett torp som stämde
Vi åkte mot Jonsberg och efter Gunborgs beskrivning fann vi ett torp, som
tycktes stämma med beskrivningen.
Där fanns ingen att fråga, så det var
med stor spänning som vi väntade på
bekräftelse från Gunborg på att det
foto, som jag hade sänt henne, verkligen var Westerhagen.

Jo det var rätt! Torpet där både min
morfar och hans far föddes. Jag fann
det något märkligt att min morfar aldrig önskade åka dit, men förklaringen
var nog naturlig. Generationernas
uppfattning om avstånd stämde nog
inte alls.
För honom var det nog fortfarande
allt för långt bort, trots att bilen gjort
sitt intåg i släkten långt innan han gick
bort.

Slutord
Släktforskning har således redan, sedan jag började i augusti 2006, gett
både glädje och intresse att lära mer
och sedan – att lära mer. Varje dag
med släktforskning har jag fått nya
erfarenheter.
Jag har tydligt märkt att det förstås
är betydligt enklare att leta efter lite
mer ”udda” namn i kyrkböckerna
som t. ex. Österberg än ”son”- och
”dotter”-namnen.
Välkommen att kontakta mig!
GÖRAN LUNDIN
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Tillfällighetsfynd
i Växjö
och Stockholm
Efter att ha gjort ett fåfängt
försök att finna nya höstkläder,
men gett upp i lönings-lördagsträngseln och flytt till Växjö
stadsbiblioteks källarvåning, botaniserade jag i hyllorna.
Ett annat tillfällighetsfynd inträffade i samband med ett besök på stadsarkivet i Stockholm. I
stället för att gå ut i regnet gick
jag tillbaka in i stadsarkivet och
hittade ett antal intressanta volymer.

KRÖNIKA
AV OLOF CRONBERG

En sida ur
Västra härads dombok 1609.

Passa på tillfället att söka i arkiven
Några böcker som jag inte hade tittat
på tidigare fångade mitt intresse. Det
var tio volymer som kallades Archivum Smolandicum Ups. Jag tog ut en
volym på måfå.
Det var kopierade dokument skrivna med en välskriven 1700-talshandstil. Det verkade vara protokollsutdrag ur olika källor som handlade om
olika småländska orter.

Samling från 1700-talet
Vare sig i den första eller den sista volymen fick jag någon förklaring kring
vad detta var för samling, varför jag
frågade bibliotekarien.
Det visade sig att det fanns ett register gjort av Paul Wilstadius. I detta
register framkom att samlingen var
gjord av Samuel Gahm Persson i slutet
av 1700-talet och i huvudsak består i
12 | Diskulogen nr 75

avskrifter av tryckta och handskrivna
handlingar som rör Smålands beskrivning.
Exempel på avskrivna handlingar är
Protokoll 1771 i kungl. Rådskammaren angående gamla Värends häraders
arvsrätt; Lantmätaren Assar Rohmans
attest angående rätta häradsmärket
mellan Konga och Kinnevalds härader
från 1678; Historisk och fysiko-ekonomisk beskrivning över Bergkvara
gods i Småland 1763; Gamla monument och antikviteter som finns här
i Urshults och Almundsryds socknar
1667;

Såg ut att vara en dombok
När jag hade bläddrat i en volym hade
jag sett något som såg ut att vara skrivet med en tydlig 1600-talspiktur och
såg ut att vara en dombok.

Jag slog upp volymen igen. Västra
härads dombok 1609. ”Visst är det en
tidig dombok”, sa jag till bibliotekarien. Hon berättade att det fanns ett
register till Västra härads dombok,
sammanställt av Henry Renshult. Vi
tittade genast på det och kunde konstatera att det började 1610, men det
som fanns i Archivum Smolandicum
var ju 1609. I Paul Wilstadius register
står mycket riktigt att det är en originaldombok.

Oväntade arkivhandlingar
Sammanlagt rör det sig om ett trettiotal uppslag som gäller de tre tingen
1609 och de två första tingen 1610.
Jag har sedan förstått att man känner till att denna dombok finns, och
att det lär stå en hänvisning i arkivförteckningen på Vadstena landsarkiv.

Det finns dock ingen kommentar om
detta på webben.
Frågan är hur många arkivhandlingar som finns på ställen där man
inte förväntar sig att de ska ligga. Har
du stött på några sådana? I så fall får
du gärna skriva några rader i Diskulogen.

En störtskur i Stockholm
I samband med släktforskarstämman
gjorde jag ett besök på stadsarkivet i
Stockholm. Just när jag skulle lämna
arkivet så kom det en störtskur.
Istället för att bli blöt gick jag tillbaka in och tittade på hyllorna i expeditionen. På en hylla stod ett antal
volymer (Jag vill minnas att det var
64 volymer.) med texten ”O Walde
Privatarkiv” på ryggen.

Kopierat kortregister
Jag blev nyfiken och tog en volym från
hyllan. Det visade sig vara ett kortregister som blivit kopierat. Det hänvisade till bevarade svenska privatarkiv
och deras innehåll.
Den fullständiga benämningen är
”Katalog över gods- och släktarkiv
samt enskilda personers brev och papper i offentliga institutioner och i enskild ägo”. Totalt omfattar katalogen
mer än 20.000 svenska privatarkiv.
Originalet finns på Uppsala universitetsbibliotek. Kopior finns i
riksarkivet, krigsarkivet, Stockholms
stadsarkiv, Kungliga biblioteket samt
universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg och Umeå.

Familjehistoriska anteckningar
Ett par exempel:
• En notis om Mollstadius, Johan,
kyrkoherde i Markim (1618–1690)
innehöll en hänvisning till ”Familjehistoriska anteckningar (varibland
en kort självbiografi) i Markims
kyrkoarkiv LI:1 s 79ff.
Via Genline kunde jag omedelbart
läsa dessa sidor i kyrkoarkivet.
• Under Carlander, Asmund, kyrkoherde i Yllestad (1719–1770)
fann jag en hänvisning till en brevväxling till Asmund Carlander och
hans hustru från Algot Scarin i
Stockholm och Åbo, som skulle finnas i den Knösiska volymen ”Västgöthars originalbref” Bd 1 i Skara
stiftsbibliotek.
En rätt omfattande samling ut-

förliga med [...]stil skrivna brev.
Även några till Asmund Carlander
som student i Uppsala. Dessa brev
har jag inte hunnit titta efter.
Tanken var att informationen skulle
publiceras i Nationella arkivdatabasen
(NAD), men det visade sig komplicerat därför att en hel del uppgifter om
var arkiv finns hade blivit föråldrade.
Så vitt jag kan se på mina två exempel ovan, så kan jag ej återfinna dem
på NAD-sidan på webben.

AKTIEKÖP I GENLINE AB (PUBL.) Sten
Rundin, styrelseordförande i Genline
AB (publ.) har den 6 december 2006
köpt 408.000 aktier (9,96 % av röster
och kapital) i bolaget från tio olika säljare. Sten Rundin äger sedan tidigare
87.037 aktier i bolaget och innehar nu
således 495.037 aktier i Genline AB,
motsvarande 12,1.% av röster och
kapital.
HALLANDS
GENEALOGISKA
FÖRENING

Genline utökar
samarbetet med
Släktforskarnas hus
Genline och Släktforskarnas hus
i Leksand har under en lång tid
samarbetat bland annat genom
att Släktforskarnas hus har erbjudit läshjälp via telefon till Genlines kunder.
Nu utökas samarbetet då man
på Släktforskarnas hus även kommer att vara återförsäljare för
Genlines olika abonnemang samt
övriga produkter och tjänster ur
Genlines sortiment.
Genline och Släktforskarnas
hus säger att man ser fram emot
detta fördjupade samarbete.

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

FR ÅN

75:hitta dina rötter

Det kompletta arkivet
vem är du släkt med? I vårt digitala bildark iv finns de
historiska svenska kyrkböckerna från 1600-ta let och fram
till 1897. 32 miljoner sidor i origina l. Och alla Sveriges län!
Genline är det enda kompletta arkivet för släktforskning
på Internet. Beställ ditt abonnemang på www.genline.se.
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INSÄNDARE

Några förslag
angående Disgen
Har upptäckt några konstigheter i
Disgen 8 när vi registrerar nya personer:
Vissa efternamn kommer inte upp
på söklistan när man söker. Först
hade vi bara problem med namnet
von Rosen. Körde då sökindex och
efter det funkade det, men med varje
ny von Rosen var det likadant, nytt
sökindex osv.
Nu har det blivit fler efternamn
som inte kommer upp. Registrerade
en båtsman Fredrik Olsson Pust, kom
inte upp på söklistan vare sig på Olsson eller Pust, sökindex igen osv. Därefter var det ok.
En annan sak som inträffar är att
rutan till vänster, som heter ”Visa
personens notiser”, inte alltid visar
samma person som den jag hade begärt vid sökning via ”gula huvudet”.
Några förslag till ändring/bättring
i Disgen:
●
I den söklista man tar fram via
Sök och där man vill söka t ex personer födda på 1600-talet och där man
skrivit personens födelse eller dödsår

som 16.. eller 16xx så listas dessa
blankt.
●
När man söker på t ex förnamn
och där tilltalsnamnet markerats med
* så kommer inte dessa i rätt ordning.
Exempel:
Axel
Axel Fredrik
Axel Hjalmar
Axel Lage
Axel Leopold
Axel* Johan
Axel Johan borde komma på 4:e
raden mellan Hjalmar och Lage.
Det går väl an om man har ett litet
arkiv, men har man massor med personer, kan man lätt missa någon p g a att
vissa namn hamnar sist/längst ner.
Risk för dublettregistrering.
När man gör en stamtavla i tabellform skrivs t ex
● Gift 1745-07-02 med. -<1>Det gäller punkten efter ordet med
som är lite störande.
BIRGITTA MODIN-GJERLING
& TOMMY GJERLING

Fadderkontakt också ett sätt att få svar
Jag ska försöka ge svar till er så gott
jag kan med denna form av envägskommunikation.
Det allra bästa sättet att få snabba
och bra svar är ett telefonsamtal till en
fadder där det finns möjlighet till dialog och risken för missuppfattningar
minskar. Så om ni känner att svaret
inte är tillräckligt, så rekommenderar
jag en fadderkontakt. De tar hand
om både problem och förbättringsförslag.
Sökindex är bra att använda i vissa
situationer. I de fall man använder
alternativet ”När du själv återskapar
dem” så måste man vara medveten
om att index bara uppdateras när du
själv väljer att uppdatera dem. Vilket
i sin tur innebär att de personer du registrerat inte kommer med i söklistan
förrän sökindex återskapas. Studera
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gärna hjälpen som finns tillgänglig i
menyvalet ”Verktyg”-”Sökindex” eller handledningen.
När de gäller Visa notiser så visas
alltid den person som du markerat i
familjeöversikten, söklistan eller i den
byggda an-/stamtavlan. Jag har inte
sett några fel som rör den funktionen.
Jag håller med dig om att sorteringen av sökresultatet inte är den bästa.
Jag ska se till att det förbättringsförslaget tas om hand och prioriteras och
bedöms tillsammans med alla andra
förslag vi fått.
Den störande punkten som syns
i meningen med gift är ett känt fel
som åtgärdats och som kommer att
vara med i uppdateringen 8.1c (första
kvartalet 2007).
CHRISTER GUSTAVSSON
DISGEN-ANSVARIG

Tillför en ny
funktion
att ladda ner
högupplöst bild!
I senaste numret av Dis medlemstidning Diskulogen (nr 74) svarar
Genline på en fråga om upplösningen på bilderna.
Jag har också funderat varför
upplösningen är så dålig. Så jag
tänkte komma med ett förbättringsförslag.
I de allra flesta fall så räcker
dagens upplösning, men kunde
det inte finnas en funktion där
man kan välja att ladda ned en
högupplöst bild? Ibland räcker
det inte med förstoring och ljus/
mörka funktionerna, man behöver se mer detaljer.
Jag tror även att många av de
som har modem skulle vara intresserade av detta, även om de får
vänta på att bilden laddas ned.
ANDERS ÖQUIST
WWW.OQUIST.SE /

Vi prioriterar
att komplettera
bilddatabasen
Svar till Anders Öquist
Genline distribuerar för närvarande inte de högupplösta bilderna eftersom prioriteringen nu
är att komplettera bilddatabasen
så att alla filmer finns med, samt
att kvalitetssäkra beståndet.
En ytterligare målsättning är att
bygga på databasen med material
fram till 1905.
Genline kommer att överväga
distribution av högupplösta bilder när den tekniska utvecklingen
kommit så långt att det är genomförbart i praktiken och efterfrågan
finns.
PETER WALLENSKOG
VD GENLINE AB

Jag söker
andra med
erfarenhet
av Windows
på en Mac
Jag är relativt ny släktforskare och
njuter av att släktforska med dator
(när datorprogrammen fungerar!).
Jag söker i Dis efter en kontaktgrupp Disgen/Mac/PC. Jag har av
någon anledning MacBook med
senaste versioner av OS.X m m.
Jag har programmet Parallels
Desktop, som möjliggör uppsättning av Windows och OS.X i
samma dator. Här har jag installerat Disgen.
Det är inte problemlöst att få
Windows-applikationer att fungera. Exempelvis funkar för närvarande inte utskriften från Disgen
från min Mac-Parallels-Windows.
Jag har också besvär med ”Sveriges befolkning 1900”.
Mac, med Intel som möjliggör
att köra både Mac och Window,
börjar få något år på nacken.
Utöver Parallels finns det ju
också Mac:s gratisprogram Boot
Camp för dubbelt operativsystem.
Så vem vet, det kanske dyker
upp (en hel del?) Dis-medlemmar,
som vill arbeta i denna Windowsmiljö?
Jag önskar följaktligen kontakt
med eventuella medlemmar, som
arbetar med Mac-Parallels-Boot
Camp-Windows-Disgen.
I bästa fall kunde vi kanske,
om intresse finns, bilda en faddergrupp: Disgen/Mac/PC?
Om detta skulle fungera skulle
ju behovet av en Mac-OS X- kompatibel Disgen minska. Kanske.
YNGVE NAVERSTEN
YNGVE.NAVERSTEN @ TELIA.COM
MEDL NR32532

Ny sajt med personuppgifter
Nu växer olika sajter upp på webben
som kan vara till nytta för oss släktforskare. En i raden är födelsedagssajten www.birthday.se. Den innehåller
uppgift om födelsedag för alla som är
äldre än 15 år. Tanken är att man söker på namnet och får reda på när ens
”vän” är född.

Man kan tycka vad man vill om
integritet, men uppenbarligen får
företaget än så länge ha webbsajten.
Den har snabbt blivit populär, vilket
man kan se eftersom det finns mycket
reklam på sidorna.

Intressanta områden
För oss släktforskare finns flera intressanta användningsområden trots det
relativt begränsade innehållet.
Det man får reda på är fullständigt
namn med tilltalsnamn markerat,
födelsedatum och hemort. Man får
inte reda på adress eller födelseort.
Enkel sökning innebär att man söker
på namn. Vid avancerad sökning kan
man söka på namn, födelsedatum eller adress.

ter kandidater på www.hitta.se eller
privatpersoner.eniro.se. Genom att
skriva in namn och adress i avancerad
sökning på birthday.se, kan man se att
man har funnit rätt person.
4. Söka efter personer som tillhör
samma familj. Genom att bara ange
en postadress, kan man få upp alla
personer som bor på samma adress.
Dock får man höja ett varningens
finger för att relationer kan vara komplicerade nuförtiden med bonusbarn
och plastpappor. Dessutom finns inte
barn under 15 år med.
Det återstår att se om man fortsätter
att ha alla dessa sökmöjligheter öppna.
Det är möjligt att det slutar som den
amerikanska söktjänsten FindUSA
som fanns hos www.godfrey.org. Den
försvann över en natt, men till dess passa på att komplettera ditt släktträd.
OLOF CRONBERG

Avancerad sökning
1. Söka födelsedatum för en person
vars namn du är säker på. När man
söker på namn får man reda på hur
många som har samma namn och
födelsedatum för de första tio. Viss
normering av namnen sker.
2. Söka efternamn på en person som
bytt efternamn. Genom att söka på
förnamn och födelsedatum, får man
upp förslag på fullständigt namn och
hemort.
3. Söka efter adresser på personer
som flyttat. Man får då först leta ef-

Genom att trycka på avancerad sökning kan man t.ex. söka på alla som
bor på en viss adress.
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Släktforskardagarna
I den stora samlingssalen, Klarasalen, informerade Sven Johansson
om hur Hallands Genealogiska
Förening planerar den riktigt stora
begivenheten, Släktforskardagarna

FOTO: ANITA GARTZ

För tolv år sedan, lördagen den
2 oktober 1994, hade Hallands
Genealogiska Förening, Dis-Syd
och Dis-Väst ett gemensamt möte
i Halmstad – den gången med
ungefär 40 deltagare. DIS hade
1994 cirka 2.800 medlemmar, att
jämföra med dagens 24.400.
Lördagen den 18 november
samlades ett hundratal släktforskare, denna gång i Halmstads
nya vackra bibliotek där Christer
Lindskog hälsade alla välkomna till
höstmötet och presenterade dagens
program varefter Anita Gartz, DisVäst, Sven Johansson, Hallands
Genealogiska Förening, Jan Nilsson, Dis-Syd och Mats-Olof Sander, Släktdata, presenterade föreningarna och de medverkande.

FOTO: KENT LUNDVALL

Gemensamt möte i Halmstad

Samlingarna hölls i Klarasalen i
Halmstads bibliotek.

Deltagarna guidades i det nya biblioteket.

2007 i Halmstad. Temat för nästa års
forskardagar är ”Gränsland”.
Historikern Sven Larsson, till vardags lektor vid Pehr Brahegymnasiet
i Jönköping, hade engagerats som
föreläsare och kåserade intressant och
roande om ”När hallänningarna blev
svenskar”.
Efter en kort gemensam introduktion till Disgen-programmet samlades
vetgiriga släktforskare runt Dis-stationerna som bland annat demonstrerade Disgen, Disbyt och Dispos.
Många släktforskare fick hjälp av

kunniga funktionärer att lösa egna
forskarproblem.
Föreningen Släktdata hade denna
gång också anslutit till höstmötet och
visade bland annat sin senast cd-skiva,
som är till hjälp för många i sin släktforskning.
Visade Reunion
Hallands Genealogiska Förening informerade om regionala källor och
visade sitt stora urval av församlingsvis utgivna cd-skivor som också fanns
att köpa.
Hans Lidhall från Kungälv visade
programmet Reunion med sina alltid
uppskattade presentationer av egen
släktforskning och vacker bilddokumentation. Hans har även gjort
register över bouppteckningar och
domböcker från Inlands Södre Härad
som är mycket uppskattat av dem som
har sina anor i Inland.
Börje Angelstrand från Halmstad
visade sin forskning.
Guidade visningar

Kent Lundvall demonstrerade de möjligheter en släktforskare har om man
använder Dis program.
FOTO: CHRISTER LINDSKOG
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En öppen Disgen-session, med frågor
och svar avslutade dagen.
Biträdande bibliotekschefen Kjerstin Svärdhagen ordnade under dagen
guidade visningar i det vackra och
mycket funktionella biblioteket.
Bibliotekspersonalen hjälpte på allt
sätt till med våra arrangemang, inte
minst med förekommande tekniska frågor kring datorer och mikrofoner. En
stor eloge till Halmstads stadsbibliotek.
BERIT JOHANSSON

Dis-faddrarna i Norrland
på träff hos Dis-Mitt i Sundsvall
En regional Fadder- och utbildarträff anordnades lördagen den 23
september i anrika Folkets hus Kusten i Bredsand, Sundsvall, där även
MGF:s (Midälva Genealogiska Förening) och Dis-Mitts föreningslokal
är belägen. Inbjudna var samtliga Disfaddrar i Norrland samt Dis-Mitts
utbildare och övriga funktionärer.
Björn Nilsson, Östersund, redogjorde därefter ingående för funktionerna i släktforskarprogrammet Min
släkt (för PC).
Björn berättade om Holger
Kerstin Farm, Sundsvall, informerade
om funktionerna i släktforskarprogrammet Reunion (för Mac).
Björn Thunberg, Härnösand, berättade om funktionerna i släktforskarprogrammet Holger (för PC).
Dis-Mitts
ordförande
Staffan
Bodén, Iggesund, delade ut utbildningshäftet Grundkurs i Disgen (med
tillhörande cd) till de närvarande.
Kursen är framtagen av Dis-Aros och
var en present till deltagarna. Han
informerade bland annat om Runar
Hortlunds dublettfilter för kontroll
av dubletter i Disgen. Senare på dagen
fick deltagarna även varsin DIS-Mittväst.

ka till GID-numren hos Genline och
främst underlätta sökningen bland
SCB-bilderna
(födda/vigda/döda
1860–1897). Dispos kommer att
kunna nås via antingen Disbyt, Disgen
eller Dispos sökformulär.
Lunch intogs gemensamt i en angränsande del av lokalen.
MGF och Dis-Mitt
Efter lunchen berättade Karl-Ingvar
Ångström något om föreningslokalen, till vilken MGF och Dis-Mitt
flyttade våren 2006, samt om den
planerade installationen av bredband
i densamma.
Han redogjorde därefter ingående
om de äldre och nyare kartor som man
kan använda i sin forskning.

lägger in underlagskartor i Disgen.
Robert Hammarstedt, Njurunda,
visade lite fix och trix med bilder.
Robert uppmanade publiken att utnyttja bilder i släktforskningen samt
gav exempel på några bra digitala
systemkameror.
En diskussion fördes om användningen av ort- och källregistren.
Nödvändigheten av kvalitetskontroll berördes, bland annat med hjälp
av funktionerna Statistik, Kolla notiser och Kolla relationer.
Givande dag

Jan Berglund, Brunflo, som är med
både i Dis registergrupp och i Dis
programgrupp, visade därpå hur man

Efter avslutningsord i Rotundan av
Staffan Bodén, intogs eftermiddagsfika i föreningslokalen och en givande
dag avslutades.
En utvärdering av intrycken från
träffen gjordes av Joacim Söderström
med hjälp uppgifter som var och en
matade in på hans dator.
LENNART LINDQVIST

Under dagen fick deltagarna DisMitt-västar.

Jan Berglund visade hur man lägger
in underlagskartor i Disgen.

Robert Hammarstedt visade lite fix
och trix med bilder.

Jan Berglund, Björn Thunberg och
Rolf Lusth.

Underlagskartor

Namn åt de döda
Björn Thunberg, redogjorde för läget i
projektet Namn åt de döda. En deadline för version 4 av cd-skivan Sveriges
dödbok är satt till den 31 december
2006.
Alla län hinner inte bli helt färdiga.
Björn ville därför ha förslag på vilka
församlingar i de länen (AC, BD) som
skall prioriteras. Han skickar listor på
vad som är gjort/inte gjort.
Dispos
Karl-Ingvar Ångström, Sundsvall,
som är Dispos-ombud för XYZ-länen,
informerade om projektet Dispos.
Registret som görs kommer att län-
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Uppdatera Disgen!

Denna information riktar sig till alla som originalinstallerat Disgen version 8.1b eller uppdaterat till ver 8.1b.

Bild 1. Här kommer du vidare från Dis hemsida till uppdatering av språkfiler.
Lagom före semestern 2006 kom uppdateringen av Disgen till version 8.1b.
I denna uppdatering finns bland annat
helt nya och förbättrade språkfiler.
Tyvärr finns i dessa språkfiler några
irriterande småfel som inte upptäcktes
under betatesterna. Dessa fel har under
hösten rättats och dessutom har några
språkfiler ytterligare förbättrats. Alla
användare av Disgen version 8.1b bör
därför byta ut tidigare språkfiler mot
de uppdaterade.
Även du som nyligen köpt Disgen
och har installationsskiva med version 8.1b behöver uppdatera dina
språkfiler.
Observera att denna uppdatering
av språkfilerna gäller alla användare
med programskivor från version 8.0
till och med version 8.1b samt motsvarande uppdateringar till version 8.1b.

Gå direkt
För att underlätta uppdateringen kan
du komma till denna direkt från första
sidan på DIS hemsida. (www.dis.se)
Längst ner hittar du notisen:

dig med god datorvana.
● En detaljerad instruktion avsedd
för dig som inte så ofta sysslar med
filhantering i Utforskaren.
Dessa detaljerade steg för steg-instruktioner finns i en pdf-fil, som du
kan öppna och läsa på datorn. Den
öppnade pdf-filen kan du skriva ut
eller spara på vanligt sätt i din dator
(Arkiv – Spara som).
Eftersom språkfilerna påverkar
utskrifterna även då svenska valts, är
det synnerligen viktigt att göra denna
uppdatering. Zip-filens storlek är liten
och innebär därför inga svårigheter att
snabbt ladda hem även över uppringt
långsamt 56K-modem.

Uppdatera först till 8.1b
Har du på grund av problem med Disgen behov att kontakta någon fadder
bör du dessförinnan ha uppdaterat
till version 8.1b samt ha installerat
de uppdaterade språkfilerna. Har du
problem med installation eller uppdateringar är du givetvis alltid välkommen att kontakta närmsta fadder.

Angående uppdateringar till version 8.1b kan du läsa mer om detta
i Diskulogen nr 73, sidorna 27–29, i
artikelserien ”Lär dig mer om Disgen
8”. Artikeln finns även tillgänglig från
Dis hemsida (www.dis.se) Dis Forum
– Dis Forum: 3. Disgen – Släktforskarprogrammet – Artikelserien – ”Lär dig
mer om Disgen 8”.
Viktig programinformation
Språkfiler: Det finns elva stycken
språkfiler: Disgen.l1–l9, lc och ln
Disgens programmapp heter:
Disgen8
Sökväg vid normalinstallation:
C:\Program\Dis\Disgen8
Disgens datamapp heter: Dg8Data
Sökväg vid normalinstallation från
version 8.0x: C:\Dg8Data eller vid
normalinstallation från version 8.1x:
C:\Documents and Settings\All
Users\Delade dokument\Dg8Data
Dis hemsida www/dis.se
INGVAR K ÄRRDAHL
SUPPORTANSVARIG FÖR DISGEN

”Föreningen Dis tillhandahåller fr.o.m.
2006-11-09 uppdaterade språkfiler till
Disgen 8.1b Klicka
här så kommer du
till uppdateringen.”

När du för muspekaren över texten
”Klicka här…” så
ändras färgen till rött
och om du då klickar
på den röda texten
kommer du direkt
till ”Uppdatering av
språkfiler”.

Instruktioner
Där finns två olika
instruktioner för uppdateringen:
● En kortfattad för
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Bild 2. Har dina språkfiler datum 2006-04-24 eller äldre måste du uppdatera.

Radera dina gamla
html-mallar i Disgen

Detta gäller dig som grundinstallerat från Disgen version 8.1a eller äldre och uppdaterar till 8.1b.

I version 8.1b tillkom sex helt nya
html-mallar, kallade Disgen 4-9. Dessutom har de tre gamla html-mallarna,
nr 1-3 ändrats så att de kan användas
fullt ut med andra språk. De nya
versionerna av mallarna Disgen 1-3
har fått nya namn och heter Disgen
1b-3b.

De gamla mallarna finns kvar
Efter uppdateringen finns de gamla
mallarna 1-3 kvar i programmappen
och om du vid något tillfälle tidigare
gjort en html-export så finns dessa
även i din datamapp.
För att undvika användning av de
gamla mallarna så bör du radera dessa
både i datamappen och i programmappen. De gamla mallarna orsakar
felaktigheter i html-utskriften.

Nya språkstödet saknas
Du som gjort egna ändringar i de
gamla html-mallarna kan fortsätta att
använda dessa men observera att de
saknar det nya språkstödet. Troligen
har du satt egna namn på de mallar
du ändrat. Även för dig är det dock
lämpligt att radera alla mallar som är
baserade på html-mallarna 1-3.

Bild 1. I programmappen ska du radera de blåmarkerade filerna.

Inte helt färdigt
De nya html-mallarna, 1b-3b och
4-9, är också uppdaterade för nya
språkfunktioner. Disgen är i övrigt
inte ännu uppdaterat så att det utnyttjar alla nya språkfunktioner. Att
skilja på maskulint och feminint är en
detalj som inte är genomfört fullt ut i
programmet.
Viktig programinformation
Disgens programmapp heter: Disgen8
Sökväg vid normalinstallation:
C:\Program\Dis\Disgen8
Disgens datamapp heter: Dg8Data
Sökväg vid normalinstallation från
version 8.0x: C:\Dg8Data eller vid
normalinstallation från version
8.1x:
C:\Documents and Settings\All
Users\Delade dokument\Dg8Data

Bild 2. I datamappen ska
du radera de blåmarkerade
filerna.

INGVAR K ÄRRDAHL
SUPPORTANSVARIG FÖR DISGEN
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Vanliga frågor från Mac-användare
Den vanligaste frågan jag fått som
Macfadder den senaste tiden är:
”Hur får jag över min forskning
i min nya dator – eller i det nya
operativsystemet?”
Anledningen till flytten kan vara
att den gamla Mac:en, ofta efter
lång och trogen tjänst, skall bytas
ut – eller ett släktforskningsprogram som inte längre uppdateras.

MACSPALTEN
Överflyttningen sker, som vi tidigare varit inne på i denna spalt, med
s.k Gedcom-filer.
Det kan vara på sin plats att förmedla lite fakta om Gedcom.
Det är Mormonkyrkan som har
tagit fram denna standard för överföring av elektronisk information till
sina sökbara databaser. Leverantörer
av släktforskningsprogram har därefter anpassat import/export funktionen till denna standard. Senaste
versionen heter Gedcom 5.5. Ordet
Gedcom är hämtat från GEnealogical
Data COMmunication.

Norsk undersökning
De flesta släktforskningsprogram har
alltså denna möjlighet att motta och
läsa information från andra släktforskningsprogram (import) och kan
också lämna information som andra
släktforskningsprogram kan läsa och
förstå (export).
Många släktforskningsprogram har
brister både när det gäller import och
export.
År 1993 gjordes en grundlig norsk
test av fjorton olika program. Inget av
programmen uppnådde 100 procent
av de uppsatta kriterierna. Bäst var
Mormonkyrkans program PAF med
97 procent. Sämsta resultatet i testet
var 46 procent. Fyra av programmen
”bør ikke benyttes” enligt testet.

Utdrag till Dis arkiv
Det är viktigt att känna till dessa
brister i programmen. Testet har varit
publicerat i det norska Slekt og Data
nr 1/2003, sid. 16–25 samt i Dis-Danmarks Slægt & Data, september 2003,
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sid. 9–15. Där kan du se hur ditt program klarade testet.
En annan vanlig fråga är ”Hur gör
jag ett utdrag till Dis arkiv?”
Jag har skickat frågan vidare till
Kjell Weber som ansvarar för Dis arkiv och fått följande svar:
Hej Helge
Om man har pc-dator och Disgen
så gäller att man gör en ”Säkerhetskopia” i Disgen.
Det är då bra om man bockar för så
att även foton m.m. kommer med.
Personer som har andra program
sänder en export av sitt material i
form av en Gedcom-fil.
Hur man sedan sänder den, beror
på hur stor filen blev. En del bifogar
filen med e-post och andra bränner
den på cd-skiva.
Då jag fått en fil och ser att jag kan
läsa den och hantera den, återsänder
jag via vanlig post ett avtal för signering, så är saken klar och materialet
är säkrat för eftervärlden.
Testamentet är det meningen att
du skall ha påskrivet liggande bland
dina egna viktigare papper hemma,
så att anhöriga ser din vilja.
VH
DIS-Arkiv, dis_arkiv@dis.se
Kjell

Kjell skriver ”Då jag fått en fil och
ser att jag kan läsa den och hantera
den...”.
Skall Kjell kunna läsa och hantera
Gedcom-filen från Reunion, måste
den sparas som en Windows-fil – eftersom Kjell använder pc.
Så här gör man en Gedcom-fil i Reunion till DIS arkiv:
Under

ARKIV i menyraden.

Markera Import/Export > Exportera gedcom...
Välj antal personer som
skall exporteras.
Bocka i

Använd privatfiltrering
Uteslut känslig data
Ta med källor
om så önskas.

Markera
• Destination Gedcom 5.5
• Teckenuppsättning Windows
• Radlängd 80
• Fyll i uppgifter under Avsändare
• Exportera
• Spara filen på lämpligt ställe
Skicka uppgifterna som bifogad fil
till dis_arkiv@dis.se eller bränn den på
en cd och skicka den till Kjell Weber,
Källarbanken 11, 423 46 Torslanda.
Fortsätter på sidan 22

Jämförelse mellan fil för Windows och Mac OS
Windows

Mac OS

Windows forts

Mac OS forts

0 HEAD
1 SOUR Reunion
2 VERS V8.0
2 CORP Leister Productions
1 DEST Reunion
1 DATE 17 OCT 2006
1 SUBM @SUB1@
1 FILE fl 1-5, 7, 13 14
21-24 13#4F99E
1 GEDC
2 VERS 5.5
1 CHAR IBM WINDOWS
0 @I1190@ INDI
1 NAME Jöns /
Bräckenberg/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1697
2 NOTE troligen mellan
1693 2 SOUR @S1519@
1 DEAT
2 DATE 1777
2 PLAC Sölvesborg nr
12, Sölvesborg, K
2 SOUR @S1520@
1 OCCU Soldat, Borgare, Hökare, Handlare.
1 NOTE @N175@
1 FAMC @F470@
1 CHAN
2 DATE 21 JAN 2004
0 @I1266@ INDI
1 NAME Håkan /
Bräckenberg/
1 SEX M
1 DEAT
2 DATE APR 1710
2 PLAC Gråmanstorp,
Klippan (L)
2 SOUR @S1631@
1 OCCU Trumpetare.
1 NOTE @N204@
1 FAMS @F470@
1 CHAN
2 DATE 19 DEC 2004
0 @SUB1@ SUBM
1 NAME Helge Olsson
1 ADDR Dis-medl 4859

0 HEAD
1 SOUR Reunion
2 VERS V8.0
2 CORP Leister Productions
1 DEST Reunion
1 DATE 17 OCT 2006
1 SUBM @SUB1@
1 FILE fl 1-5, 7, 13 14
21-24 13#4F99E
1 GEDC
2 VERS 5.5
1 CHAR MACINTOSH
0 @I1190@ INDI
1 NAME Jšns /
BrŠckenberg/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1697
2 NOTE troligen mellan
1693 2 SOUR @S1519@
1 DEAT
2 DATE 1777
2 PLAC Sšlvesborg nr
12, Sšlvesborg, K
2 SOUR @S1520@
1 OCCU Soldat, Borgare, Hškare, Handlare.
1 NOTE @N175@
1 FAMC @F470@
1 CHAN
2 DATE 21 JAN 2004
0 @I1266@ INDI
1 NAME HŒkan /
BrŠckenberg/
1 SEX M
1 DEAT
2 DATE APR 1710
2 PLAC GrŒmanstorp,
Klippan (L)
2 SOUR @S1631@
1 OCCU Trumpetare.
1 NOTE @N204@
1 FAMS @F470@
1 CHAN
2 DATE 19 DEC 2004
0 @SUB1@ SUBM
1 NAME Helge Olsson
1 ADDR Dis-medl 4859

1 EMAL
helge.o@telia.com
0 @F470@ FAM
1 HUSB @I1266@
1 CHIL @I1190@
0 @N175@ NOTE
1 CONT Jöns kan vara
son till Trumpetaren
Håkan Bräckenberg,
död i april 1706,
1 CONT mycket osäker
gissning. 1745 kommer
fd Soldaten Jöns Håkansson
1 CONT Bräckenberg
till Sölvesborg och blir
Borgare och Hökare,
Varifrån han
1 CONT kommer är
obekant. Fr o m 1746
finns Jöns Bräckenberg
med hustru i
1 CONT Sölvesborgs
mantalslängder. I borgerskapet utses Jöns
Bräckenberg 1746 t
1 CONC ill
1 CONT Waktkarl,
1747 till Wärderingsoch Pantman och 1748
åter till Waktkarl.
1 CONT (Enl H Nettelbladt, 5:1)
0 @N204@ NOTE
1 CONT Håkan kan
vara far till Jöns och
Peter Bräckenberg, dock
mycket osäker
1 CONC t speciellt när
det
1 CONT gäller Peter B.
1 CONT Håkans efternamn läst som Bråckenberg vid överföringen till
Skånes Knekt
1 CONC register, men
är
1 CONT troligen fel.

1 EMAL
helge.o@telia.com
0 @F470@ FAM
1 HUSB @I1266@
1 CHIL @I1190@
0 @N175@ NOTE
1 CONT Jšns kan vara
son till Trumpetaren
HŒkan BrŠckenberg,
dšd i april 1706,
1 CONT mycket osŠker
gissning. 1745 kommer fd Soldaten Jšns
HŒkansson
1 CONT BrŠckenberg
till Sšlvesborg och blir
Borgare och Hškare, VarifrŒn han
1 CONT kommer Šr
obekant. Fr o m 1746
finns Jšns BrŠckenberg
med hustru i
1 CONT Sšlvesborgs
mantalslŠngder. I borgerskapet utses Jšns
BrŠckenberg 1746 t
1 CONC ill
1 CONT Waktkarl,
1747 till WŠrderingsoch Pantman och 1748
Œter till Waktkarl.
1 CONT (Enl H Nettelbladt, 5:1)
0 @N204@ NOTE
1 CONT HŒkan kan
vara far till Jšns och
Peter BrŠckenberg, dock
mycket osŠker
1 CONC t speciellt nŠr
det
1 CONT gŠller Peter B.
1 CONT HŒkans efternamn lŠst som BrŒckenberg vid šverfšringen
till SkŒnes Knekt
1 CONC register, men
Šr
1 CONT troligen fel.
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Vi talar mer och mer i mobilen
Antalet ringda minuter i mobilnäten
ökade kraftigt, med 26 procent, under
första halvåret 2006 jämfört med
samma period 2005. Det visar Postoch Telestyrelsen (PTS) i rapporten
Svensk telemarknad första halvåret
2006.
Ökning i 3G-näten

Trafiken i 3G-näten fördubblades mellan perioderna och utgör nu drygt tio
procent av mobiltrafiken. Dessutom
fyrdubblades datatrafiken i mobilnäten och en mobil dataanvändare
förbrukar i genomsnitt 2,5 MB data
per månad.
Omsättningen för mobila samtalstjänster ökade endast marginellt, från
8,1 till 8,2 miljarder kronor, trots den
kraftiga trafikökningen. Detta är ett
resultat av att det under senare tid har
blivit billigare att ringa med mobiltelefon.
314 000 IP-baserade abonnemang

Inom fast telefoni fortsätter den IPbaserade telefonin att locka kunder.
Antalet IP-baserade abonnemang
uppgick vid halvårsskiftet till 314.000
Fortsätter från sidan 20
Bränn en egen cd med Teckenuppsättning Macintosh, och spara den
tillsammans med testamentet t.ex. i
ditt bankfack – så har du en säkerhetskopia om något skulle gå galet.
Vad som skiljer mellan en Gedcomfil med teckenuppsättning Windows
från en Gedcom-fil med teckenuppsättning Macintosh kan vi se i exemplet på föregående sida.
Öppnas filerna i en pc blir å,ä,ö
”förvrängda” i Macintosh-filen men
okej i Windows-filen. Öppnas de i
Mac blir å,ä,ö ”förvrängda” i pc-filen
men okej i Mac-filen.
Det finns ytterligare en teckenuppsättning, ”Ansel”, som vi på grund av
utrymmesskäl inte lämnar exempel
på här.
HELGE OLSSON
MAC- O REUNION-FADDER
HELGE @ DIS- SYD.SE
W1.410.TELIA .COM /~U 41018040/
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stycken, en ökning med 151 procent
jämfört med samma tidpunkt 2005 då
antalet abonnemang var 129.000.
Omsättningen på den totala marknaden för fasta samtalstjänster, främst
traditionell telefoni, minskade med
nio procent mellan perioderna och
uppgick till 10,2 miljarder kronor
under första halvåret 2006.
Minskningen av intäkter från traditionell telefoni i det fasta telenätet
kompenseras dock av att bredbandstjänster via det fasta nätet genom
DSL-teknik ger ökade intäkter.
44 procent av hushållen har bredband

Antalet bredbandsabonnemang fortsätter att öka. Drygt 1,9 miljoner hushållskunder var uppkopplade med

någon typ av fast anslutning vid halvårsskiftet, vilket motsvarar cirka 44
procent av hushållen. Ett år tidigare
var andelen av hushållen som hade
fast anslutning 33 procent.
Multimedietjänster med hög kvalitet

Mer än hälften av hushållskunderna
med bredband har tillgång till tjänster med en kapacitet över 2 Mb per
sekund, vilket möjliggör multimedietjänster med hög kvalitet.
Omsättningen för Internetaccess
totalt, inklusive uppringt Internet, var
under första halvåret 4,64 miljarder
kronor – en omsättningsökning med
28 procent jämfört med första halvåret 2005.

Allt fler väljer bort
den fasta telefonen
Sju procent av svenskarna har valt
bort den fasta telefonin och ringer
enbart med mobiltelefon, en kraftig
ökning jämfört med ett år tidigare då
fyra procent hade gjort detta val. Det
visar Post- och telestyrelsens årliga
individundersökning som Synovate
Temo har genomfört.
Trenden kan fortsätta

Denna trend har stora förutsättningar
att kunna fortsätta, eftersom ytterligare 38 procent av svenskarna kan
tänka sig att slopa den fasta telefonen.
De flesta av dessa anser dock att priset
på mobiltelefoni måste sjunka för att
de ska ta steget till att enbart använda
mobiltelefon.
Det är framför allt de yngre som väljer bort den fasta telefonin. Var tredje
person som bor i hushåll där alla är
under 26 år är utan fast telefon, en
kraftig ökning jämfört med 2005 då
andelen var 17 procent.
Internetanvändandet ökar

Undersökningen visar också att Internet används oftare än tidigare, framför
allt är det den dagliga användningen
som har ökat bland personer mellan

21 och 50 år. Bland personer i åldern
61 till 75 år är det antalet Internetanvändare som har ökat.
Totalt uppger 81 procent att hushållet har tillgång till Internet i hemmet,
en siffra som var 78 procent 2005.
Även andelen Internetanvändare som
använder trådlöst nätverk i hemmet
har ökat, från 21 procent till 27 procent under det senaste året. En tiondel
av Internetanvändarna skyddar också
sitt trådlösa nätverk, så att obehöriga
inte kommer åt det.
Elektronisk kommunikation

PTS individundersökning ”Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation”,
som genomfördes under hösten, behandlar fast och mobil telefoni samt Internet. En enkät har skickats ut till 4.000
riksrepresentativt slumpmässigt utvalda
personer i åldrarna 16 till 75 år.
Undersökningen är årligen återkommande och genomfördes första
gången 2002. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskaper
om hur konsumenterna ser på telemarknaden, vilket i sin tur stödjer PTS
arbete för att främja konkurrensen på
området.

Förslag till dagordning

Välkommen
till Dis 27:e
årsmöte

1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att
jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Val av ordförande och vice ordförande att leda
årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av protokollförare
6. Fastställande av dagordning

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas
härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 10 mars 2007 kl 13.00 på Valla
folkhögskola, Linköping
Vägbeskrivning, se nedan!
13.00 Årsmötesföredrag. Ämne
och föredragshållare
kommer att publiceras på
hemsidan www.dis.se
Ca 14.15 Kaffe med fralla
Ca 14.45 Årsmötesförhandlingar
Eventuella motioner samt övrig skriftlig information inför årsmötet publiceras på www.dis.se
och kan även rekvireras från Dis kansli
(exp@dis.se).
Valberedningens förslag föreligger på Dis kansli
senast den 23 februari 2007.
Välkommen!
Styrelsen

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2006
8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
9. Fastställande av balansräkning samt beslut om
ekonomiska dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till
och med år 2008
12. Fastställande av budget för 2007
13. Beslut om medlemsavgift för år 2008
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i
styrelsen för 1 år
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för
2 år
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor,
samt två revisorssuppleanter
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en
sammankallande, jämte två suppleanter
f)

Vägbeskrivning
Med bil:
Välj avfart Linköping V från E4-an. Kör in mot
Linköping. Så småningom kommer du till en stor
rondell, Vallarondellen. Kör mot Universitetet. Vid
nästa rondell sväng vänster mot Valla folkhögskola.
Med tåg eller långfärdsbuss:
Från järnvägsstationen (Resecentrum) tag buss
202 mot Lambohov, avgång 11.33, 12.03, 12.33,
avstigning ”Universitetet”.

Val av fyra ombud till förbundsstämma med
Sveriges Släktforskarförbund

15. Fråga om omedelbar justering av punkten 14
16. Behandling av avgivna motioner, se www.dis.se
17. Stadgeändringsförslag, 2:a gången
Tillägg §16: ”Adjungerade ledamöter har yttrande- och förslagsrätt”.
18. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande, eller i övrigt upptagits på
dagordningen
19. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för
avgörande
20. Mötets avslutande
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 16
I Disgen finns många sätt att skriva ut resultatet av dina forskningar: ansedlar,
stamtavlor, antavlor, rålistor, söklistor m.m. En ibland förbisedd typ av utskrift
finns i Utdragsfunktionen. I den finns ett flertal färdiga utskrifter som kan sägas
vara olika former av register, men det finns också goda möjligheter att själv bestämma vad som skall visas och hur. Med Utdrag kan du också göra i ordning Disgendata så att du kan behandla dem i fristående program, t ex Microsoft Excel.

SÅ GÖR DU UTDRAG – sorterade
(del 1)
register som du vill ha dem
AV STEN-STURE TERSMEDEN

Jag hänvisar
dig också till
den tryckta
handledningen. Se sid.
50–52 och 76
i den första
upplagan
från januari
2001, eller
sid. 52–54
och 78–79
i upplagan
från augusti
2005.

Det finns tolv fördefinierade utdrag. I menyn Utskrift väljer du funktionen
Utdrag. Under fliken Standard finns de olika utdragen
färdiga att användas.
Ditt första utdrag
Jag väljer att göra ett utdrag
på Efternamn. Det är bara
att klicka i rutan Slag av register under fliken Standard
och sedan välja knappen
nere till höger Gör utdrag,
sortera och skriv ut…
Bild 1.

Bild 2

en (för det mesta osynlig)
flock, Basflocken. Om du
har använt sökfunktionen
med kikaren så är knapparna Personer i söklista 1 och
eventuellt också Personer i
söklista 2 tillgängliga.
När du gjort ditt val kommer du till standardbilden
för utskrifter, välj Granska
som ger dig möjlighet att
studera resultatet utan utskrift på papper. Bild 3.

Knappen Alla inmatade
personer ger utskrift av
alla personer du matat in.
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Utskriftsvariant Kolumner

Du kan enkelt påverka utseendet för utdragen. Namnregistret ovan är utskrivet i
spaltformat. Väljer du istället kolumnutskrift under
fliken Inställningar får du
följande utseende. Bild 4.

Bild 1
...som för dig till bild 2.

Efternamnsregistret ovan
ger dig namnen i alfabetisk
ordning på separat rad och
aktuella personers förnamn
med indrag på följande rader. Årtal och individnummer inom parentes anges
också. Notera att det finns
en misstänkt dubblett för
Carl Gustaf Crom död
1805!

Knappen Personer i valda
flockar är bara intressant
om du tidigare skapat egna
flockar. Vid en grundinstallation av Disgen finns bara

Bild 3

Bild 4

Lär dig mer om Disgen 8 – del 16
Utskriftsvariant Spalter

Man kan välja upp till fyraspalter för att t ex spara
papper. Bild 5.
Ett utdrag med
händelsenotiser
Vi väljer nu att göra utdraget Händelse + far + mor.
Precis som för varje standardutdrag finns nedtill på
utdragsbeskrivningen
en
ruta Utseende med information om hur utskriften/
registret kommer att byggas
upp. Bild 6.
På första raden får vi
uppgifter som berör ett
barn, och på följande två
indragna rader detaljer för
far resp. mor.
Längst ned på utdragsbeskrivningen finns i en ruta
påpekat att händelsenotiser
(alla notiser med tidsuppgift) ingår i utdraget. Bild
7.
Du kan själv avgöra vilka
notiser som skall användas
genom att välja längst ned
på bilden under fliken Inställningar. Bild 8.
Klicka på Ändra och
bocka för de händelsenotiser som skall ingå eller ta
bort bocken för händelser
som du inte vill ta med.

Bild 5
Här är Anders Larsson
fadder till både Beda och
Matilda Munktell. Beda
har en fadder till: Anna
Andersdtr. Faddrarna är
sorterade i alfabetisk ordning, och likaså barnen för
varje fadder.
I detta standardutdrag
saknar man kanske fadderns yrke och barnens
individnummer. Men det
kan vi ordna till om vi lär
oss hur man gör egna utdrag, vilket inledningsvis
behandlas nedan.

Bild 6

Bild 7

Hur går det till?
Bild 8
exempelvis att om du har
Disgens grundinställning,
90 år, för högsta levnadsålder, så missar du att
gratulera en hundraåring
i din släkt eftersom du
härigenom ”dödförklarat”
denne.
Praktiskt för att hålla
reda på jämna födelsedagar, eller hur? Bild 9.

Utdragsfunktionen är generell och flexibel. Den bygger på ett fåtal regler enligt
följande:
”Multiplicering” av
utdragsrader

Bild 9

Faddrar

Utdraget ger en bra överblick. Det är uppbyggt
enligt nedan. Bild 10.

Andra intressanta
standardutdrag
Adresser

Adressutdraget ger dig
eventuella ifyllda adresser
för utvalda personer. Obs
adressen ligger i en separat
notis. Det är alltså inte frågan om de vanliga ortsangivelserna i händelsenotiser.

Bild 10
...vilket ger följande utskrift. Bild 11.

Födelsedag

Födelsedagsutdraget
ger
dig datum och antal fyllda
år i datumordning för alla
levande personer med lika
eller lägre ålder än den
som du ställt in som högsta
levnadsålder, se menyn Inställningar och funktionen
Inmatning. Detta betyder

Det betyder att om man
exempelvis väljer en persons namn och alla dess
händelser så kommer det
att skapas en utdragsrad
för varje händelse, med den
händelsens uppgifter men
med personens namn upprepat. Samma princip gäller
om man tar med ingifta och
barn. Varje ingift person
kombineras med varje händelse hos huvudpersonen,
med ett undantag. Giftermålshändelsen kombineras
endast med den ingifta personen som giftet avser.
Sortering
Varje utdragsrad skapas
som en textsträng med utdragsdelarna i den ordning
du angivit och sorteringen
sker på hela utdragsraden.

Bild 11

Forts på nästa sida
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 16
Exempel: Standardutdraget Händelse
Under fliken Inställningar
har jag valt två händelser,
Död och Född. Utdraget
innebär att notisens namn
kommer ut följt av datum,
efternamn, förnamn, ort
och individnummer. Jag har
valt utskrift i kolumner.
Varje person som har
båda notiserna kommer
med två gånger i listan, se
punkt 1 ovan. Bild 12.
Sorteringen sker alltså
från vänster till höger, tecken för tecken. Hade det t ex
funnits en person till som
hade samma födelsedatum,
så hade efternamnen eller
eventuellt förnamnen fått
avgöra den inbördes placeringen.

Egna utdrag
Utdragsfunktion använder
ett eget kodspråk för att
styra layout och vilka notiser som skall skrivas ut, och
ordningen mellan dessa.
Detta språk kan vid ett
första påseende se ganska
komplicerat ut. Jag skall
försöka att ge dig en introduktion. Nedan får du en
försmak av hur det ser ut.
Sju av tio svenskar använder mobiltelefonen när
de är utomlands, en högre
andel än 2005. Av dessa har
endast 15 procent studerat
priserna för olika mobiloperatörer innan utlandsresan, vilket ändå är en högre
andel än 2005.
●

●
Två av tre mobiltelefonanvändare har använt
innehållstjänster som är
tillgängliga för mobiltelefon. Vanligast är sändning/
mottagning av bilder/MMS,
som också har ökat.
●
Alltfler använder SMS:
Nästan en av fyra mobilanvändare skickar SMS privat
minst en gång per dag.
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Bild 12
Ett första exempel på
kodspråket
Genom att välja en standardutskrift och sedan
klicka på fliken Eget kan
man studera hur de bakomliggande koderna ser ut.
Koderna för vårt exempel
ovan med efternamnen ser
ut så här. Bild 13.
Låt oss studera varje rad
för sig:
1 ! Efternamn var för sig
<Huvudperson>
Det är huvudpersonens
efternamn som används.
Huvudperson kan bytas
ut mot Far, Mor, ingifta
eller barn. Utropstecknet
(!) betyder att bara personer som har efternamn
skall tas med.
2 Separator ----För att markera gräns
för kolumn eller radbryt●
TeliaSonera är största
operatör för Internet i hemmet och har också ökat
igen efter en nedgång 2005.
Bredbandsbolaget är näst
största operatör i årets undersökning.
●
Sex av tio är nöjda med
sin Internetoperatör, en ökning jämfört med 2005.
●
Tio procent har bytt
Internetoperatör de senaste
sex månaderna, en oförändrad andel jämfört med
2005. De vanligaste skälen
är önskemål om bredband
och att få ett lägre pris på
abonnemanget.
●
Sex av tio tycker att det
gick snabbt att bli ansluten till
Internet och att allt blev rätt.

Bild 13
ning med indrag.
3 Alla förnamn <Huvudperson>
4 ””
Markerar att ett blanktecken skall sättas in.
5 Levnadstid (född år –
död år) <Huvudperson>
6 ”(”
Sätt in ett vänster parentestecken.
7 Individnummer (flk:ind)
<Huvudperson>
Det interna numret, individnumret, för varje person sätts in, eventuellt
flocknummer kommer
också med.
8 ”)”
Sätt in höger parentestecken.

gränsen för kolumner eller
radbrytning vid utskrifter,
och kan sägas vara en speciell sorts avsnitt.

Nästa artikel
Nu har du fått en första inblick i funktionen Utdrag.
Du har sett att det är mycket enkelt att använda de
färdiga standardutdragen.
Du har också fått en liten
uppfattning om hur de är
uppbyggda. I en kommande
artikel skall jag i detalj gå
igenom hur du konstruerar
egna utdragsbeskrivningar.
Du kommer också få veta
hur du kan lagra utskrifter i
en fil, som sedan kan bearbetas i fristående program
utanför Disgen.

Avsnitt och separatorer
Utdragsbeskrivningen består av Avsnitt och Separatorer. Avsnitten talar dels
om vilka notiser som skall
tas med, dels vilka tecken
inklusive blanksteg som
skall infogas. Separatorer
används för att markera

I exemplen har data för
släkten Munktell använts. Notera att en del
uppgifter är förändrade
i denna artikel. Använd
således inte uppgifterna
i din släktforskning!

Förteckning över
artiklarna i serien
Lär dig mer
om Disgen 8
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Löpnr

Tidn nr

Artikelserien Lär dig mer om Disgen 8 startade 2004.
Arbetsgruppen, som har bestått av Eva Dahlberg, Ingvar Kärrdahl och undertecknad, Sten-Sture Tersmeden,
har nu producerat 15 artiklar.
Nybörjare, men även mer avancerade användare har
förhoppningsvis fått lära sig lite mer om släktforskningsprogrammet Disgen. Vi har fått uppskattande ord
från många läsare, vilket inspirerar.
Som du ser har vi försökt belysa många olika delar
av Disgen genom att skriva lättläst text och ta med
många bilder. Vi vill visa hur man kan och bör jobba
med Disgen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Startartikel
Så uppdaterar du ditt släktforskningsprogram
Ställ in bildskärmen på så sätt du vill ha den
Säkerhetskopiering
Så registrerar du namn
Hänvisa till externa filer
Så använder du ort- och kartfunktionen
Bygg ut och förbättra ditt ortsregister
Konvertera till Disgenorter
Så använder du underlagskartor
Hjälpfunktioner i Disgen 8
Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8
Lär dig ändra utan rädsla
Säkerhetskopiering
Uppdatering
Disgen i två datorer
Så gör du utdrag – sorterade register som du
vill ha dem

Alla artiklar kan hämtas på nätet i pdf-format. Gå till
diskussionssidan i Dis Forum (www.dis.se). Välj diskussion 3.Disgen – Släktforskarprogrammet, och den
första diskussionen där: Artikelserien – ”Lär dig mer
om Disgen 8”. Den innehåller i sin tur en underdiskussion för var och en av artiklarna.
Om du inte har det rätta numret av Diskulogen till
hands, kan du läsa pdf-filen som finns inlagd i början
av diskussionen. Vi hoppas att antalet kommentarer
kommer att öka. Det ger oss möjlighet att förbättra
innehållet och sättet att skriva.
STEN-STURE TERSMEDEN

Information om
teleoperatörer
kommer att utökas
Snart kan konsumenterna
på ett enkelt sätt få tillgång
till mer information om
vad operatörernas erbjudanden för telefoni, mobiltelefoni och Internet innehåller. Det är följden av ett
allmänt råd från Post- och
telestyrelsen, PTS.
– Vi vill att konsumenterna ska kunna välja på
mer än bara pris. Fungerar
larmnumret 112 som det
ska? Har kundtjänst personlig service? När ska fel
vara reparerade? Sådan
information vill vi att operatörerna ska redovisa,
säger Stefan Williamson,
enhetschef på PTS.
Ska presenteras
på Telepriskollen

De uppgifter som PTS vill
att operatörerna ska redovisa i de fall uppgifterna
är aktuella för respektive
tjänst, är information om
nödsamtal, kundtjänst, fel,
mobiltäckning samt tjänster för funktionshindrade:
texttelefoni och bildtelefoni. Informationen ska publiceras på myndighetens
webbplats för prisjämförelser – www.telepriskollen.se
– tillsammans med uppgifter om vad abonnemangen
kostar.
Det här ska
operatörerna redovisa

Det här vill PTS att operatörerna ska redovisa om
sina erbjudanden för telefoni, mobiltelefoni och Internet, i de fall uppgifterna
är aktuella för respektive
tjänst:
● Nödsamtal: Går det
att ringa nödsamtal via
112? Går samtalen att

●

●

●

●

●

spåra geografiskt till den
nödställde?
Kundtjänst: Erbjuds
personlig service via telefon? Hur kan kunderna
nå kundtjänst? Öppettider? Genomsnittlig
svarstid per månad?
Information vid fel:
Anges beräknad reparationstid vid fel? På vilket
sätt sprids informationen
(via telefon, sms, Internet etc.)?
Mobiltäckning: Hur ser
mobiltäckningen ut?
Texttelefoni: Fungerar
texttelefoni med analoga
och/eller digitala texttelefoner?
Bildtelefoni: Fungerar
bildtelefoni med analoga
och/eller digitala bildtelefoner?

Fotnot:
Telepriskollen är en webbtjänst, www.telepriskollen.se,
för prisjämförelser för fast
telefoni, mobil telefoni och
Internet. Tjänsten hjälper
konsumenter att räkna och
jämföra olika operatörers
erbjudanden på ett likartat
sätt. Bakom Telepriskollen
står Post- och telestyrelsen,
PTS, och Konsumentverket, KOV.
Drygt nio av tio använder
mobiltelefon, en oförändrad
andel jämfört med 2004.
●
Nästan sex av tio som
har barn under 16 år i hushållet uppger att något eller
flera av barnen har mobiltelefon med eget abonnemang, samma andel som
2005. Andelen som uppger
att tre eller fler barn använder mobiltelefon har dock
ökat jämfört med 2005.
●
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DIS/ÖGF FORSKARSTUGA

NYA CD-SKIVOR

Abonnemang
och cd-skivor
I stugan kan du forska i mer än hundra cd-skivor. Du kan också forska med hjälp av ett antal abonnemang på Internet som t.ex. folkräkningar i USA och Sverige, Genlines skannade
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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●

Gellnerska släkten. (DISCD#216)
Ny 2006-09
Gellnerska släkten innehåller
ättlingar till Bergsmannen Jöns Håkanssson, Grythytte By, Grythyttan
(T). Han finns bl.a. omnämnd i
skattelängder för åren 1539, 1540
& 1550.
Presenteras i html- och pdf-format. Cd:n forskad och producerad
av Britt-Marie Lundell, Nora.
Skivan kan beställas genom
Nora Släktforskarklubb eller via

fördelar med ett medlemskap i föreningen Dis

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

Välkommen!

Samlingen av cd-skivor fortsätter att
öka. Här ytterligare ett antal skivor
som Föreningen DIS skaffat till forskarstugan i Linköping.

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!

Britt-Marie Lundell.
Priset är 250 kr/st + ev porto o
emb. Plusgiro 9261896-6
●

●

●

●

Hoyer-släkt (DISCD#217) Ny
2006-09
Hoyer-släkt innehåller ättlingar
till Bruksarrendatorn Christian
Hoyer, född ca 1615 i SchleswigHolstein, Tyskland, död 1683 i
Sikfors, Hällefors (T)
Presenteras i html- och pdf-format.
Cd:n forskad och producerad av
Britt-Marie Lundell, Nora.
Skivan kan beställas genom
Nora Släktforskarklubb eller via
Britt-Marie Lundell.
Priset är 250 kr/st + ev porto o
emb. Plusgiro 926 18 96-6
Ringshyttesläkten (DISCD#218)
Ny 2006-09
Ringshyttesläkten innehåller
ättlingar till Bergsmannen Erik
Larsson, som levde och verkade i
Ringshyttan, Nora Bergförsamling
(T) under senare delen av 1500och början av 1600-talet.
Presenteras i html- och pdf-format.
Cd:n forskad och producerad av
Britt-Marie Lundell, Nora.
Skivan kan beställas genom
Nora Släktforskarklubb eller via
Britt-Marie Lundell.
Priset är 250 kr/st + ev porto o
emb. Plusgiro 926 18 96-6
Bondebysläkten (DISCD#219)
Ny 2006-09
Bondebysläkten innehåller
ättlingar till Bergsmannen Jon
Nilsson i Bondebyn, Nora Bergförsamling (T). Han finns omnämnd
i 1540 och 1550 års skattelängder
och förekommer fortfarande i
1580 och 1590-talets jordeböcker.
Presenteras i html- och pdf-format.
Cd:n forskad och producerad av
Britt-Marie Lundell, Nora.
Skivan kan beställas genom
Nora Släktforskarklubb eller via
Britt-Marie Lundell.
Priset är 250 kr/st + ev porto o
emb. Plusgiro 926 18 96-6

●

Fyra register till domboken Lindes Bergslags häradsrätt 1612–
1699. (DISCD#202) Ny 2006-08
Domstolsarkivalier ger en djupare och bredare inblick i våra
förfäders liv och är en betydelsefull
och många gånger, särskilt under
1600-talet, unik källa till vårt ursprung.
Ur genealogisk synpunkt är mål
rörande skattläggning syner, ägorätt, arvskiften och testamenten de
mest intressanta. Släktförhållanden
blottläggs som annars kan vara
omöjliga att finna.
Föreliggande sammanställning
skall ses som en hjälp för Dig som
forskar på Lindes Bergslag i allmänhet och Ramsbergs socken i
synnerhet.
Sammanställningen innehåller
fyra(4) separata register med följande rubriker:
✔ Personregister Ramsbergs socken 1612–1699 (5760 poster);
✔ Register till stämningslista,
saköreslängd, uppbuds- och
lagfartsprotokoll samt inteckningsprotokoll 1659–1699 (91
poster);
✔ Register till urtima ting 1612–
1699 (28 poster);
✔ Längd på nämndemän och dess
överordnade 1612–1699 (2737
poster)
Du kan beställa cd:n för 175
kr. (inkl. pack & porto) från
Leif G:son Nygård, Berggatan 25, 70364 Örebro.E-post:
lgnygard@comhem.se
Lindesbergs och Guldsmedshyttans församlingar. (DISCD#220)
Ny 2006-08
Denna cd-skiva är en sammanställning av alla Födelse- o.
Dopböcker, Lysnings- och Vigselböcker i Lindesbergs Stadsoch Bergsförsamling från 1632
fram till 1915.
Från Guldsmedshyttan finns
kyrkoböcker från 1896, då det bildades en Kapellförsamling under
Lindesbergs Bergsförsamling.
Denna cd-skiva är resultatet
av ett projekt, där deltagarna har
översatt varje person i dessa böck-

er. Arbetet med översättningarna
har varit tidsödande och gjorts
med stor noggrannhet. Det kan
naturligtvis förekomma felaktigheter då materialet bitvis är mycket
svårtolkat.
I projektet har ingått: Anita
Andersson, Ann-Marie Carlsson,
Gunilla Didriksson, Margareta
Esplund, Barbro Lank och Örjan
Westberg.
Utgiven av Linde Bergslags
Släktforskar Förening http://
www.guldbrand.se/lbsfhem.htm
●

●

Sockenstämmoprotokoll från
Ramsberg (DISCD#221) Ny
2006-08
Äntligen är renskriften av Ramsbergs Sockenstämmo och Sockennämnds protokoll 1698–1862 klar.
Det är ca 1400 sidor som renskrivits av Sven och Karin Josefsson
samt Ulf Johansson. Mycket intressant läsning av vad som skett i
socknen under gångna tider. Den
finns på cd-skiva och heter Ramsberg – Historik över Ramsbergs
församling, Kyrkoråds- och Sockenstämmoprotokoll år 1698–1862,
Sockennämndsprotokoll år 1844–
1859.
Cd:n kostar 290 kr och kan
köpas på Pastorsexpeditionen i
Ramsberg.
Bergmästarberättelser från
gruvorna i Linde och Ramsbergs
Bergslag (DISCD#222) Ny 200608
Denna cd innehåller Bergmästarberättelserna över gruvorna i Linde
och Ramsbergs Bergslag som tillhörde det femte Bergmästardömet.
Saknas gör gruvorna i Mårdshytteområdet (Mårtsgruvorna). De
finns med i registret, men saknas
bland orginal-handlingarna. Cdskivan är fritt tolkad, till en någorlunda normal svenska.
Översatt och sammanställt av
Gunilla Didriksson och Anita Andersson.
Femte bergmästardömet:
Nora och Linde bergslager jämte
Närke och Västergötland
Fortsätter på nästa sida
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Förteckningen över nya cd-skivor fortsätter här
Bergmästarna var:
1 Sten Andersson
1637–1665
2 Knut Larsson
1665–1675
3 Erik Schnack, adlad Sneckenberg
1675–1695
4 Johan Ahlman
1695–1699
5 Jakob Hertzen, adlad Åkerhjelm
1699–1712
6 Erik Lorentzson Stockenström
1712–1722
7 Hans Filip Lybecker dy.
1722
8 Peter Jakob Chrisiernin 1722–1739
9 Anders Olofsson Thunberg
1740–1758
10 Carl Bulich
1759–1766
11 Erik Eriksson Bergensköld 1766–1791
12 Samuel Troilius
1791–1841
13 Carl Oskar Troilius t.f.
1841–1845
●

Emigrationen från Lindesberg kommun 1850–1930
(DISCD#223) Ny 2006-08
Denna cd-skiva omfattar de
flesta emigranter mellan åren 1850
till 1930, som då var kyrkoskrivna
i Lindesbergs stads- och Bergsförsamling, Fellingsbro, Ramsberg
och Näsbys församlingar.
Cd-skivan innefattar även personer födda i andra församlingar,
men har någon av dessa som utreseförsamling.
Guldsmedshyttans församling
finns från 1896 då den bildade en
kapellförsamling under Lindesbergs Bergsförsamling. De finns
tidigare dokumenterade under Lindesbergs Bergsförsamling.
Emigranterna är redovisade
från den stad, by eller gård de var
kyrkoskrivna, när de begärde emigrationsbevis, vilket inte alltid är
deras födelseförsamling. De är redovisade i bokstavsordning, varje
församling för sig. För att kunna
göra en sammanställning av grundmaterialet, har jag gjort en normalisering av emigranternas namn.
Cd-skivan kan vara till hjälp för
de personer som undrar vart och
när deras anhöriga åkte och för
svenskättlingar i USA som söker
sina rötter. Totalt innefattar cd-skivan 6.521 personer.
OBS! Alla uppgifter i denna cdskiva är en sekundärkälla och bör
kontrolleras mot originalet.
Utgiven av Gunilla Didriksson,
Linde Bergslags Släktforskar För-
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ening http://www.guldbrand.se/
lbsfhem.htm
●

●

●

●

●

Prästlängder. (221 sidor)
3 Westerås Slägter, (229 sidor)
4 Ofrälse Stånden och Borgerliga
Civil Ätter. (173 sidor)
5 Diverse Slägter. (202 sidor)
6 Ofrälse Slägter. (279 sidor)
7 Ofrälse Slägter i Landsorterne,
mäst Wermland. (228 sidor)
8 Grefwe och Friherre Ätter. (418
sidor)
9 Några Store och Läde Män.
(236 sidor)
Utgivare: Västerås Släktforskarklubb http://arosiana.se
Skivan kan beställas av Sven
Olby och kostar 200 kr.

Umeå Landsförsamling 1660–
1760 (DISCD#207) Ny 2006-08
Av Agneta Olofsson
ao@genea.se
Fotokopia av gotländska släktböcker. (DISCD#209) Ny 2006-08
C. J. Hallgren: Gotländska släkter,
E. Nyberg: Gotländsk släktbok
1910 och 1938, Register till Gotländsk släktbok 1938.
Utgiven av Gotlands Genealogiska Förening.
Norbergsskivan Födde, Vigde,
Döde i Norbergs Bergslag
(DISCD#213) Ny 2006-08
Socknarna Norberg, Karbenning, Västervåla och Västanfors.
Skivan är utgiven av Släkt- och
Bygdeforskarföreningen Engelbrekt http://www.fcnbb.se
Databas över personer som bott
och verkat inom Norbergs Bergslag (DISCD#214) Ny 2006-08
Socknarna Norberg, Karbenning, Västervåla och Västanfors.
Skivan är utgiven av Släkt- och
Bygdeforskarföreningen Engelbrekt http://www.fcnbb.se
Abraham Abrahamsson Hülpers
genealogier. (DISCD#224) Ny
2006-10
Abraham Abrahamsson Hülpers
levde 1734 till 1798 och samlade
bl.a. genealogiska fakta som han
skrev ner i nio böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram som förvaras i Västerås
Stadsbibliotek. Detta alfabetiska
register, som omfattar cirka 40.000
namn är nu digitaliserat och finns
att köpa på denna skiva. (Excelfil). Alla böckerna är mikrofilmade
och finns att låna från Svar. Beställningsnummer S00563 tom S00571
(totalt 84 kort).
Innehåll:
1 Adliga slägter och samslägtade
Ofrälse Ätter. (358 sidor)
2 Westmanlands och Dala Stifts

●

●

Älvsborgs lösen 1571 för Luleå
socken (DISCD#215) Ny: 200609
Älvsborgs lösen 1571 för Luleå
socken renskrivet av Berthill Munkestam BÖFF-medlem.
Innehållet är i Excel-format.
Utgiven av Boden Överluleå
Forskarförening.
Köpes via epost
boff.boden@spray.se
Människor i Älvsbyn och Jokkmokk (DISCD#225) Ny: 2006-11
Cd:n består av tre olika delar:
Volymerna som också kallas datorbaserad släktbok. Personerna
redovisas familjevis under tiden
1600-tal till cirka 1930. De innehåller personer i Älvsby socken
samt samer i Arvidsjaur och Jokkmokk socken. Dessutom innehåller
volymerna delar av Överluleå (byarna Storsand, Sundsnäs, Stennäs,
Görjeån, Krokbäcken samt Furunäset). De redovisas i pdf-format.
Det finns länkar från volymerna till
de personer som även finns i Släktregistret.
Totalt innehåller volymerna 829
sidor.
Familjeregistret innehåller komplettering av Filip Hultblads bok
”Från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken”. Som
bilaga finns en avskrift av födelsebok för Jokkmokk församling
åren 1776–1888. De redovisas i

filemaker-format för pc-användare och i pdf-format för Macanvändare.
Familjeregistret innehåller
1.846 poster och födelseboken
5.068 personer.
Släktregistret. Innehåller familjeuppgifter för närmare 27.000
personer. De redovisas i htmlformat och ger användaren
möjlighet att ”klättra” i familjeträden. Html-filerna är skapade
av programmet Disgen.
Materialet på cd:n kan läsas
med medföljande FileMaker
Runtime, Adobe® Reader®
samt datorns egen webbläsare.
Kan också beställas från
Pitebygdens Forskarförening
www.piteforskare.se
Adrian Wennströms väg 11,
943 33 Öjebyn eller via telefon
0911-608 30 (telefontid torsdagar kl 18–21)
Pris: 295 kr för medlemmar
i föreningen, 395 kr för icke
medlemmar. För postförsändelse
tillkommer 30 kr i portoavgift.
●

Födda i Sjuhärad
(DISCD#226) 2006-11
Register över födda i Sjuhäradsbyggden mellan åren 1688–
1900. Omfattar socknarna
Borgstena, Borås stad, Bredared,
Fristad, Sandhult, Torpa, Tämta
och Vänga.
Skivan framtagen av
Borås Släktforskarförening. www.bsfboras.org
bsf@bornet.net med stöd av Sveriges släktforskarförbund.
Pris för medlemmar 125 kr
och 150 kr för icke medlemmar.

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 medlems nummer vid kontakt
med kansliet!
Disgen
Disgen 8

600 kr

Uppgradering från
tidigare versioner

Lidhult
Marbäck
Öjaby

250 kr

Södermanland

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

Grödinge

Dis-pin
Dis-pin i emalj
och gulmetall

Långserud (3 mikrokort)
1693–1860 65 kr
Rudskoga 1689–1869 170 kr
Visnum-Kil 1706–1860 170 kr

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

Församling

Tidsperiod

Bohuslän
Backa
1826–1861
Säve
1826–1860

Boka tid på 013-14 90 43

Öja

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

95 kr
95 kr

80 kr
95 kr
95 kr

1667–1860

70 kr

Pris

95 kr
95 kr

Betalning
Betala alltid i förskott till
Dis plusgirokonto 1.40.33-5

1745–1860

95 kr

eller bankgiro 5009-6742.
Porto ingår i priserna.

Österfärnebo (3 mikrokort)
1688–1862 65 kr

Vid brådskande beställning kan dock betalning ske

Halland

1714–1860

95 kr

1696–1850

95 kr

mot postförskottstillägg.
Ring i så fall till Dis kansli!

Småland

Granhult

Värmland

Lillkyrka

Gästrikland

Årstad

1798–1861 120 kr

Östergötland

Format:
A4 häftad, vissa endast
på mikrokort

Gotland
Mer information om cdskivorna och ett hundratal
andra finner du på DIS
hemsida www.dis.se. Där
finns också information om
forskarstugan, program och
mycket annat.

1823–1860 95 kr
1643–1860 145 kr
1693–1860 70 kr
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KALENDERN
JANUARI
10

Dis-Öst Problemlösarkväll i
Ostkupan Anrep 18.30.

11

Dis-Öst Forskarkväll hos RA i
Arninge 16.00–19.30.

17

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep. kl 18.30. Registrering
av husförhörslängder med
Gedcom-export, Clas Nilsson.

20

Dis Syd Disgen-träff på Datavalvet i Höganäs. Tema: Så
matar du in dina släktingar i
Disgen. Kl 13.00–16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

21–22 Dis styrelsemöte.
24

25

27

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep. kl 18.30. Flagghantering i Disgen. Lena Söderström.
Dis-Öst Studiebesök på Nordiska Museets arkiv. Förhandsanmälan krävs. Se Dis-Östs
hemsida.
Dis Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv. Tema: Så matar du
in dina släktingar i Disgen. Kl
13.00–16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

månad. Sommaruppehåll
juni–september.Lokal: Nordanå Museum, Entrén Skellefteå. Mer info på Dis-Nords
hemsida.

14

Dis-Nord Släktforskare, Disoch Dis-Nord-medlemmar
träffas för idéutbyte, diskussion och problemlösning varje
onsdagskväll under vinterhalvåret. Lokal: Lyckselebygdens
släktforskarförening, Hällforsvägen 3, Lycksele. Mer info på
Dis-Nords hemsida.

3

7

Dis-Öst Problemlösarkväll i
Ostkupan Anrep kl 18.30 Ettikettering av Dis-Play nr 1/07.

6

8

Dis-Öst Forskarkväll hos RA i
Arninge kl 16.00–19.30.

Dis-Nord Släktforskare,
Dis- och Dis-Nord-medlemmar träffas för idéutbyte,
diskussion och problemlösning, första tisdagen varje
månad. Sommaruppehåll juniseptember.Lokal: Nordanå
Museum, Entrén Skellefteå.
Mer info på Dis-Nords hemsida.

7

Dis-Nord Släktforskare, Disoch Dis-Nord-medlemmar
träffas för idéutbyte, diskussion och problemlösning varje
onsdagskväll under vinterhalvåret. Lokal: Lyckselebygdens
släktforskarförening, Hällforsvägen 3, Lycksele. Mer info på
Dis-Nords hemsida.

7

Dis-Öst Årsmöte i Ostkupan
Aulan, kl 18.30. Föredrag Orter och ortsnamn. SOFI.

8

Dis-Öst Forskarkväll hos RA i
Arninge 16.00–19.30.

10

Dis årsmöte i Linköping.

7

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep. kl 18.30. Disbyt och
filhantering bl.a. med e-post.

FEBRUARI
3

6

Dis Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv. Tema: Disgens
ort- och kartinställningar. Kl
13.00–16.00.
Mer information på Dis-Syds
hemsida.
Dis-Nord Släktforskare,
Dis- och Dis-Nord-medlemmar träffas för idéutbyte,
diskussion och problemlösning, första tisdagen varje
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Dis Syd Disgen-träff i Kristianstad. Tema: Grunderna i
Disgen. Kl 18.00–20.30.
Mer information på Dis-Syds
hemsida.

14

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep. kl 18.30. Dubbelgångare, en programpresentation.
Runar Hortlund.

17

Dis Syd Disgen-träff på Datavalvet i Höganäs. Tema: Olika
exempel på utskrifter av din
släkt. Kl 13.00–16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

27–28 Dis-Mitt Gränsträff i Östersund, 27–28 januari, kl
8.00–18.00.
Mer information på Dis-Mitts
hemsida.
31
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21

22

24

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep. kl 18.30. Surfa lugnt.
Tips om säker Internetanvändning.
Dis-Öst Studiebesök på Stockholms Stadsarkiv, Magasin 3,
Frihamnen. Förhandsanmälan
krävs. Se Dis-Östs hemsida.
Dis Syd Disgen-träff på Arkivcentrum Syd i Lund. Tema: Så
hanterar du källor och citat i
Disgen. Kl 9.40–12.30.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

24–25 Dis-Öst Kurshelg i Datasalen, Anrep.

Dis Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv. Tema: Att göra
släktbok med Disgen och
Word. Kl 13.00–16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

3–4 Dis-Öst Kurshelg i Datasalen,
Anrep.

10–11 Dis-Öst Kurshelg i Datasalen, Anrep.
13

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep, kl 18.30. Perifera enheter till datorn.Exempel visas.

10–11 Dis funktionärsträff i Linköping.
13

Dis Syd Disgen-träff i Kristianstad. Tema: Inställningar,
utskrifter, sökfunktioner. Kl
18.00–20.30.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

15

Dis-Öst Temakväll i Ostkupan
Anrep, kl 18.30. Prästernas
symboler i husförhörslängder.
Gunvor Hjärtström.

17

Dis Syd Disgen-träff på Datavalvet i Höganäs. Tema: Att
göra en släktbok med Disgen
och Word. Kl 13.00–16.00.
Mer information på Dis Syd
hemsida.

17

Släktforskningens dag i hela
landet.

22

Dis-Öst Studiebesök på Landstingsarkivet, Stockholms läns
landsting. Förhandsanmälan
krävs. Se Dis-Östs hemsida.

22

22

Dis Syd och SPF ordnar studiecirkel på Folkuniversitetet
i Lund. Tema: Släktforskning
med Disgen och Genline. Cirkelledare Bengt Kjöllerström,
torsdagar 22, 31 mars, 12, 19
och 26 april Kl 16.15–18.15.
Anmälan senast 30 januari till
cirkelledaren.
Mer information på Dis Syds
hemsida.
Dis Syd och SPF ordnar studiecirklar på Vuxenskolan i Lund.
Tema: Fortsättningscirkel i
släktforskning med datorns
hjälp. Cirkelledare Bengt Kjöllerström, torsdagar 22, 31
mars, 12, 19 och 26 april kl
13.00–15.00. Anmälan senast
30 januari till cirkelledaren.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

14

17

Dis Syd Disgen-träff på Datavalvet i Höganäs. Tema: Olika
sorters utdrag från Disgen. Kl
13.00–16.00. Mer information
på Dis Syds hemsida.

28

Dis Syd Disgen-träff på Lancasterskolan i Ystad. Tema:
Hitta finesserna i Disgen 8,
funktioner i Disgen som inte
används så ofta. Kl 13.00–
16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.

MAJ
5

12

APRIL

4

Dis-Nord Släktforskare, Disoch Dis-Nord-medlemmar
träffas för idéutbyte, diskussion och problemlösning,
första tisdagen varje månad.
Sommaruppehåll juni-september. Lokal: Nordanå Museum,
Entrén Skellefteå. Mer info på
Dis-Nords hemsida.
Dis-Nord Släktforskare,
Dis- och Dis-Nord-medlemmar träffas för idéutbyte,
diskussion och problemlösning varje onsdagskväll under
vinterhalvåret.Lokal: Lyckselebygdens släktforskarförening,
Hällforsvägen 3, Lycksele.
Mer info på Dis-Nords hemsida.

Dis Syd Disgen-träff i Kristianstad. Tema: Disbyt, karta,
back-up.
Kl 18.00–20.30. Mer information på Dis Syds hemsida.

21

24–25 Dis-Öst Kurshelg i Datasalen, Anrep.

3

Dis Syd Årsmöte. Plats Helsingborg kl 13.30–16.30. Mer
information på Dis Syds hemsida.

Dis Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv. Tema: Att publicera släkten på webben eller
cd. Kl 13.00–16.00.
Mer information på Dis Syds
hemsida.
Dis Syd Mac-träff på Karidal i
Eslöv. Tema: Hur jag förmedlar mina uppgifter till andra
forskare. Hur jag säkrar min
forskning för framtiden.
Kl 13.00–16.00. Mer information på Dis Syds hemsida.

Åttiofem procent av Sveriges befolkning 16–75 år använder Internet,
vilket är en ökning jämfört med föregående års undersökningar.
Andelen användare har ökat i den
äldsta åldersgruppen 61–75 år och
frekvensen i användandet har ökat i
åldersgrupperna mellan 21–60 år.
●

Åtta av tio Internetanvändare har
lämnat personuppgifter på Internet,
en ökning jämfört med tidigare år.
●

Drygt åtta av tio i Sveriges befolkning 16–75 år har tillgång till Internet
i hemmet.
●

Nästan tre av tio Internetanvändare har tillgång till trådlös uppkoppling
i hemmet, en högre andel än 2005.
●

AVLIDNA
Dessa medlemmars bortgång har
kommit till vår kännedom sedan
förra numret av Diskulogen.
2141
2178
4211
6219*

Jan Kämpe, Nossebro
Erik Reinhold, Göteborg
Ingvar Leborg, Åmål
Karl-Olof Karlström,
Finspång
7118 Henry Rogstad, Spydeberg
7408 Conny Wallentin, Knislinge
9829 Rune Däcker, Stockholm
12503 Rolf Andersson, Laholm
18825 Runar Saf, Örebro
20957*Bernt Henriksson, Tyresö
26535 Kjell Karlsson, Gustavsberg
27753 Gunnel Åberg, Vadstena
30041 Anna-Stina Ohlsanius,
Skövde
* = anhörig har tagit över medlemskapet
Vi ber våra medlemmar att noga
kontrollera och eventuellt justera
referenser så att inte anhöriga till
de bortgångna besväras i onödan!

TEKNIKUTVECKLINGEN leder till förändringar på samtrafikområdet. Nu
presenterar PTS en rapport om de nya
förutsättningarna för samtrafik.
För närvarande sker en omfattande
förändring där allt fler aktörer utvecklar IP-baserade kommunikationsnät
med målsättning att samla all trafik
i ett gemensamt transportnät. Man
vill också utveckla en accessnätsinfrastruktur där många tjänster kan
nå slutanvändarna genom olika accessnät.
Utvecklingen kan påverka konkurrenssituationen, leda till nya affärsmodeller och kommer att innebära
utmaningar både för nuvarande och
kommande reglering på samtrafikområdet.
Rapporten Nya förutsättningar för
samtrafik har som syfte att beskriva
och analysera hur utbyte av trafik
sker idag och hur situationen kan
komma att utvecklas under de närmaste åren. Rapporten är en del i PTS
arbete med analyser och beslut om
konkurrensfrämjande skyldigheter på
marknaderna för samtrafik inom fasta
och mobila nät.
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FADDRAR I POSTNUMMERORDNING
Stig Svensson, 642 95 Flen, tel 0157-70138,
runeby@bredband.net

Disgen/PC
Björn Hellström, 124 54 Bandhagen, tel
08-361236 dag+kv, bjorn.hellstrom@bhi.se
Rolf Ahlinder, 136 40 Haninge,
tel 08-7771996,

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

Stig Geber, 147 63 Uttran,
tel 08-53030734 kv, stig.geber@telia.com

Carl-Göran Backgård, 184 35 Åkersberga,
tel 08-54061136, cg@milstolpen.org
Holger Andersson, 226 51 Lund,
tel 046-355180, holger.andersson@lsn.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 0413-22974,
bjorn@dis-syd.se
Jan Nilsson, 245 32 Staffanstorp, tel 046255788 kv, fotojanne@bredband.net

Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad, tel
044-245217, runejoensson@telia.com
Ove Billing, 312 31 Laholm,
tel 0430-14120, od@laholmo.net

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
Jan-Åke Thorsell, 426 68 Västra Frölunda,
tel 031-291155 kv, jama.thorsell@spray.se
Sven Johansson, 441 41 Alingsås,
tel 0322-13849 dag+kv,
sven.johansson@mbox343.swipnet.se
Kent Lundvall, 451 63 Uddevalla,
tel 0522-74740, k.lundvall@telia.com
Karl-Erik Lerbro, 511 55 Kinna,
tel 0320-13235 dag+kv,
karl-e.Lerbro@telia.com
Mats Hallgren, 541 33 Skövde,
tel 0500-437083, mats.i.hallgren@telia.com
Rune Johansson, 542 32 Mariestad,
tel 0501-15682, gentiana@home.se
Börje Jönsson, 575 37 Eksjö,
tel 0381-10840, b_json@hotmail.com
Karl-Edvard Thorén, 582 26 Linköping,
tel 013-101151 dag+kv, karlet@comhem.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

Göran Thomasson, 633 47 Eskilstuna,
tel 016-130271, g.thomasson@telia.com
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Jan Wallin, 702 17 Örebro, tel 019-183830
kv, jan.wallin.orebro@telia.com
Jörgen Fryxell, 771 40 Ludvika,
tel 0240-13482, fryxell@telia.com

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

Claes Embäck, 804 25 Gävle,
tel 026-192500 kv, claes.emback@tele2.se

Holger
Kenneth Mörk, 733 32 Sala,
tel 0224-77572, kmsala@sheab.net

Tony Rödin, 821 35 Bollnäs,
tel 070-3506304, tony.rodin@home.se

Reunion/Mac

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

Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor,
tel 0370-650715, karrdahl@telia.com

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

Min Släkt
Elinor Elmborg, 152 41 Södertälje,
tel 08-55013205, e.elmborg@comhem.se

Marianne Munktell, 791 36 Falun,
tel 023-24728, mm@abc.se

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

Gunnar Persson, 263 32 Höganäs,
tel 042 330515, gunnar@dis-syd.se

Alf Christophersen, NO-4909 Songe,
tel +47-37164209,
alf.christophersen@medisin.uio.no

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

Hans Peter Larsson, 149 43 Nynäshamn,
tel 08-52017909, hans-peter@tarlin.se

Arne Hallberg, 252 52 Helsingborg,
tel 042-3030737, arne.h@dis-syd.se

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

Norge
Knut Egil Hamre, NO-1786 Halden,
tel +47-69176169, ke-hamre@halden.net

Staffan Bodén, 825 32 Iggesund,
tel 0650-561417,
staffan.boden@wtnord.net
Arne Ahlström, 831 33 Östersund,
tel 063-109719, arne.ahlstrom@comhem.se
Björn Nilsson, 831 61 Östersund,
tel 063-128378, bjonil@telia.com
Sven Schylberg, 834 98 Brunflo,
tel 063-20701 kv, slb312r@tninet.se
Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel 0691-30502,
arne.bixo.dis@telia.com
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

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

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 021-20494,
sven.olby@hem.utfors.se

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

Lennart Näslund, 891 92 Örnsköldsvik,
tel 0660-372109 kv, lintagan@home.se
Sigurd Nygren, 906 24 Umeå, tel 090186487 kv, sigurd.nygren@ersboda.ac
Laila Larsson, 934 41 Ersmark,
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

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.

DISBYTOMBUD
Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel 087563314,
carl-olof.sahlin@telia.com
Björn Janson, 243 31 Höör, tel 0413-22974,
bjorn@dis-syd.se
Charlotte Börjesson, 421 38 Västra Frölunda, tel 031-478093,
charlotte.borjesson@telia.com
Hans Vappula, 438 93 Landvetter, tel 031945132,
hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson, 590 49 Vikingstad, tel 01381283, rolferiksson@brevet.se

Arne Johansson, 590 80 Södra Vi, tel 049220520,
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 021417344, boine.r@nurmi.nu
Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall, tel 060158411, tomas.sahlin@home.se

Disbyt/Finland
Gunnar Bergstedt, 112 59 Stockholm, tel
08-250966,
gunnar.bergstedt@gfh.se

Föreslå förtroendevalda!
Valberedningens arbete pågår inför
årsmötet i mars. Den här gången skall
vi bland annat välja ny ordförande.
Sture Bjelkåker vill lämna ordförandeskapet efter 26 år i styrelsen, varav
19 år som ordförande.
På årsmötet skall vi välja:
● Ordförande på ett år
● Vice ordförande på ett år
● Fem styrelseledamöter på två år
● Två revisorer på ett år
● Två revisorssuppleanter på ett år
● Två ombud till släktforskarstämman i Halmstad
Valberedningen tar tacksamt emot

förslag både på ny- som omval. Använd gärna talongen nedan.
C ARL-OLOF SAHLIN
VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE

De som nu skall möta medlemmarna i
val vid årsmötet är följande:
● Olof Cronberg (vice ordf)
● Elisabeth Leek (sekr)
● Kjell Weber (ledamot)
● Karl-Ingvar Ångström (ledamot)
● Christer Lindskog (ledamot)
● Stig Aronsson (revisor)
● Sven-Olof Ekström (revisor)
● Bo Wistrand (revisorssuppleant)
● Björn Hellström (revisorssuppleant)

Förslag på personer till DIS styrelse
Jag föreslår följande person som kandidat till DIS styrelse
Namn:
Adress:
Telefon:

Medlemsnr:

Han/hon skulle vara en tillgång för DIS styrelse tack vare:

Är tillfrågad och kanske intresserad

Är inte tillfrågad

Insänt av

Passa på
att gå med i en
regionförening
Du som är med i Dis utan att samtidigt vara medlem i en regionförening,
passa gärna på att gå med i en sådan
nu när du ska förnya medlemskapet
för 2007.
Genom att gå med i en regionförening får du tillgång till regionala
Dis-aktiviteter som kurser, möten och
annan medlemsservice i ditt område,
utöver de grundläggande medlemsförmåner du har som Dis-medlem.
I så fall ska du inte använda OCRkontot som finns på medlemsavin för
2007, utan betala till Dis ordinarie
plusgiro 1.40.33-5 eller bankgiro
5009-6742 och lägga till ett belopp
motsvarande avgiften för den regionförening du vill gå med i.
Detta belopp står angivet på medlemsavin.
Detta är också ett bra sätt att komma med i den nystartade regionföreningen med arbetsnamnet Dis Östergötland som är till för medlemmar i
Östergötland och sydöstra Sörmland.
De övriga regionföreningarna och
deras huvudsakliga verksamhetsområden är:
Dis-Nord Norrbotten, Västerbotten,
Lappland
Dis-Mitt Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län
Dis-Aros Dalarna, Västmanland,
Närke, Värmland och delar av Sörmland
Dis-Öst Stockholm och östra
Svealand
Dis-Väst Västra Götalands län och
norra Halland
Dis-Småland
Småland och Öland
Dis-Syd Skåne, Blekinge och södra
Halland
STURE BJELKÅKER
ORDF

Namn:
Adress:
Telefon:

Medlemsnr:

Förslaget sänds till
DIS valberedning,
c/o Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38, 183 50 Täby

RADANNONSER
Jag söker diskett (eller cd) av Disgen
3.5 med handledning från år 1989.
V.v. kontakta Sverker Josefson tel. 0885 27 16.
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Avsändare:

POSTTIDNING

Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

En glad styrelse i Östra
Emterviks Hembygdsförening visar upp en färsk del
fyra av Fryksdals härads
dombok. Från vänster Leif
Östlund, Kjell Arstad, Gunnel Lagerkvist, Inger HaagOlsson, Olof Olsson, Marie
Söhrman och ordförande
Marina Andersson.
FOTO: KJELL SUNDSTRÖM

Dombok i fyra delar visar
livet i Fryksdalen under 1700-talet
Fryksdals härads domboksprotokoll
för åren 1602 till 1750 har sammanfattats av Gunnar Almqvist. Detta
enastående arbete har nu avslutats i
och med utgivningen av fjärde och
sista delen av Sammandrag av Fryksdals härads dombok som omfattar
tiden 1741 till 1750.
Boken är utgiven av Östra Emterviks hembygdsförening.
Det är inte bara släktforskare som
har glädje av dessa böcker utan den är
också en källa för den som är nyfiken
på hur människor levde på 1600- och
början av 1700-talet.

Social omsorg
Det som avhandlades i domstolarna
på den tiden rörde allt från social omsorg till konsumentskydd. Viltvård,
utbetalande av ”försäkringspengar”
till olycksdrabbade, vägunderhåll, arbetsrätt och brutna äktenskapslöften
är några av de frågor utöver brottsmål
och fastställande av köp av fast egendom som löstes i tingsrätten.
När man läser sammandragen slås
man av att förhållandevis få mål rör
det som vi i dag ser som brottsliga
handlingar. Visst förekommer stöld,
misshandel, förfalskningar, förtal
m. m. men många domar rör också
sådant som vi i dag inte anser brottsligt – som sex utanför äktenskapet och
sabbatsbrott.
Påföljderna ser också annorlunda
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ut – spöstraff och dödsstraff.
Dödsstraffen har olika ”hårdhetsgrad”, hårdast är att halshuggas och
”å påle brännas”, lindrigare att ”bara”
hängas. En förändring märks här i mitten av 1700-talet genom att kvinnor i
allt större utsträckning döms till 14
dagars fängelse i stället för spöstraff.

Köp och testamenten
Hur ser det ut i Fryksdalen i mitten av
1700-talet?
De flesta mål rör fastställande av
köp och testamenten. En annan stor
grupp är tvister om gränser och ägarandelar i hemman. Här finns också
tvister som rör ”arbetslagstiftningen”
och hur och när man kan byta arbete.
Synen på kvinnor och barn kan
också utläsas i testamenten och hur
förmyndare utses för barn. Döttrar
har inte samma arvsrätt som söner
varför föräldrar skriver testamenten
som skall säkra att de får lika som
sönerna.

Kvinnor får inte äga
Kvinnor ses inte som ägare till fastigheter om de är gifta, det är mannen
som för talan. Det kan konstateras att
endast ett fall av kvinnomisshandel
omnämns under tioårsperioden. Detta skall ses mot bakgrund av mannens
rätt att aga sin hustru. Däremot finns
det några fall där kvinnor anklagas
och döms för att de varit uppstudsiga

mot män, bl.a. kallat sin svärfar för
”fylleracka”.
När det gäller val av förmyndare
tycks det vara ekonomiska intressen
som styr i hög grad och för den man
som blir änkling och vill gifta om sig så
är barnen en belastning vilket leder till
att han lämnar över ansvaret för sina
barn till en förmyndare.
De flesta ”brottsmål” handlar om
sexuella förbindelser utanför äktenskap. Någon anklagas för trolldom och
någon anser sig ha blivit förolämpad av
att bli kallad ”förbannad skälm”.

Trots allt laglydiga
När man letar efter brott som idag
skulle leda till åtal så slås man av hur
laglydiga alla måste ha varit. Under ett
år i Fryksdals härad lagförs tre stölder,
en misshandel, en ringa misshandel,
ett fall av olaga alkoholförsäljning
och en urkundsförfalskning. Vanligaste brottet är att utan tillstånd ha
avverkat skog för avsalu eller svedjat
d.v.s. fällt skog, som sedan den torkat
eldats upp för att man ska kunna så
råg i askan.
Att läsa i domstolsprotokollen är en
resa i tid som ger ökad förståelse för
det som händer i dag. De som levde då
var inte så olika oss men deras vardag
såg annorlunda ut och deras föreställningsvärld var annorlunda. De – precis som vi – var barn av sin tid.
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