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Olof Cronberg, Dis nyvalde ordförande. De båda porträtten bakom
honom visar ett par förfäder. Till
vänster är det Olofs farmors farfars
farfars bror, med dr Christoffer Carlander (1759–1848) och till höger
hans farfars far, den praktiserande
läkaren Per August Cronberg (1859–
1941).
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U

tvecklingen i släktforskarvärlden går snabbt. När jag
började släktforska var man tvungen att antingen åka till
arkiven eller också vänta på mikrofilmer. Idag kan man snart
forska på webben oavsett om man är intresserad av Europa eller Nordamerika.
De viktigaste dokumenten, folkbokföringen, har blivit mer
lättillgängliga samtidigt som andra dokument delvis har blivit
mer svårtillgängliga. Vem ger sig idag tid till att åka till arkiven? Den kostnad man förr la på arkivbesöken, lägger man
idag på cd-skivor och internettjänster.
FÖR ATT MÖTA UTVECKLINGEN tror jag att vi i framtiden kommer
att se utökade möjligheter till samarbete mellan organisationer.
Genom smarta lösningar kan vi göra även ovanligare material
tillgängliga till en låg kostnad. I det perspektivet är Föreningen
Dis en intressant samarbetspartner med 25 000 datorkunniga
släktforskare.
Sedan tidigare har vi ett
samarbete med Genline.
Vår tjänst Dispos hittar rätt
bland Genlines sidor. Disgenanvändare har kunnat teckna
abonnemang till en lägre
kostnad. Dis-medlemmar har
hjälpt till att skapa register
till SCB-längderna. Planer
finns på ett vidare samarbete kring gård- och byregister till husförhörslängder.
Regionföreningarna samarbetar med de lokala föreningarna
runt om i landet. Vi samarbetar också med Sveriges släktforskarförbund. I Disbyt kommer under året att finnas utdrag med
födelseuppgifter hämtade från Sveriges Dödbok.

Samarbete
– det är

framtidens
melodi

VI INLEDER NU ETT NYTT SAMARBETSPROJEKT med Genealogiska Föreningen. Det första steget kommer att vara ett tidskriftssamarbete. Diskulogen kommer att skickas även till GFs medlemmar, samtidigt som ett par sidor kommer att handla om GFs
samlingar och GFs medlemsinformation. Vi diskuterar även
möjligheterna till ett utökat samarbete kring digitaliseringen
av GFs samlingar. Vi hoppas att detta samarbete ska gagna Dis
medlemmar.
Meningen är att vi ska finna ytterligare möjligheter till
samarbete med andra organisationer – föreningar, arkiv och
företag. Målsättningen är att finna lösningar som gynnar alla
parter utan att man för den skull lägger beslag på varandras
resurser. Har du några idéer eller vill du hjälpa till med något
spännande projekt får du gärna höra av dig.
OLOF CRONBERG
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När man är i tonåren börjar man söka lämpliga
fritidsintressen – en hobby. Fotboll, musik, foto
är några alternativ. Men när Olof Cronberg var
13 år började han släktforska. Det är mycket
ovanligt i den åldern men det blev hans hobby
– en av flera skulle man kunna säga. Och släktforskat har Olof gjort utan uppehåll sedan dess.
I mars valdes Olof Cronberg till Dis nye ordförande.

AV BERNT STENMARK
Då Olof var 13 år väcktes som sagt
intresset för släktforskning. Mormors
bror hade gjort en antavla.
– Jag ville göra en sån för mig.
Senare besökte han Malmö stadsarkiv tillsammans med sin pappa.
Olof fick hjälp att orientera sig bland
handlingarna.
– Men det var första och enda
gången jag fick hjälp på arkivet. Sen
klarade jag mig själv, berättar han.
På den tiden åkte man till de olika
arkiven för att forska. Forskning från
hemorten var begränsad. Olof reste
till Göteborg där han besökte Landsarkivet under en vecka. Åldersgränsen
där var 16 år, men han brydde sig inte
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så mycket om skylten på väggen som
angav åldersgräns.
Åter hemma i Malmö beställde han
rullfilm. Väntetiden på den var ett
halvår. Visade det sig då att kyrkboken på filmen slutade tidigare än de
uppgifter man sökte så var det bara
att beställa en ny film. Och vänta ytterligare ett halvår.

Datorn blev en hobby
Under Olofs gymnasietid kom han
för första gången i kontakt med datorer. En ny hobby var på gång. Han
skaffade sig en ABC80 och gick med
i ABC-klubben. Då insåg han att intresset för släktforskning och datorer
gick att kombinera. I Genealogiska
Föreningens tidskrift Släkt och Hävd

FOTO: BERNT STENMARK

Dis nye ordförande
började
släktforska
då han var 13 år

läste han att föreningen Dis hade bildats. År 1980 gick han 16 år gammal
med i Dis. Föreningen hade för övrigt
bildats den 1 april samma år.
Olof Cronberg blev tidigt aktiv i
Dis och redan 1984 höll han föredrag
på Dis årsmöte.
– Jag tyckte då att man skulle göra
register över alla släktböcker som
fanns.
För cirka 20 år sedan blev han
invald i Dis styrelse, 1989 blev han
sekreterare, 1999 vice ordförande och
i år valdes han alltså till ny ordförande
efter Sture Bjelkåker.
Åren 1983–1988 läste Olof Cronberg medicin och är nu läkare och
specialist i allmänmedicin. Han är distriktsläkare på en vårdcentral i Växjö

och sedan 2003 är han chefläkare för
primärvården i Kronobergs län.
Det var under den period han läste
medicin som han också läste datakurser och fördjupade sina kunskaper
inom det området. Register var ett
område han höll på med och det passade bra att använda de kunskaperna
inom Dis. På den tiden sorterade
Disgen bokstäverna å, ä och ö i fel
ordning.
– Jag tyckte man skulle lösa den
frågan.

Några raders kod
Lösningen som Olof kom på var att
byta bokstäverna, sortera och sedan
byta tillbaks. Sortering blev rätt och det
gick att lösa med några raders kod.

Ett annat område som varit Olof
Cronbergs ansvar är Disbyt. Man
skulle kunna säga att frågan var om
man skulle kunna digitalisera anbytardagarna.
Kapaciteten på hårddiskarna var
inte lika stor för 20 år sedan som den
är nu. Kostnaden var också en helt
annan än nu.

Winchesterminnen
– Vi gjorde överväganden om den kapacitet som skulle behövas och sökte
en minsta gemensam nämnare för utbyte av information via Disbyt.
För den första digitala lagringen
på skivminnen användes s k Winchesterminnen – med liten kapacitet
mätt med dagens mått. Namnet fick

de i början av 1980-talet efter en av
de första tillverkarna. Så småningom
kom lite större hårddiskar.
Disbyt introducerades 1989. Sedan
hårddiskarna blivit större och billigare
har fler funktioner lagts in i Disbyt. I
mitten av 90-talet började till exempel
förnamnen läggas in. Numera innehåller Disbyt mer än 12,5 miljoner
poster lämnade av 6 000 deltagare.
Disbyt resulterade också i en finsk och
en norsk motsvarighet som använder
sig av den svenska koden. Nu finns
också en dansk version.
Olof Cronbergs senaste digitala bidrag till Dis är Dispos. Det var efter
ett besök på en släktforskarstämma
i Salt Lake City, USA, år 2005 som
han kom på idén med Dispos, där
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man kan söka genom att kombinera
olika källor.
– Jag är faktiskt stolt över att jag
kom på hur man skulle hantera den
här frågan. Störst nytta av Dispos har
man om man kombinerar med Genline. Tyvärr är Dispos fortfarande för
okänt.
Funktionerna i Dispos har Olof
Cronberg skrivit om i Diskulogen
vid ett par tillfällen under det senaste
året.
Men det är inte bara Dis som Olof
Cronberg ägnat uppmärksamhet åt
med anledning av sitt släktforskningsintresse. Han har givetvis kontinuerligt forskat i sin egen släkt.
– Släktforskning är en evighetssysselsättning. Så snart man hittat en ny
anfader eller anmoder, så får man två
nya anor att leta efter, nämligen den
nyfunnes föräldrar, skriver Olof på sin
hemsida. Och han fortsätter:

Från hela Sverige
– Ju längre tillbaka i tiden, desto svårare blir det att finna några uppgifter,
men det är sällan som det är helt
omöjligt. Den person som säger att
antavlan är färdigutforskad är ingen
riktig släktforskare.
Olof Cronbergs egen antavla rymmer i ”nyare” tid (1600-tal och framåt) cirka 1 800 kända personer.
– Jag brukar säga att den innehåller personer från alla skikt utom de
allra förnämsta och de allra fattigaste.
Anorna är spridda över i stort sett hela
Sverige.
Han har sammanställt två biografier,
dels över sin farfars farfar murmästaren Sven Cronberg (1798–1885), dels
över sin morfars far läroverksadjunkten Johannes Hellsten (1847–1922).
– Båda dessa biografier kan vara av
allmänt släktforskarintresse, då de visar hur mycket information man kan
finna i olika källor om vanliga 1800talsmänniskor.

vigda i Skytts härad –1815, bouppteckningsregister för Oxie, Skytts &
Vemmenhögs härader samt Skanör
& Falsterbo –1750. Han har också
hjälpt till med normering och utskrift
av vigselregistren för Oxie härad och
Onsjö härad.

Släktforskarresor till USA
Under 1990-talet arbetade Olof med
en bibliografi i Skånes Genealogiska
förbunds regi. Boken kom ut år 2000.
Under 1990-talet ledde han också tre
släktforskarresor till USA i samma
förbunds regi. Olof har varit ledamot
i Sveriges släktforskarförbunds styrelse och är redaktör och arkivarie i
Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms
ättlingar.
Ändå är inte alla uppdrag uppräknade. Hur hinner han egentligen med
allt?
– Det är bättre att göra saker än att
fundera på att göra saker, säger han.
Och man ska inte ta i samma papper
två gånger.

Brinner för släktforskning
Man kan utan vidare säga att Olof
Cronberg har ett brinnande intresse
för släktforskning och hur släktforskningen ska utvecklas.
– Dis är en fantastisk förening och
Dis går väldigt bra, säger han och
syftar bland annat på den snabba
medlemsökningen.
Inom Dis finns släktforskningsprogrammet Disgen, det finns söktjänster
på Internet, en tidning, regionfören-

ingar som täcker i stort sett hela landet
och faddrar (support) för flera olika
släktforskningsprogram. Ändå ser
Olof Cronberg flera aktörer på marknaden i framtiden och därmed ökad
konkurrens – inte minst från USA.
– Dis måste helt enkelt visa framfötterna, säger han.
Samarbete med andra föreningar är
ett framtidsscenario. I dag samarbetar
Dis med föreningen Släktdata. En annan förening, där ett samarbete är på
gång den här sommaren, är Genealogiska Föreningen. En del av resultatet
av det samarbetet finns på annan plats
i den här tidningen.

Samarbeta mer
– Men vi kanske också ska samarbeta
mer med hembygdsföreningar och
med arkiven.
Det är viktigt att underhålla det
som redan finns inom Dis men också
utveckla. Internet betyder allt mer och
kan användas på nya sätt av släktforskare. Ett sätt är att lägga in släktforskningen via Internet.
– Där måste vi hänga med i utvecklingen och tillsätter snart en grupp
inom Dis som ska utveckla tanken.
Ett par andra frågeställningar är
hur invandrarnas släktforskning ska
hanteras och hur Dis ska engagera
yngre generationer.
– Vi måste hitta nischer som de
tycker om.
Fotnot: Olof Cronbergs egen hemsida
hittar man på www.abc.se/~m2976/

Vidare har Olof gjort lite mer omfattande utredningar rörande släkten
Kastman från Vimmerby, släkten De
la Rose från Malmö, släkten Sjöström
från Malmö och givetvis släkten
Cronberg från Malmö.
Han har hunnit med att göra register
till kyrkoböcker, bland annat födda,
vigda och döda i Skanör 1664–1716,
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Har gjort register

Olof Cronberg tar symboliskt över ordförandeklubban av Dis tidigare ordförande Sture Bjelkåker vid årsmötet i Linköping.

Cronberg vill bredda Dis mot yngre
och utöka föreningens samarbete
– Dis går bra, sa den nye ordföranden
Olof Cronberg då han i samband med
årsmötet diskuterade några synpunkter med de närvarande.
På den positiva sidan:
• 25.000 medlemmar i Dis.
• Disgen är marknadsledande släktforskningsprogram.
• I Disbyt deltar 6.000 personer med
12,5 miljoner poster.
• Dispos är en länk till källorna.
• Diskulogen är en av världens största släktforskartidningar.
Men det finns också moln på himlen:
• Orkar Dis utvecklas vidare?
• Vill vi arbeta ideellt framöver?
• Kommer utländska aktörer?
• Kommer reklamfinansierade sajter?
• Hänger vi med i svängarna?
Slutsatsen är att Dis måste utvecklas
vidare. Några funderingar som Olof
Cronberg la fram för publiken:
• Disweb.
• Öppna för open source?
• Fler funktionärer.
• Samverkan med andra organisationer – Genealogiska Föreningen,
Sveriges Släktforskarförbund, arkiv, företag…
• Bredda mot yngre.
• Bredda mot utlandet.
• Aktivare släktforskartidning.
• Göra fler källor tillgängliga.
• Fortsatt regionalt arbete med medlemskontakt och utbildning.
Under funktionärsträffen efter årsmötet la Olof Cronberg och Christer
Gustavsson fram tankar om nya ITtjänster och möjligheten att publicera
Disgenresultat på webben.

Disgen på webben
Dis produktråd har diskuterat hur
man ska kunna utnyttja webbens
möjligheter i större utsträckning än
hittills. Disgen på webben och ”One
Step Publishing” diskuteras mest just
nu.
Disgen på webben innebär att man
skapar möjligheter att registrera släkten på en speciell Internet-sajt. Det ger

möjlighet att flera registrerar en släkt.
Det är lämpligt för släktföreningar,
hembygdsforskning och andra som
samarbetar.
Konkurrenter är på väg. Men Dis
styrka är att man visserligen skapar ett
nytt program men kan använda Disgens gränssnitt och kunnande. Man
kan också skapa samspel med Disbyt
och andra webbtjänster.

One Step Publishing
Idén med One Step Publishing är att
det borde vara möjligt att publicera
sin släktforskning på webben med en
enda knapptryckning i Disgen. Htmlmallar för manuell publicering finns
redan nu i Disgen, men här handlar
det om att på ett enkelt sätt kunna
publicera på en gemensam eller egen
webbplats.
Olof Cronberg och Christer Gustavsson betonade vikten av att få
igång något nytt ganska snart. Åhörarna tyckte att de framlagda idéerna
verkade mycket intressanta.
– Det måste dock vara kvalité i det

vi gör, betonade någon. En annan sa:
– Bygg något tilltalande. Vi behöver
något med kvalité.

Inte rulla i samma hjulspår
Olof Cronberg höll med om kvalitetsaspekten och tillade:
– Om vi rullar på i gamla hjulspår
seglar andra förbi.
– För min del vill jag bromsa lite
grand, sa någon av åhörarna. Ska det
här trycka bort en massa nya idéer i
Disgen?
Christer Gustavsson betonade att
så ska det inte bli. Speciella personer
ska jobba med utvecklingen av de nya
tjänsterna.
En person i publiken anmälde sig
omedelbart som en av dem som vill
utveckla tjänsterna.
– Jag ser det som en bra utmaning,
sa han.
BERNT STENMARK
Fotnot: De som har framtidsidéer
kan mejla dessa till Dis på adressen
framtid@dis.se

Christer Gustavsson
lade i samband med
Dis årsmöte tillsammans med Olof
Cronberg fram tankar om nya IT-tjänster och möjligheten
att publicera Disgenresultat på webben.
Disgen på webben
innebär att man skapar möjligheter att
registrera släkten på
en speciell Internetsajt. Det ger möjlighet att flera registrerar en släkt.
FOTO: JAN NILSSON
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Stockholms stadsarkiv
digitaliserar
och lägger ut på Internet
AV BERNT STENMARK

Stockholms stadsarkiv
har digitaliserat en stor
del av sina handlingar
och lägger ut dem till
allmänheten via Internet. Och det är ingen
liten mängd information
man bjuder på – sex miljoner poster när projekt
Öppna arkiven är klart.
– Vi tror att på det
här sättet inspireras nya
grupper att använda
bouppteckningar, kyrkolängder, mantalsböcker och annat spännande
material från våra arkiv,
säger datasamordnare
Mats Hayen, som är en
av dem som arbetar med
projektet och höll föredrag om det i samband
med Dis årsmöte.
Datasamordnare Mats Hayen
informerade om Stockholms
stadsarkivs digitaliseringsprojekt Öppna arkiven. Efter
föredraget var det många
som ville fråga och samtala.
FOTO: BERNT STENMARK

8 | Diskulogen nr 77

Ser man historiskt på hur allmänheten fått del av handlingar (som inte är original) ger Mats Hayen den här bilden:
• Från 1500-talet till idag skrivs handlingar av och publiceras i en bok eller tidning.
• Från 1950 till cirka 1990/2000 fotograferades handlingen. Dessa sprids på mikrofilm eller liknande.
• Från 1975 till idag skrivs handlingar till en databas och
sprids via olika typer av digitala medier.
• Från 1990 och framåt skannas handlingar. Också dessa
sprids via olika typer av digitala medier.
Det är ingen tvekan om att den tekniska utvecklingen går
snabbt och vilken väg ska man välja? Skriva till databas?
Eller skanna?

Kombination i framtiden
Mats Hayen tror att i framtiden blir det en kombination av
databasen och skannade handlingar.
Det är också på det sättet som Öppna arkiven till stora
delar har drivits. Tillsammans med ABA Kopiering har
stadsarkivet överfört det mest använda och därmed mest
slitna materialet till digital form. Det läggs sedan ut på Internet eller cd för att allmänheten ska kunna ta del av det.

Kartor och ritningar inskannade
Olika material har behandlats olika i projektet. Vissa maskinskrivna register och avskrifter har skurits isär och de
enskilda sidorna har skannats för OCR-läsning. Sidorna
binds sedan som böcker igen och det märks inte att de varit skurna. Det digitala material som framställs på det här
viset blir sökbart på ett helt annat sätt än de handskrivna
handlingar och böcker som finns i stor mängd.
Böcker i original får givetvis inte skäras isär utan toppskannas. Kartor och ritningar finns i stor mängd i Stockholms stadsarkiv. Den som vill se ritning på en äldre byggnad eller en gammal karta på en stadsdel har goda chanser
att hitta en sådan i arkivet. Kartor och ritningar har oftast
stort format och till det används en speciell storformatsskanner.
Skanningarna av såväl böcker och handlingar som kartor
och ritningar har gjorts i färg och i mycket bra upplösning.
– Totalt skapades cirka sex miljoner skannade bilder
under 2006, berättar Mats Hayen.

Rotemansarkivet är intressant
En mycket intressant del av Stockholms stadsarkiv är Rotemansarkivet. Det innehåller omkring en miljon individer
och cirka 3,5 miljoner poster. Anledningen till den stora
mängden poster är att samma individ förekommer flera
gånger i arkivet.
Under 1800-talet var inflyttningen till Stockholm så omfattande att kyrkan inte klarade hela folkbokföringen. År
1878 gjorde man därför en roteindelning. I varje rote bodde
cirka 10 000 personer och 1878 bildades sexton rotar.
En roteman (en tjänsteman) var ansvarig för folkbokföringen i sin rote. I arkivet hittar man givetvis namn, födelsedatum, födelseort, civilstånd, yrke samt in- och utflyttning. Men det finns också anteckningar om skolväsendet,
Fortsätter på nästa sida

Tillsammans med ABA Kopiering har stadsarkivet överfört det
mest använda och därmed mest slitna materialet till digital form.
En stor del av materialet har skeppats till Riga där det skannats i
olika specialskannrar.
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hälsovården, fattigvården, kriminalitet, militära uppgifter
med mera.
Rotesystemet avskaffades 1926. Då hade antalet rotar
ökat till 36.
Rotemansarkivet är självfallet en guldgruva för släktforskare. Inte minst med tanke på att en stor del av landets
befolkning bodde kortare eller längre tid i Stockholm under
den här expansiva tiden.

Skulle ta 25–30 år
Idag arbetar en stor arbetsstyrka med att digitalt registrera
uppgifterna i rotemansarkivet.
– Registreringen påbörjades 1977. Det är mycket folk
som jobbar med det. Ändå har vi hittills bara nått till att
cirka 60 procent av rotemansarkivet är digitaliserat.
Med nuvarande arbetstakt skulle det ta 25–30 år innan
registreringen är helt färdig. Eftersom det inte är aktuellt
att utöka personalstyrkan har stadsarkivet gått in för en
förenklad registrering som innebär att digitaliseringen bör
vara klar inom tio år.

Inskrivning och skanning kombineras
Förenklingen innebär att färre uppgifter skrivs in i arkivet,
men dessa uppgifter kombineras med att originalhandlingen skannas in.
– Därmed får forskarna ändå tillgång till alla uppgifter,
säger Mats Hayen.
Rotemansarkivet kommer att läggas ut på en ny uppdaterad hemsida under sommaren. Övrigt material som digitaliserats finns i en faktaruta här intill. Omkring 95 procent
av det digitaliserade materialet kommer att läggas ut på Internet. Resterande fem procent får inte läggas där på grund
av PuL. Och det är kostnadsfritt att använda Stockholms
stadsarkivs digitaliserade material över Internet.
– Det finns inga planer på att lägga in betalfunktioner.
Den sista delen av Mats Hayens föredrag handlade om
hur ny teknik kan användas för att visa gammalt arkivmaterial. Han visade en inskannad bygglovshandling som
lagts in i Google Earth. Och genast har man kopplat ihop
nutid med en gången tid.
Fotnot: Stockholms stadsarkiv hittar du under adressen
www.ssa.stockholm.se
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Så här ser ett inskannat uppslag av en mantalsbok ut – 41 kolumner med olika uppgifter. Materialet är inskannat med bra kvalitet
och läsbarheten är god.

Inskrivna uppgifter
och skannade
kombineras
och forskarna får
därmed tillgång till
alla uppgifter

Gammal teknik och

En byggnadslovskarta har lagts över en satellitbild ...

FAKTA

Stockholms stadsarkiv är inte bara
stadens arkiv, det fungerar också
som landsarkiv för Stockholms län. I
magasinen finns därför handlingar
från både stadens verksamhet och
från de lokala och regionala statliga verksamheterna inom länet.
Ungefär sex mil handlingar
finns i magasinen. De äldsta är
från 1300-talet, de yngsta är bara
ett par år gamla. Handlingarna
finns som handskrivna eller tryckta
dokument, som kartor, ritningar
och fotografier. De finns som myndighetsbeslut, som skolbetyg, som
bygglovshandlingar, som sjukjournaler. Här finns också s k enskilda
arkiv från privatpersoner, släkter,

föreningar och företag, med protokoll,
brev, bilder m m.
Digitalt material har publicerats på
cd- och dvd-skivor som “Söder i våra
hjärtan” och “Gamla stan under 750 år”.
En del publiceras på hemsidan.
Stadsarkivet har en särskild enhet för
digital utveckling.
Enhetens uppgift är att:
• Utgöra en för stadsarkivet gemensam resurs inom områden som digitalisering, bildhantering, databasbyggande och tekniska frågor runt den
långsiktiga lagringen och dokumentationen av digitalt lagrad information.
• Ansvara för utformningen av stadsarkivets externa hemsida.
• Ansvara för att den digitalisering

som genomförs av andra enheter
snabbt blir tillgänglig.
• Etablera samverkan och dialog med
olika användargrupper som ett led i det
digitala tillgängliggörandet.
• Utveckla gemensamma verktyg i
form av standarder, mallar och metoder för stadsarkivets arbete med att
tillgängliggöra arkivinformation.
• Initiera och driva tillgängliggörandeprojekt som är av innovativ karaktär.
• Säkerställa en långsiktig tillgänglighet av digitala leveranser.
• Att aktivt verka i organisationer
som arbetar med frågor om digitalt
tillgängliggörande och långtidslagring
både inom och utom landet.

modern förenas i Google Earth

... handlingen kan tonas och det syns att kartan ligger perfekt ...

... och så här ser satellitbilden ut utan handlingen.
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Bilderna på föregående sida:
Bilden längst upp visar skanningen i
Riga, Lettland.
Nedan till vänster prov på en inflyttningslängd i rotemansarkivet.
Närmast till vänster en sida ur en barnhusrulla 1798.

Bilderna på denna sida:
Några våningar ner i Kungsklippan
förvaras rotemansarkivet. Mats Hayen
visar ovan en av de allra äldsta mantalsböckerna. Kungen och hans familj
är den som står först i boken.
I stadsarkivet finns en mängd ritningar
på byggnader (som den till höger). En
stor del av dem är inskannade i bra
upplösning och kan hämtas hem. Det
är dock ofta stora filer som kan ta en
stund att ladda ner.
Diskulogen nr 77 | 13

Avskrifter av det här slaget bundna i böcker har skurits ur, skannats
i en snabb skanner och texten har OCR-lästs. Sedan har sidorna
bundits till böcker igen. Den digitala texten blir sökbar.

FAKTA

Gamla handlingar som den ovan
skulle utsättas för alltför stor förslitning om de lämnades ut till forskare.
I och med att de skannas får alla
forskare tillgång till dem.
Det här är några exempel på
vad projekt Öppna arkiven
resulterat i under 2006:
• 56 000 skannade bilder av
sidor ur barnhusrullor från
Allmänna barnhuset under
perioden 1798–1916.
• 960 000 skannade registerkort till bouppteckningar och
fattigbevis, plus lika många
OCR-tolkade registerposter.
• 100 000 skannade sidor ur
personregister till kyrkolängder, plus lika många OCR-tolkade PDF-sidor.
• 164 000 skannade bilder av
mantalsuppgifter från 1835,
1845, 1860 och 1870.
• 105 000 mikrokortsrutor av
redan tidigare filmat material.
• 11 400 högupplösta skanningar av byggnadsritningar
och kartor, plus ritningsbeskrivningar och index.
• 93 000 skannade sidor ur
Rotemanshäften från perioden
1878–1926.
• 37 000 skannade sidor ur
flyttningslängder i Rotemansarkivet.

Någon gång under sommaren kommer Stockholms stadsarkiv att presentera
den här söksidan för rotemansarkivet som har en annan utformning än den
nuvarande.

Resultaten av en sökning kan se ut så här.
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GF-aktuellt och Släktforskarnas arkiv i ny form
Genealogiska Föreningen och Föreningen DIS har kommit överens om ett utökat samarbete. Motivet är att båda är rikstäckande släktforskarföreningar som i olika form och omfattning använder datorhjälpmedel. Avtalet gäller bl a ett långtgående samarbete runt GFs
omfattande samlingar i Släktforskarnas Arkiv. Ett samarbete vi hoppas skall vara till gagn
för såväl GFs som Dis medlemmar.
Genom att utbyta erfarenheter och tjänster med varandra kommer vi att tillsammans
genomföra en storsatsning på att digitalisera GFs samlingar och göra dessa tillgängliga
på respektive medlemssidor på Internet. Ett sätt att göra ett besök i Släktforskarnas Arkiv
oberoende av tid och rum med hjälp av digital teknik.
I avtalet ingår också att GF-aktuellt från och med nu ingår som en del av Diskulogen.
GFs medlemmar får på så sätt dels GFs egen medlemsinformation, såväl som Diskulogen i
övrigt utan extra kostnad. Dis medlemmar får GF-aktuellt med intressanta inblickar i GFs
samlingar samt så småningom tillgång till digitaliserat material från Släktforskarnas Arkiv.
Vi hoppas på stort intresse och uppslutning från våra medlemmar inför det praktiska
arbetet och kommer att senare söka dig som vill lägga ner lite tid på detta arbete i någon av
våra projektgrupper. Vill du redan nu delge dina synpunkter på detta sätt att sprida källor
till en större krets på ett mer modernt sätt, hör av dig till din ordförande.
För Genealogiska Föreningen
Lena A Löfström
ordf

För Föreningen Dis
Olof Cronberg
ordf
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Genline
knyter ihop
släkt- och
bygdeforskning
AV BERNT STENMARK

FAKTA

Genlines vd Peter Wallenskog.
Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim
O’Reilly (grundare av databokförlaget O’Reilly Media)
i oktober 2004 för andra generationens webbtjänster.
O’Reilly var också med och definierade webben i mitten av 1990-talet. Web 2.0 är inte bara en ny webbdesign utan hänsyftar allmänt på webben.
Det finns ingen klar definition av Web 2.0, men gemensamt är att användarna ska ha stora möjligheter
till interaktivitet och samarbete. Enligt O’Reilly ska en
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FOTO: BERNT STENMARK

– Vi är på väg in i bygdeforskningen med stormsteg, säger Genlines
vd Peter Wallenskog.
Bakgrunden till kommentaren
är att Genline för ett år sedan köpte plattformen/databasen Inforum
av David Fogelberg i Valdemarsvik.

webbsida uppfylla tre villkor för att få kallas Web 2.0:
1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll.
2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.
3. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användarvänlig.
Det förekommer dock även andra definitioner på begreppet Web 2.0.
Källa bl a Wikipedia, den fria encyklopedin

Samtal pågår om nya
leveranser att skanna

Göra kopplingar
Och vidare: ”Mellan dessa databaser
kan man göra kopplingar så olika
släktforskare kan dela på sina uppgifter och på så vis enkelt komplettera sin
forskning. Även hembygdsföreningar
kan fylla i data om platser som torp
och gårdar de har forskat kring och
göra bilder och dokument tillgängliga
från sina lokala källor.”
– Plattformen bygger på Web 2.0.
Den som är intresserad av Bygdeband
lägger alltså själv in uppgifter, säger
Peter Wallenskog.
Släktforskare kan knyta sina individer till geografiska platser där hembygdsforskare lagt in material – ritningar, beslutsprotokoll, bilder och
mycket annat.

Nya register
– Nu går vi igenom hela bildarkivet för
att se att varje bild ligger på rätt ställe.
Ser vi något som är dåligt skannar vi
om det.
Kyrkboksmaterialet håller på att
kompletteras med två typer av register:
• SCB-register för samtliga län.
• Jämförelsetabeller över volymbeteckningar, årtal etc som skiljer sig
åt beroende på om man använder
mikrokort eller de inskannade mormonfilmerna.
Eftersom det material som Genline
skannat kommer från mormonfilmerna saknas en del kyrkboksmaterial på
1800-talet. Därför har Genline kompletterat med material från Statistiska
Centralbyrån (SCB). Det är avskrifter
av alla kyrkböcker avseende födda,
vigda och döda från 1860 till cirka
1897.

Svårt att hitta
SCB-materialet kan vara ganska svårt
att hitta i varför man gjort speciella
SCB-register som underlättar sökandet. Dessa har kommit till bland annat
med stöd av Dis.
– SCB-registren underlättar sökningen väldigt mycket. Ett gigantiskt arbete har utförts under ett par år. Under
sommaren räknar vi med att det sista

länet ska vara klart.
Ett annat arbete som pågår är att
upprätta jämförelsetabeller mellan
Svars mikrokort och mormonernas
indelning. Volymsignum och tidsperioder skiljer sig ofta åt mellan mikrokorten hos Svar och de mormonfilmer
som Genline skannar och publicerar i
sitt bildarkiv.
Nu kan mikrokorten och mormonfilmerna jämföras i åtta län. De ligger
i en Excel-fil som hämtas hem. Efterhand som fler län blir klara kommer
filen att kompletteras.

Ett jättejobb
– Det är ett jättejobb som pågår, säger
Peter Wallenskog.
För övrigt betonar han värdet i
samarbete mellan Genline och Dis.
Dispos är ett exempel på det.
– Från Genlines sida lägger vi ner
mycket tid på strukturen. Det gäller
nämligen att ha en struktur så att
materialet blir sökbart och användarvänligt.
BERNT STENMARK

FAKTA

Fogelberg hade under fem års tid
jobbat med att ta fram Inforum, som
knyter ihop släktforskning och hembygdsforskning. Han är nu anställd
av Genline för att jobba vidare med
projektet.
Resultatet av vad som åstadkommits
hittills kan man se i en demodatabas
som kallas Bygdeband och återfinns
under adressen www.inforum.se.
”Via denna hemsida får du tillgång
till unika data om personer, familjer,
släkter, platser, bilder och dokument
som du inte tidigare haft tillgång till.
Systemet bygger på att det finns ett
antal användare som är redaktörer
och ansvariga för sin del i den gemensamma databasen”, står det på
Bygdebands hemsida.

Mellan Genline och Riksarkivet/Svar
pågår just nu samtal för att utreda
vilka överenskommelser som finns att
fortsätta leveranser av material som
ska skannas av Genline.
– Det sker i positiv anda och vi räknar med att få fortsatta leveranser från
Riksarkivet, säger Peter Wallenskog.
I väntan på att samtalen ska slutföras jobbar Genline med att höja
kvalitén på det material som redan är
inskannat. Genline har köpt 18.000
filmrullar av det s k mormonmaterialet från Riksarkivet. Det har resulterat
i cirka 16 miljoner bilder. Och eftersom det oftast ligger två sidor på varje
bild innebär det att det finns tillgång
till 32 miljoner sidor från cirka år
1600 till cirka 1897.

Mormonerna filmade 1948–
1963 större delen av de svenska
kyrkböckerna till och med år
1895. Vissa avvikelser finns.
Dock filmades originalböckerna
för födda, vigda och döda bara
till omkring år 1859.
För perioden 1860–1897 filmades avskrifter av dessa kyrkböcker. Avskrifterna levererades till Statistiska Centralbyrån
(SCB). Eftersom det rör sig om
avskrifter är informationen inte
lika fullständig som i originalböckerna. Bland annat saknas
datum för begravning, uppgift
om faddrar samt ibland även
dödsorsaken. Ibland finns även
avskrifter av husförhör med i
SCB-materialet.
Bakgrunden till dessa böcker
är en bestämmelse från 1860
om att avskrifter av alla uppgifter om födslar, vigslar och
dödsfall skulle skickas in till SCB
och användas för statistik.
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– Historien blir väldigt konkret när man håller på med släktforskning, anser Gösta Samuelsson som är Dis 25.000:e
FOTO: BERNT STENMARK
medlem.

Dis 25 000:e medlem:

Släktforskning ger perspektiv
på dagens samhälle
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– Släktforskning ger perspektiv på dagens samhälle.
Det är Gösta Samuelsson,
nybliven medlem i Dis, som
gör den analysen.
– Människors levnadsvillkor förändras ständigt. När
man släktforskar blir det väldigt påtagligt.
Gösta Samuelsson tar ett exempel.
I december 1774 födde en av hans
anor en dotter tre månader efter vigseln. Det kostade fadern 18 riksdaler
att inte hålla barn-alstrandet inom
äktenskapet.

Släktforska i skolan!
Exakt 200 år senare föddes Gösta
Samuelssons dotter och hennes föräldrar blev ”tvungna” att gifta sig.
Några ”böter” utdömdes givetvis

inte, men de gifte sig för att en barnavårdsman inte skulle utses. Sedan dess
har regelverket som bekant ytterligare
moderniserats.
De perspektiv som släktforskning
ger vill gärna Gösta Samuelsson att de
unga ska få del av.
– Mer släktforskning i skolan, förespråkar han.

Började i vintras

– Det jag hittade började jag notera
på papper, men fann ganska snart att
jag behövde ett dataprogram.

Blev 25.000:e medlem
Han blev rekommenderad Disgen,
gick med i Dis och
det visade sig att
Gösta Samuelsson
blev Dis 25.000:e
medlem.
Kombinationen
släktforskning och
dator har gett en
del andra positiva
erfarenheter. Under många år har
Nordiska museet
haft en historisk utställning kallad Vår
bostad. En jättebild
med figurer i naturlig storlek har stått
vid utställningens
entré. Bilden visade
Göstas morfar och mormor med barn.
Morfar Karl-Erik Karlsson-Rask hade
varit indelt soldat.

Historien
blir väldigt
konkret
när man
håller på med
släktforskning

Gösta Samuelsson
har varit folkskollärare, ämneslärare
och speciallärare.
Sedan några år är
han
pensionerad
och bor i Åkersberga, några mil norr
om Stockholm.
Det var först i
vintras som han
började intressera
sig för släktforskning på riktigt. Visserligen hade han
fått en viss inblick för 20 år sedan
efter ett besök på släktforskarnas hus
i Leksand.

– I januari ”googlade” jag på soldatens efternamn Karlsson-Rask och hittade en hel släktutredning på nätet.
– Förresten har jag tittat en del på
Disbyt. Det är smart.
Nästa projekt är att kolla varför
Skyttgruvan utanför Falun heter just
Skyttgruvan. Gösta härstammar som
tidigare sagts från Falun på sin pappas
sida. Många var gruvarbetare. Och en
del av släkten hette Skytt i efternamn.
Om det har något samband har han
inte utrett ännu.

Historien konkret
– Men historien blir väldigt konkret
när man håller på med släktforskning.
Hur gick det då med farbrodern
som försvann, men blev återfunnen?
Alla hade levt med tron att farbrodern verkligen var försvunnen.
Frälsningsarmén, som sökt och hittat
många ”försvunna”, hittade farbror
Einar i trakten av San Francisco.
Gösta har också funnit det sjukhus
där Einar togs in och dog 1954.
BERNT STENMARK

Myterna stämmer inte
– Det finns i alla familjer myter om
varifrån släkten kommer och vad
vissa individer gjort. De stämmer
oftast inte.
I Göstas fall innebar en farbror
en outredd gåta. Farbror Einar var
sjöman och det hade sagts att han
försvann till sjöss. I Leksand hittade
Gösta uppgifter om sin farbror.
Han hittade också fler uppgifter om
släkten. På faderns sida härstammade
en del från Nås i Dalarna. Farmor var
från Falun. Och i den grenen förekom
flera gruvarbetare.
Den släktgren som bott i Nås hade
troligen varit svedjebrukare.
– Jag visste inget om svedjebrukare,
men jag fick anledning att ta reda på
en del, säger Gösta Samuelsson.

Släktforska med hjälp av dator
Det blev inte så mycket efter besöket
i Leksand. Men i december förra året
gick han tillbaka till Släktforskarnas
hus. Där var det någon som berättade
att man kan släktforska via datorn.
Gösta köpte ett abonnemang hos
Genline och började söka bland kyrkböckerna.

Gösta Samuelssons farbror Einar
ansågs vara
försvunnen
till sjöss.
Genom släktforskning och
viss hjälp av
Frälsningsarmén hittade
man honom
i trakten av
San Francisco.
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DISBYT

Nya funktioner i Disbyt
AV OLOF CRONBERG
Tidvis kritiseras Disbyt-basen för
att det är så lätt att skriva av uppgifter utan att kontrollera dem.
Vid funktionärsträffen i mars diskuterade vi vad vi kunde göra åt
det. Kan man på något sätt göra
det tydligare hur pass väl underbyggda uppgifterna är.
Vi funderade i lite olika banor. En
tanke var att man på något sätt skulle
kunna jämföra olika forskares material om de överlappade varandra.

Varningstriangel
Om två forskare t.ex. hade olika föräldrar till en person, så skulle relationen på båda forskarnas familjeöversikter märkas med en dödskalle eller
åtminstone med en varningstriangel.
Det skulle vara ett smart sätt att visa
att här finns en osäkerhet.
Kritiken mot den modellen var att
det skulle ju drabba även väl underbyggda uppgifter om det finns någon
annan felaktig uppgift som någon annan forskare skickat in. Detta förslag

får således vänta på en bättre lösning.
En annan tanke var att man redovisar hur bra källangivelse som föreligger. Om det endast finns ett årtal och
inget datum, blir det ett minustecken.
Finns det ett datum blir det en stjärna.
Finns källangivelse blir det två stjärnor. Finns hänvisning till kyrkoboksvolym tre stjärnor och till kyrkobokssida fyra stjärnor. Det blir således en
form av kvalitetsmarkering.

Skicka nytt material
Om det saknas uppgift om stjärnor
kan det bero på att materialet är så
gammalt att den typen av uppgifter
inte finns med. Vi har även upptäckt
ett problem att informationen saknas
för ett antal dödnotiser. I båda fallen
avhjälps problemet med att skicka ett
nytt material till Disbyt.

Tidsbegränsade funktioner
Vi inför också ytterligare förbättringar som blir beroende på hur mycket
uppgifter som skickas in och som blir
tidsbegränsade. Om man har skickat
in mer än 200 poster senaste året eller
1 000 poster senaste två åren, får man

Vad skulle
du vilja
skriva om
i Diskulogen?

tillgång till dessa funktioner. Tanken
är att det ska vara en morot för att
förnya sitt material med en viss regelbundenhet.

Två nya funktioner
Först ut blir två funktioner:
l En antavla.
l En bläddringsfunktion.
Den första funktionen visar helt
enkelt en antavla i fyra led. Den andra
funktionen bläddrar enkelt mellan
olika forskares uppgifter för samma
person. Förutsättningen här är att det
finns en födelsenotis för personen.
Kan du inte se antavlan eller bläddringsfunktionen, så beror det på att du
antingen har skickat in för lite uppgifter eller att det var för länge sedan.

Små material tidsbegränsas
Vi kommer också att införa en tidsbegränsning för små material. Om
man skickar in uppgifter om färre än
50 personer kommer man att förlora
möjligheten att se familjeöversikter.
Tanken är att det ska stimulera till att
skicka in mer uppgifter efter hand.

Vi behöver fler som skriver i Diskulogen. Är du
en av dem som vill bevaka ett visst teknikområde eller skriva allmänna artiklar om släktforskning med hjälp av datorer eller annan teknisk
utrustning? Vill du skriva någon enstaka gång
eller vill du medverka regelbundet?
De flesta som har uppdrag inom Dis jobbar
ideellt. Så är det också med Diskulogen. Du får
inte betalt för det du skriver, men får medverka i
en av världens största släktforskartidningar.

Vill du bidra på något sätt i Diskulogen så är du välkommen att ta kontakt med tidningens redaktör
Bernt Stenmark. Mejla till redaktor@dis.se och berätta om dig själv och vad du vill skriva om.
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Under uppgifterna huvudpersonen finns en antavle-knapp för att se en antavla och dessutom bläddringsknappar för
att bläddra mellan uppgifter från olika forskare. Som synes har jag varit slarvig med att ange källor. En stjärna betyder
att det finns datum men ingen källa. Ett minustecken att det bara finns ett årtal.
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Mac-användarna vill ha cd-skivor
som går att använda i Mac
Börjar dagens spalt med lite
”gnäll”. Har fått brev från Macanvändare som tycker att vi är styvmoderligt behandlade av Dis och
även av dem som ger ut cd-skivor,
som t ex Släktforskarförbundet
– deras Sveriges befolkning, Sveriges dödbok – för att nämna några.

MACSPALTEN
Citerar ett av breven som även berör
översättningen av nya Reunion 9.
”Hej Helge!
Tack för ditt svar angående MacStamträd. Men sedan jag tittat på den nya
versionen av Reunion 9 lutar jag nog åt,
att det vore klokt om vi som använder
mac, undersöker Micaels möjligheter att
göra en ’försvenskning’ av Reunion 9.
Programmet har uppenbarligen genomgått en nödvändig uppdatering av inte
minst layouten (mer färg) och dessutom
en del förändring av användning. Dessutom är ju många av oss van vid programmet, som också fungerat väl. Inte
minst grafiken.
Mitt förslag är:
– Kontakta Micael Korndahl ang. 'försvenskning' av programmet.
– Kontakta Dis ang. ev. bidrag till arbetet. Vi borde ju få något för att vi
uppenbarligen behandlas en aning styvmoderligt i förhållande till den användarhandbok för Disgen som Diskulogen
utvecklats till.
Tänk på saken, du har ju kontakter
inom Dis förmodar jag!
Hälsningar/Åke”

Uppskattningsvis är mellan 500 och
800 av Dis mer än 20.000 medlemmar,
Mac-användare. Alltså mindre än fem
procent. Någon exakt uppgift finns så
vitt jag vet inte.

Utrymme för fler artiklar
Det är kanske därför realistiskt att vi
Mac-användare får minst en och helst
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Macstamträd ”har
den rätta Mackänslan”, har en
Mac-användare
uttryckt.

Reunion har
kommit
med version 9.
Det fungerar utmärkt att köra
Disgen ver 4.5 i
Mac G 4 eller i en
iMac.
två sidor av Diskulogens 30, och ibland 40 sidor.
Det finns med andra ord utrymme
för fler artiklar och synpunkter från
oss Mac-användare.

”Skylla sig själv”
När det gäller cd-skivor, t ex Sveriges
befolkning, som vi nämnde ovan – fick
vi av Sveriges Släktforskarförbund beskedet, när vi påpekade att den inte
gick att använda i våra Macar, att ”ni
får skylla oss själva som valt den typen
av dator”.
Det kommer ständigt nya cd-skivor
av olika slag för släktforskare. Nu
senast G-gruppens ”Resande över
Östersjön”. Inte heller den går att
använda i Macintosh-datorer.
Vi är uppenbarligen en alldeles för
liten grupp för att det skall vara intressant att ta fram Mac-kompatibla
cd-skivor.

Macstamträd
Vi har tidigare i denna spalt presenterat
och gjort en kort test och utvärdering
av Macstamträd – vi har också visat
programmet vid Släktforskardagarna
i Stockholm i fjol.
Några Mac-användare som testat

programmet har hört av sig – man är
förtjust i programmet som ”har den
rätta Mac-känslan”, som någon uttryckte sig.
Intresserade kan ladda hem en demoversion på www.onlymac.de.html
De som redan har programmet kan
också där ladda hem den senaste uppdateringen.
Det skulle vara intressant att veta
hur många det är som använder programmet – och vad man tycker om det.
Har det ”den rätta Mac-känslan”?
Hör av er!
(Notisen införd i senaste numret av
Dis-Syds medlemstidning Diskutabelt)
Från reunion.gensoft.se har vi
saxat följande om den nya versionen
av Reunion 9.

Reunion 9
”Leister har nu släppt version 9 av sitt
populära släktforskningsprogram Reunion som är en sk Universal Binary
dvs. gjort för både Intel och PowerPCdatorer. Uppgraderingar köps direkt
av Leister via deras hemsida. Bland
nyheterna kan nämnas Pod cards till
din iPod för att lättare kunna bära
med sig data, Treetops är en lista över
ättlingarna för varje person m m. En

översättning kommer troligtvis innan
sommaren.
För att använda Reuion 9 behöver
du minst Mac OS X 10.3.9 installerat.
Om du har köpt Reunion 8 fr.o.m.
15 november 2006 så kan du ladda
hem den nya versionen kostnadsfritt
från Leisters hemsida. Skicka eller
maila kvittot till Leister så får du en
upplåsningskod av dem med vändande e-mail. Kontakta Macdata så
mailar vi kvitto på inköpet.”

Hallå alla Disgen 4.5-fans
Under släktforskardagarna i Stockholm i somras fick vi ett tips från
Gunnar Flygh – han påstod att det
gick att köra Disgen 4.5 i moderna
Macintoshdatorer, som t.ex. Macintosh G 4 och iMac.
Vi trodde det var ett skämt – men
det har visat sig vara OK.
Efter test i en Powerbook G 4 och i
en iMac Blueberry, kan vi konstatera
att det fungerar alldeles utomordentligt. Inga som helst problem, inte ens
en gång vid start av programmet, som
vi tidigare varit vana vid.
I Powerbook G.4:an finns OS
X10.3.9 och OS 9.2 och där kör vi
naturligtvis DG 4.5-programmet i
OS 9.2.
I iMacen finns OS X10 och en BasiliskII-emulator och OS 7.6, och där
kör vi DG 4.5-programmet i OS 7.6.
Vid installationen flyttades DG
4.5-programmet och flockfils-mappen med ett Mac-formaterat (Mac OS
Extended) USB-minne, från en annan
dator – och lades på hårddisken i respektive dator.
Det går inte att skriva ut direkt
från DG 4.5-programmet – men det
går bra att skriva och spara utskrifter
som Textfil, som konverteras till t.ex.
AppleWorks 6 – där man sedan kan
redigera texten, lägga in bilder och
få fina utskrifter – både i träd- och
tabellform.

Jämsides med Reunion
Vi kan nu köra vårt älskade Disgen
4.5-program jämsides med Reunion
8 och MacStamträd i de nya Macintoshdatorerna. De tre programmen
kompletterar varandra.
Nu kan vi glädjas över att åter ha
ett fungerande Disgenprogram för
Macintosh!

SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET
Jag skulle vilja belysa ett problem eller
en svårighet som jag har haft, när jag
ville komplettera kartorna i Disgen
med nya platser – byar, gårdar, kvarter
och liknande.
Det är möjligt att ni har berört
denna fråga tidigare med lösningar,
tips eller råd om hur man hittar rätta
koordinater för platserna, i så fall har
jag missat det. Själv har jag försökt via
kartor ta fram koordinaterna genom
att mäta, men det blir inte bra eftersom skalorna för koordinater är olika
i höjd- respektive längdled, och det
blir dålig noggrannhetsgrad.
Nu på senare tid har jag kommit
Disgen 4.5 håller verkligen måttet,
trots att det har gått några år sedan
det utvecklades. Tack Arne Wallgren
för ett bra program och ett tack också
till Gunnar Flygh för tipset.
(Artikeln har varit införd i de senaste numren av Dis-Syds och Dis-Nords
medlemstidningar)
(Om Disgen 4.5 går att köra i maskiner med Intel processor, ber jag att
få återkomma till.)
HELGE OLSSON
MAC- O REUNION-FADDER

HELGE @ DIS- SYD.SE

W1.410.TELIA .COM /~U 41018040/

på att använda ”Google Earth”, där
har man hela tiden koordinaterna
angivna för markörens placering. Kan
man bara orientera sig i landskapet på
”Google Earth” så har man koordinaterna direkt. Detaljeringsgraden är
ju så pass bra att det är inget större
problem att ens peka ut enskilda
byggnader.
Har man ”Google Earth” och Disgen i var sitt fönster på skärmen är det
bara att läsa i ena fönstret och skriva
in i det andra.
SVEN-ÅKE NÄSHOLM
MEDL NR 26498
Sex av tio av Sveriges befolkning
16–75 år hade 2006 bredbandsanslutning till Internet, en markant ökning
jämfört med 2005.


Av dem som inte har bredband
uppger två av tio att skälet är att bredband inte erbjuds i bostadsområdet.


Fjorton procent av Sveriges befolkning 16–75 år använde år 2006 bredbandet för IP-telefoni, en högre andel
än 2005. Av dessa har hälften inte fått
någon information om hur nödnumret 112 fungerar när man ringer via
IP-telefoni.
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Dis-Aros jobbar med att historiskt kartlägga hyttor, hamrar och bruk i den
del av Sverige som kallas Bergslagen. Ett delresultat presenteras på släktforskardagarna i Halmstad. Här berättar Dis-Aros själv om bland annat insamlingen av uppgifter.

Dis-Aros har verksamhet i Bergslagen
Alla är vi en produkt av en historisk händelse! Alla är vi en del i
historien och har förfäder som i
varierande grad varit delaktiga i
vårt lands utveckling! Vi som har
anor från Bergslagen tillhör den
skara som kanske fått uppleva
den allra största omvandlingen
som skett i vårt land.

REGIONALT
Det område som historiskt anses tillhöra
Bergslagen inbegriper hela eller större delen av landskapen Gästrikland, Dalarna,
Västmanland, Närke och Värmland.
Men även delar av landskapen Uppland,
Södermanland och Östergötland – i varje
fall de delar som gränsar mot de förstnämnda har historiskt ansetts tillhöra
Bergslagen.

Just nu 254 hyttor, hamrar, bruk
Allt från 1000-talet har bergsbruk,
järnframställning och förädling av järn,
stål och andra material ägt rum i dessa
trakter. Enligt Harmens sammanställning
av hyttor, hamrar och bruk i exempelvis
Västmanlands län (U) har antalet uppgått
till 146 stycken.
Enligt en sammanställning som vi håller på att ta fram till släktforskardagarna
i Halmstad har det säkert funnits dubbelt
så många. (för närvarande 254) Samma
förhållanden kan råda i de andra regionerna – länen/landskapen.
Åar och vattendrag, som mynnar ut i
Mälaren, Hjälmaren, Vänern och andra

Arkiv Digital lanserar
Internettjänsten AD Online
Hittills har företaget Arkiv Digitals
produktion skett på cd-skivor och
företaget har i dagsläget cirka 500
kunder. I sommar lanserar företaget
AD Online.
Parallellt med uppbyggnaden av
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större sjöar, har allt ifrån 1500-talet,
fram till elkraftens införande på 1800-talet stått för tillförsel av energi. Med hjälp
av vattenhjul har hyttor försetts med luft
från bälgar och hamrar drivits av samma
energiform.

1.000 har reducerats till 15
De kanske 1.000-talet hyttor och hamrar
som funnits i Dis-Aros verksamhetsområde har nu, genom rationaliseringar
(nedläggningar och uppköp) minskat till
15 av de 25 som fanns i landet år 1997.
Järnbrukens behov av bättre transporter,
som byggandet av kanaler och järnvägar,
var en av de största bidragande orsakerna.
År 1821 startade den första ångbåtslinjen i landet, mellan Arboga och Stockholm. Hjälmare kanal var klar 1639 och
Strömsholms kanal 1795. Den första
järnvägslinjen beslutade riksdagen 1852
skulle byggas mellan Köping och Hults
lastageplats vid Vänern. Den första blev
klar mellan Nora och Järle, vilken anslöt
till den förutnämnda linjen.

Bergslagen omfattar en stor
del av Sverige.

”Regionföreningen
bör byta
namn”

Presenteras i Halmstad
Vid släktforskardagarna i Halmstad
hoppas vi kunna presentera ett omfattande material om hyttor och hamrar i
vårt verksamhetsområde. I första hand
gäller det Västmanland och Örebro län.
Förhoppningen är att vi ska fortsätta med
övriga län/landskap.
Med tanke på detta anser vi att ett
namnbyte till DIS-Bergslagen är en adekvat benämning för vår regionförening.
BRAGE LUNDSTRÖM
DIS-MEDLEM 1504
bilddatabasen har Arkiv Digital utvecklat egen programvara och ett eget
bildformat för att kunna distribuera
hela bilddatabasen över Internet.
– Tiden är nu mogen att på allvar ta
upp kampen med privata Genline och
statliga Svar genom lanseringen av Arkiv Digitals onlinetjänst AD Online,
säger man från företagets sida.

I Olaus Magnus historia om
de nordiska folken förekommer denna illustration som
visar en smideshärd med bälgar, drivna av vattenhjul, samt
tre stångjärnshamrar, alla med
vattenhjul.

Genom utvecklingen av programvaran AD Client kan man söka sig fram
till rätt volym i databasen. Utöver alla
normala funktioner och krav man kan
ställa på en programvara, är det också
möjligt att ha flera bildfönster öppna
samtidigt. Det innebär att man enkelt
kan växla mellan t ex födelsebok och
husförhörslängd.

INSÄNDARE

Brist på fantasi!
Ja nu är vi där igen! Dis förening för
södra Sörmland och Östergötland
skall heta Filbyter (skall namnet inte
tala om var föreningen är belägen?).
Att ni Linköpingsbor inte tog namnet
Dis Linköping. Om namnet ”Filbyter” nämns tror jag de flesta associerar
detta med Linköping.
Hur inskränkta får man vara? Hur
tänker styrelsen?
Ett godtagbart namn om inget
bättre hittas ”Dis Södra Sörmland/
Östergötland”, då känner sig alla
hemma.
Det är väl inte bara ni Linköpingsbor som skall känna er hemma. För
upplysnings skull: på årsmötet var det
30 Linköpingsbor, 5 icke Linköpingsbor. Se er som en lokal Linköpingsförening vad ni än påstår. Övriga gör sig
icke besvär.
Mitt råd till medlemmar från södra
Sörmland/Östergötland, stanna kvar i
Dis rikstäckande huvudförening. Bry
er inte om Dis Filbyter.
M13211 BLIR EJ MEDLEM
MED NAMNET ”FILBYTER”
Svar:
Ingen brist på fantasi men på
godtagbara namnförslag!

Under några månader jobbade vi hårt
på vad vår regionförening skulle heta.
En del förslag förkastades för att de
var för långa, t ex DIS-Södergötland
och DIS-Östermanland.
Det namn som föreslås i insändaren
måste också av samma skäl förkastas
vilket jag tror en stor majoritet håller
med mig om.
Andra förslag som inte väckte gehör
var att DIS-Öst skulle byta namn så vi
fick ta över detta. Inte heller ett skojigt
förslag som DIS-Götost accepterades.
Så dök förslaget DIS-Filbyter upp.
Först tänkte jag att det kan vi inte ta
för då blir det uppror borta i öst. Jag
fick tre mejl från medlemmar som var
negativa till namnet och jag svarade
på dessa med en förklaring. En hörde
av sig efter svaret och bad om ursäkt
för att han inte hade något förslag att
lämna samt önskade mig lycka till med
namnet. Att jag själv var lite tveksam

från början berodde på min uppväxt
och levnad i och runt Linköping med
kännedom om de rivaliteter som rådde
mellan Norrköping och Linköping.
Nu har man ju som väl är börjat
samarbeta i fjärde storstadsregionen
och i denna anda hoppas jag på ett fint
arbete i DIS-Filbyter. Vår man i Norrköping håller som bäst på att förbereda träffar med föredrag/utbildning
under hösten.
Tillbaka till Filbyter. Folkungabrunnen skapades av Carl Milles efter Werner von Heidenstams roman Folkungaträdet och hamnade på Stora Torget i
Linköping för 78 år sedan. Innan dess
hade nog ingen förknippat Filbyter
med Linköping. Han omnämns i
romanen i staden Folketuna som låg
innanför östgötakusten.
Både gubben och staden är uppdiktade av Heidenstam och staden kan
väl vara var som helst, kanske är det
en liknelse med Skänninge som är en
av landets äldsta städer och som kommenterades i tv-programmet Efterlyst
som ”ett mindre samhälle norr om
Mjölby”. Kanske avsåg Heidenstam
Norsholm, vi lär aldrig få veta.
Så drog jag mig till minnes en vits
från Tjadden Hellström där han grillade Linköpingsbornas bilkörning
men samtidigt hade förståelse för
”där har dom ju filbyter”. Då slog det
mig: det är ju det vi gör i DIS, vi byter
filer. Namnet är ju toppen och som bekräftelse kom ett mejl från en göteborgare som tyckte likadant, för humorn i
namnet är ju nästan göteborgsk.
Då hoppas jag att vi klarat av namnfrågan och kommer till den i mitt tycke
elaka uppmaningen att bojkotta DISFilbyter.
Är det namnet som gör oss så illa
omtyckta? Något annat kan jag inte
läsa mig till ens mellan raderna. Vi har
ännu inte hunnit visa vad vi kan över
hela vårt område men vi jobbar hårt
på det. Som DIS-medlem är du välkommen till våra lokaler där du tillfälligt kan forska men vid kontinuerlig
forskning i Forskarstugan vill vi att du
ska vara medlem i DIS-Filbyter.
Kom sedan och var med på våra
kvällssamlingar där vi kör något tema
och sedan minglar över en kopp kaffe.
Dessa träffar har varit välbesökta och

uppskattade men vi har ännu inte
lyckats utlokalisera dem från Linköping, men det kommer i höst.
Vi hälsar alla i vårt område hjärtligt
välkomna att ta del av vår gemenskap
och vårt arbete i DIS-Filbyter med att
göra släktforskningen med datoranvändning ännu roligare.
FÖR DIS-FILBYTERS STYRELSE
ROLF ERIKSSON, ORDF.
Följande citat kommer från Nationalencyklopedin:
Folke Filbyter (tillnamnet har tolkats
som ’fölbitaren’, benämningen på en
som kastrerar unga hingstar genom att
bita sönder deras testiklar), populariserad namnform för den s.k. Folkungaättens hedniske stamfar. Eftersom F.
skall ha varit farfars farfar till den 1202
avlidne Birger Brosa, torde han ha levat
på 1000-talet.
I Heidenstams roman ”Folke Filbyter” (1905) framställs han som en
girigbuk, som dock har drag av storhet
och som får tragiska mått i sin gränslösa, obesvarade kärlek till sonsonen.
F. är centralfigur i den av Carl Milles
skapade ”Folkungabrunnen” (1927)
i Linköping, som återgår på Heidenstams text.
Werner von Heidenstams kanske
snillrikaste figurskapelse är den som
dominerar första delen av Folkungaträdet (1905), nämligen den egensinnige storbonden Folke Filbyter, bärare
av en sorts hednisk mystik; i sinom tid
skulle Carl Milles ge honom kropp i
Linköping. Huvudpersonerna i andra
delen, Bjälboarvet (1907), de kungliga
bröderna Valdemar och Magnus, förkroppsligar utan att mista sin konkreta
mänsklighet två samhällssystem, den
soligt ansvarslösa anarkismens och den
stränga, pliktmörka rikstankens. Med
sin underbara, lyriskt flygande rytm är
detta romanverk något av det yppersta
vår historiska litteratur äger.
Använd gärna insändarsidan för
att diskutera något angeläget
ämne. Men skriv så kortfattat och
koncentrerat du kan. Diskulogen
förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.
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Fyra reste på SwedGen Road Tour i USA
Efter ett års planering var det dags
för SwedGen Road Tour 2007 att
ge sig iväg till USA i slutet av april.
Initiativet kom från Anneli Andersson
i Mellerud. Med på noterna var AnnaLena Hultman i Hössna och Charlotte
Börjesson i Göteborg.
Vi har alla varit med på de tidigare
SwedGen-resorna och ”drömt” om
att göra en resa i egen regi och i mindre skala till en låg kostnad. Vi är alla
också tillräckligt tokiga i USA för att
göra en sådan här resa och betala för
den.
När grovplaneringen var klar fick
Olof Cronberg i Växjö höra om vår
resa och ville genast följa med, vilket
han givetvis fick. Olof har ju också
varit med på de tidigare resorna. Vi
visste att vi fungerar ihop som grupp.
Vi kompletterar varandra vilket är
en förutsättning för att resan ska bli
lyckad.

Besöka ”nya” svenskbygder
Vad var då ändamålet med resan? Jo,
vi ville besöka svenskbygder där de tidigare SwedGen-resorna inte varit. Vi
ville få kontakt med svenskättlingar i
dessa bygder för att berätta om släktforskningsmöjligheter för dem att
söka sina rötter och anor i Sverige.
Anneli och Anna-Lena har stor
erfarenhet och kunskap om sina egna
hemtrakter och var i USA emigranterna bosatte sig. Vi valde därför staterna
Minnesota, Illinois, New York och
Pennsylvania. Anneli och Anna-Lena

SwedGen Road Tour 2007 i Minnesota med Olof Cronberg, Anna-Lena
Hultman, Anneli Andersson, Kathy Meade (Genlines representant i USA) och
Charlotte Börjesson.
ville också knyta ihop banden mellan
dem som stannade kvar i Sverige och
de som emigrerade.
Det finns ett stort intresse och behov
hos svenskättlingarna att få kännedom om de trakter deras förfäder kom
ifrån och varför de emigrerade ifrån
Sverige. Vi själva är intresserade av
att få veta hur emigranternas liv blev
i deras nya hemland. Den historiska
kunskapen är en stor del av tjusningen
med släktforskningen.

Kontakter genom släktforskning
Planeringen gjordes i huvudsak via epost med kontakterna i USA som också
tog hand om reklam och information
om vår resa. Flertalet av kontakterna
har vi fått genom släktforskningsuppdrag, våra tidigare resor samt våra
Dis-medlemmar i USA.
Kathy Meade i Chicago, som är representant för Genline i USA, var med
oss på resan i Minnesota. Hon hjälpte

till med planeringen i Minneapolis och
Cambridge.

Besökte Ellis Island
I Rockford, Illinois hade vi hjälp av
Annelis goda släktforskarvän Karen
Hammarberg. Karen Livsey i Jamestown, New York, hade vi träffat på
våra resor. I de små samhällena Kylertown och Grassflat i Pennsylvania
var det lite mer informellt ordnat av
Jennifer Ertmer.
Vi flög till New York och stannade
till där för att besöka Ellis Island och
gå omkring i denna historiska byggnad
dit så många av våra emigranter kom
i USA. Vi flög vidare till Minneapolis,
Minnesota. Med hyrbil åkte vi sedan
hela vägen tillbaka till New York.
I Minneapolis fick vi bo hos familjen Tracy Baresh genom Annelis
släktforskarkontakter. Första dagen
var det ordnat sightseeing norr om
Minnesota i svenskbygderna bl. a. i
Scandia, Lindstrom, Stillwater, Chisago City, Taylor Falls och Forest Lake.

American Swedish Institute

Ett TV-bolag i Rockford intervjuade Anna-Lena Hultman om emigrationen
till USA.
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Första presentationen på resan hölls
på American Swedish Institute, Minneapolis. Över 125 besökare hade
bokat dagen för att lyssna, lära och få
hjälp med sin släktforskning. Många
kom resande långväga ifrån och då
talar vi om från andra stater som Kalifornien, Texas m fl.
Kathy visade Genline och Olof
visade Disbyt och Dispos samt funktionerna i kombination med Genline
assisterad av Charlotte vid datorn.
Anneli och Anna-Lena talade om emigrationen, resurser på Internet och

cd-skivor. Anneli berättade också om
förhållanden i Sverige och skillnaden
mellan gård, torp och backstugor.
Mitt på dagen var det förbeställd
lunch och under eftermiddagen var
besökarna uppdelade i köer för att få
personlig hjälp av oss vid våra egna
datorer. Vi hade ytterligare åtta lokala
duktiga släktforskare som ställde upp
för personlig hjälp.
Det vi önskade var att vi hade längre
tid för var och en men alla fick hjälp
med några forskningsresultat att ta
med hem.

Två pass
Nästa dag for vi norr om staden till
Cambridge, Isanti County Historical
Society Heritage Center. Här hade vi
presentation två gånger, ett pass på
eftermiddagen och ett på kvällen med
avbrott för mat. Det kom cirka 75 besökare och flera av dem som inte fick
plats i Minnesota hade bokat in sig här
istället. Vi hade samma upplägg som
dagen innan men vi hade längre tid
för var och en som ville ha personlig
hjälp.
Dagen efter var det bilresa till
Rockford i Illinois. Även här fanns
det vänliga familjer som vi fick bo
hos. Charlotte hade några år tidigare
på egen hand haft en presentation på
Rockford Public Library.
Här var upplägget lite annorlunda
för våra 50 besökare. Vi hade en datasal och en föreläsningssal. I datasalen
hjälpte vi besökarna att forska själva
på de svenska resurserna som de för
dagen fick tillgång till.

Allen County Public Library
Innan vi lämnade Rockford på söndagen blev vi bjudna på brunch på stans
finaste country club (restaurang för
en golfklubb) av familjen som AnnaLena och Olof bodde hos. Alla våra
värdar samt några av dem som Anneli
och Anna-Lena har haft släktforskaruppdrag för var medbjudna.
Bilresan passerade sedan Chicago
utmed strandvägen och vidare till Fort
Wayne, Indiana. Olof hade föreslagit
att vi skulle besöka det nya biblioteket, Allen County Public Library, som
öppnades i januari. Det är USAs näst
största släktforskarcenter efter Salt
Lake City och det är enormt modernt.
I en annan artikel kommer vi att berätta mer om detta intressanta besök.

Färden gick vidare till Jamestown,
New York. Där tog Karen Livsey emot
oss i Fenton History Center. Även här
fick vi bo hos familjer, vi tjejer i en
familj och Olof hos en annan. Vi blev
först bjudna på lunch och sedan besök
på Falconer Public Library där vi träffade Delbert Mee som har dokumenterat gravstenar på traktens gravplatser
vilka omfattar många svenskar.
Bob Alm som var värd för oss tjejer
visste nästan ingenting om sin svenska
bakgrund. Anneli forskade snabbt
fram uppgifter som visade att de var
släkt genom Ingvalds-släkten i Dalsland via två grenar. Då är världen liten
och Bob blev väldigt tagen och rörd.

Viking Lake Park
Vår presentation hade vi dagen efter
i en konferensanläggning tillhörande
Jamestown Community College. Upplägget blev samma som i Minnesota.
Det var cirka 45 besökare så vi hade
bättre tid för dem som ville ha vår
personliga hjälp.
På kvällen besökte vi svenska Ingjald Logde vid Viking Lake Park. I en
njutbar solnedgång på verandan vid
stranden satt vi som gäster till våra
värdar och trivdes i mycket trevligt
sällskap.

Emigranter från Dalsland

hit. Arnot, Antrim, Grassflat, Peale
och Wilburne är några orter som kan
nämnas.
Här skulle vi också fotografera
gravstenar med svenska namn vilket
det kommer en särskild artikel om.
En dag var det träff på en restaurang
dit flera svenskättlingar hade kommit.
Efter maten plockade vi fram våra datorer och hade ett improviserat släktforskarmöte och flera fick svar på sina
svenska rötter.

Amish-folket
Innan vi gav oss iväg mot New York
för hemfärd hann vi med att besöka
den gamla kolgruvan i Kylertown som
numera är ett dagbrott. Vi for lite söderut mot Lancaster och hann med ett
besök om och med Amish-folket.
Summeringen av vår resa är att vi
verkligen kunde hjälpa många av besökarna. Det är stor skillnad på bara
fem år. Det var roligt att se glädjen när
de verkligen förstod att vi hade löst deras problem.
Det finns svenskbygder utanför
Minnesota – gravstenarna talade sitt
tydliga språk.
Vi kunde knyta djupare och nya
kontakter med svenskamerikanska
släktforskarorganisationer.
Varenda svensk släktforskare borde
leta reda på sin försvunna Amerikasläkt och åka och hälsa på den. Det
blir en helt annan upplevelse än att
bara vara turist. Har man dessutom
möjlighet att bo hemma hos dem så
kommer man deras liv mycket närmare vilket ger så mycket i utbyte.
ANNELI ANDERSSON
CHARLOTTE BÖRJESSON
OLOF CRONBERG
ANNA-LENA HULTMAN

Färden gick vidare till Clearfield
County i Pennsylvania med de små
trevliga samhällena Kylertown och
Grassflat.
En välkomstkommitté bestående
av fem damer och en liten tös satt
och väntade på oss vid Kylertowns
enda motell. Vi skulle träffa dem alla
de närmaste dagarna i olika sammanhang. Anneli och Anna-Lena har
gjort släktforskningsuppdrag för
några av dem och
Charlotte har gjort
Disbyt-utdrag för
en av dem.
Vi hade valt
denna del av Pennsylvania då många
emigranter kom
från
Dalsland.
Anneli hade hört
talas om trakten
och fått kontakt
med många som
har
kopplingar Anneli Andersson t.h. ger personlig hjälp åt en besökare.
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 18
I artikel nr 11 i denna serie, i Diskulogen nr 71, behandlades de olika
sökmöjligheterna i Disgen 8, dvs. funktionen Välj person (verktygsknappen
gula ansiktet) respektive funktionen
Sök person (verktygsknappen kikaren).
Denna gång fördjupar vi oss i funktionen Sök person och den söklista som

blir resultatet av funktionen (bild 1).
Du bör därför ta fram artikel nr 11
och läsa genom den, eftersom de olika
flikar och knappar som finns i funktionen där beskrivs i detalj, liksom hur du
använder dem vid sökning. Den och
övriga artiklar som nämns hittar du på
Dis webbplats (se faktarutan).

Här lär du dig mer om att
använda söklistor
AV EVA DAHLBERG
Denna artikel är baserad på
Disgen version 8.1d, men när
det gäller söklistorna finns
inte någon skillnad mot 8.1a
som användes för den tidigare artikeln om sökning.
Innan du börjar jobba
med nedanstående tips bör
du göra en säkerhetskopia
(om du inte vet hur du säkerhetskopierar, se artikel
nr 13 i serien, i Diskulogen
nr 73), även om inga avancerade inställningar görs är
det alltid bra att ha en färsk
säkerhetskopia.
Olika sätt att ta fram en
söklista. Du kan göra en
sökning i hela eller delar
av din databas genom att
använda Sök person (du
använder antingen ikonen/
verktygsknappen kikaren i
verktygsraden eller menyn
Sök – Personer). Du ska
i dialogfönstret klicka på
knappen Nollställ allt och
därefter på knappen Sök.
Om du inte fyller i något
fält får du fram hela din
databas. Om du har flera
flockar, och inte har klickat
i Alla flockar på fliken
Grundvillkor, kommer det
först upp ett fönster med
möjlighet att välja i vilka
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flockar sökningen ska göras. Det är då lämpligt att
välja alla flockar genom att
bara klicka på OK (bild 2).
Jag föredrar att alltid ha
”Flockar som du väljer”
som förval på fliken Grundvillkor eftersom jag jobbar
med flera olika flockar
och ofta vill begränsa sökningen.
Du kan också få fram
en söklista från en byggd
an- eller stamtavla genom
att högerklicka i tavlan
(bild 3).
Du kan även ha två

Bild 2

Bild 1
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Du kan också få fram
din senaste sökning genom
att välja Senaste på fliken
när du använder kikaren,
eller genom menyvalet
Arkiv – Öppna söklista
– Öppna fil … Här hittar
du filen DefSkl1 (har du
haft två söklistor finns även
DefSkl2) som innehåller
din senaste sökning. Om du
väljer att spara din söklista
(genom att högerklicka i
söklistan) öppnar du den
på nytt genom detta val.

Bild 3

söklistor öppna samtidigt.
Om du t.ex. använt en
sökning för att få fram alla
personer i en viss släkt finns
resultatet i Söklista 1. Vill
du sedan göra ytterligare,
mer avgränsade sökningar
i din databas väljer du i
menyraden Skapa – Nytt
Fönster – Söklista 2 och
får möjlighet att göra en ny
sökning (bild 4).

Bild 4

Bild 5

Söktips. Om du väljer att
söka på personnamn bör du
komma ihåg att du kan använda jokertecken (* eller
?) för att få fram olika stavningsvarianter. Om du t.ex.
inte normerat namnen utan
använder olika stavning för
Per som Pär, Pehr etc. så kan
du söka P*r i förnamnsfältet. Varianten P*rs* i
efternamnsfältet ger träff
på alla Persson/Persdotter
med olika stavning, men
även efternamn som börjar på Peter eller Petter.
För mer om normering av
personnamn se hänvisning
till Släktforskarförbundets
namnlista i artikeln ”Har

Bild 6
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du kontrollerat din databas nyligen?” (Diskulogen
nr 63, december 2003, s.
20–23) och faktarutan.
Kolumnerna i söklistan
– högerklicka! I söklistan
anges i standardutformningen för varje person det individnummer (med ev. flocknummer) databasen givit
personerna samt efternamn,
förnamn, födelseår och
dödsår (bild 1). Söklistan
kan utökas med fler kolumner genom att högerklicka
när du har markören någonstans på skrivbordet.
När du högerklickar med
musen kommer en meny
upp med dina valmöjligheter (bild 5). Här väljer du
Lägg till kolumn, och väljer
i rutan att bocka för Datum
och Ort under de två rubrikerna Födelse respektive
Död och sedan OK (bild 6).
Du får då med födelse- och
dödsdatum och orten för
respektive händelse i din
söklista.

Synliga kolumner
Om du vill kan du ändra en
kolumn till att vara osynlig.
Du högerklickar då igen,
väljer Synliga kolumner och
markerar vilken kolumn du
vill göra osynlig samt klickar på pilen (bild 7). Du kan
när som helst välja att göra
den synlig igen. Du kan
även ta bort kolumnerna
du lade till.
Om kolumnerna inte
kommer i den ordning du
vill, kan du sedan flytta
dem genom att peka på
kolumnrubriken och hålla
ner vänster musknapp,
kolumnstrecket blir då ett
tjockare streck, och du kan
dra kolumnen dit du vill.
Du breddar dina kolumner, för att långa namn ska
rymmas, genom att uppe
i kolumnrubriken markera det kolumnskiljande
strecket så att pekaren blir
30 | Diskulogen nr 77

en svart dubbelriktad pil
och därefter hålla ner vänster musknapp och dra till
önskad bredd. Vid utskrift
av en söklistas innehåll när
alla de nya kolumnerna
lagts till är det lämpligt
att välja liggande format
(under utskriftsformat i
utskriftsdialogen). Innan
du gör utskrift på papper
bör du granska utskriften
noggrant. Om det blir för
trångt på papperet minskar
programmet bredden på
kolumnerna och tar ibland
även bort sista kolumnen.

Sortering
Nu kan du sortera kolumnernas innehåll i den ordning du vill. Uppgifterna
blir alltid i stigande ordning,
men vilken kolumn vill du
sortera på? Programmets
grundinställning är individnummer, den parameter du
har minst nytta av.
Jag sorterar oftast födelsedatum, födelseår, förnamn,
efternamn när jag t.ex. ska
söka en dubblett, men har
du många ofullständiga datum är ordningen födelseår,
förnamn, efternamn bättre
(du behöver då ha kvar
kolumnen födelseår som
synlig). En anledning till
att sortera på födelseår och
förnamn före efternamnen
är att personen du har som
barn kanske står med patronymikon (fadersnamn, t.ex.
Andersson, Andersdotter) i
din databas, medan den
vuxne mannen kan ha ett
annat efternamn från dina
uppgifter om honom som
vuxen.

Asterisk
Vid sortering på förnamn
som förstahandsval bör du
notera att en asterisk-markering av tilltalsnamnet gör
att samma namn sorteras i
olika grupper med och utan
asterisk (bild 8). Det kan du
delvis komma runt genom

Bild 7
att lägga till kolumnen
Tilltalsnamn (bild 6). Programmet förutsätter då att
när man inte markerat med
en asterisk så är det första
namnet tilltalsnamn.
Du markerar ditt förstahandsval genom att
ställa dig någonstans i
den kolumnen med pekaren, högerklicka för att få
fram valmenyn (bild 5),
välj Sortera enbart denna
kolumn (vilket innebär
förstahandsvalet). Därefter ställer du dig i nästa
kolumn, högerklicka och
välj Sortera därefter också
kolumn, och upprepa sedan
proceduren tills du sorterat
de tre-fyra kolumnerna.

Sortera inte allt
Du behöver inte sortera
samtliga kolumner. Om du
avser använda söklistan
för att kontrollera eller
komplettera
dödsdatum
i en dödbok, väljer du att
sortera på dödsdatum som
förstahandsval.
Användningsområden
för söklistor. Jag använder
söklistorna i en rad olika
sammanhang, t.ex. för att

Bild 8

förbereda mig inför ett besök på ett landsarkiv eller
när jag sitter och systematiskt går genom en kyrkbok
från en socken. Det är ett
smidigt sätt att söka personer med samma efternamn,
förnamn eller från en viss
socken eller ort. Genom att
utöka till alla dessa synliga
kolumner kan jag också
lätt se för vilka personer jag
saknar en grundläggande
uppgift.

Söka på gård
Jag ser snabbt om jag bara
har år och inte komplett
datum, eller om jag saknar
dödsuppgiften eller saknar
en församling. Att sortera i
ortkolumnen är lite besvärligt eftersom den skriver
gård/by/församling,
man
kan inte i denna kolumn få
programmet att bara ange
församlingen. Däremot kan
du välja att bara söka på
en gård eller by genom att
välja Disgenorten med hjälp
av lampan vid ortfältet. Det
finns en möjlighet att skapa
egna kolumner (valet Lägg
till kolumn) där du kan välja
’standard’ eller ’egen’ men
detta går jag inte in på.

Ibland använder jag
söklistorna för att se om jag
har en person i basen sedan
tidigare, innan jag lägger
in en ny person, andra
gånger för att se vad nästa
steg i forskningen är – som
t.ex. att beställa kopior på
bouppteckningar. Du kan
också använda söklistorna
för att söka begränsade
grupper av personer. Jag
har redan nämnt några
men du kan också söka
på yrke, enbart män eller
kvinnor, enbart personer
där du har använt notisen
Oforskat eller en viss flagga
(bild 9) eller personer under
avgränsade tidsperioder (se
närmare beskrivning i artikel 11).
Från de övriga flikarna
i sökfunktionen, det finns

som du ser fem flikar du
kan välja från, kan du ange
ytterligare sökvillkor och
ändra vilka notiser du vill
söka i. Du söker efter alla
ifyllda fält samtidigt (och
villkor mellan samtliga flikar), det är därför viktigt
att alltid nollställa när du
gör en helt ny sökning så
att inte en gammal inmatning ligger kvar på en flik
du inte har framme.

Söka på ord
Man kan därmed kombinera sökvillkor så att man
tar ut alla Andersson på
fliken Grundvillkor och
begränsar till Disgenorten
Nederkalix med underliggande Disgenorter på fliken
Ytterligare villkor. Vill man
sedan begränsa tidsperio-
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den går det, du kan t.ex. ta
fram alla som är födda eller
avlidna ett visst år.
Jag gör också ofta sökningar på ord i fälten Kommentarer (bild 10) och/eller
Övrig text, t.ex. efter
”möjligen” eller ”troligen”
för att få fram notiser där
jag noterat en tveksamhet
till en uppgift och där jag
nu vill försöka lösa dessa
uppgifter. Jag kollar också
den vägen i textnotiserna
efter de felstavningar jag
vet med mig att jag ofta gör
i fritexten.

Kartfunktionen
I artikelserien ”Lär dig
mer om Disgen 8” har en
användning av söklistan
tagits upp när det gäller att

använda kartfunktionen (se
denna artikelseries del 6 i
Diskulogen nr 66). Utanför artikelserien har andra
användningsområden för
söklistan beskrivits. Den
kan användas för att göra
ett utdrag till andra forskare (se artikeln om gedcomutdrag i Diskulogen nr 66,
sidan 30–33) där söklistan
fås fram från den byggda
antavlan eller html-utdrag.
Man kan även söka fram
alla personer från en viss
ort till ett sådant utdrag. En
annan användning beskrivs
i Diskulogen nr 71, på sidan
26, nämligen att söka fram
personer i databasen för att
komplettera
källuppgifterna för personerna.

"Radera personer"
Om du vill radera personer
ur söklistan högerklickar
du och väljer ta bort aktuell rad, eller så trycker
du på delete-knappen på
tangentbordet, du raderar
inte personen från databasen. Du kan den vägen t.ex.
ta bort levande personer ur
söklistan innan du gör ett
html-utdrag eller en gedcom-fil.

Bild 9
Bild 10

Från söklista till familjeöversikt och notiser. När
du har en söklista framför
dig på skärmen kan du
skriva ut dess innehåll eller
skriva ut antavlor för varje
person i söklistan. Men du
kan också gå till familjeöversikten för varje person
genom att klicka på den
gula knappen i den lodräta
verktygsraden till vänster,
du kommer till familjeöversikten för den person som
är markerad i söklistan.
När du har en aktiv söklista
ser du i familjeöversikten
också längst ner i vänster

Bild 11
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verktygsrad två gröna pilar, med vars
hjälp du vandrar upp och ner i söklistan och den personen direkt visas som
centrumperson i en familjeöversikt.
Du kan även använda Page Up/Page
Down–knapparna på tangentbordet
för att vandra i söklistan. För andra
datorer kan det i stället vara de vanliga
piltangenterna som ska användas.
Om du vill kan du dela skärmbilden
i två delar så att du ser familjeöversikten och söklistan samtidigt, du klickar
då på knappen med det tudelade
fönstret i verktygsraden till vänster.
Det går också att direkt öppna notiserna för den i söklistan markerade
personen, med knapparna i verktygsraden till vänster, mellanslag eller med
högerklick.
Men se där i söklistan (bild 11) – är
det inte en misstänkt dubblett? Den
tar vi itu med en annan gång.

• En sammanställning av
artiklarna i serien ”Lär dig mer
om Disgen 8” finns i Diskulogen nr 75, på sidan 27. Du
hittar dem också i DisForum
under avsnitt 3. Disgen – Släktforskarprogrammet – Artikelserien – ”Lär dig mer om
Disgen 8”. Där är du välkommen att diskutera denna och
andra artiklar.

• Om du inte har äldre
nummer av Diskulogen så
hittar du dem på DIS webbplats, under Diskulogen
– Äldre nummer i pdf-format
(www.dis.se/diskulogen/
diskulogindex.htm). Det är
dock en medveten fördröjning
så att de två senast utkomna
tidningarna inte läggs ut på
webbplatsen. Däremot är det
ingen fördröjning på artiklarna i DisForum ovan.

• Släktforskarförbundets
namnlista (andra upplagan) finns på Nättidningen
Rötter (www.genealogi.se/
namnnorm.htm).
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Den här avdelningen är en nykomling i Diskulogen och ett resultat av det samarbete Dis och GF (Genealogiska Föreningen) inlett.
Det syftar bland annat till att ytterligare tillgängliggöra GF:s stora
och unika samlingar i Släktforskarnas arkiv med modern teknik.
Framöver kommer GF:s samlingar att presenteras mer ingående.
I varje nummer av Diskulogen kommer det att finnas information
om de olika bestånden i Släktforskarnas arkiv.
Eftersom alla kanske inte känner till
samlingarna, eller för den delen Genealogiska Föreningens verksamhet i övrigt,
börjar vi med en historisk vandring genom GF:s historia – från grundandet
1933 till nutid.

Organisationer före 1933
När GF bildades var det inte helt lätt att
släktforska. Man måste ha gott om tid
och pengar. Det fanns
inga mikrofilmer, inga
kopieringsapparater,
och det var ont om bra
register till arkivens
samlingar. Det var kanske inte konstigt att
släktforskning var ett
nöje främst för de mer
välbeställda i samhället.
Det fanns släktforskarföreningar före GF.
Den viktigaste var Svenska Autografsällskapet. De gav ut en tidskrift som 1898 fick namnet Personhistorisk Tidskrift. Sällskapets inriktning
var vetenskapligt ambitiös men något
aristokratisk.
Det var den 3 november 1933 som GF
bildades på ett möte i Stockholm efter ett
upprop i Svenska Dagbladet. Deltagarna
menade att det behövdes en förening för
seriösa släktforskningsamatörer.

Fyrtiotalet

Under krigsåren fortsatte verksamheten
i mindre skala, men man lyckades ändå
fortsätta med tidningsklippen och medlemsbladet.
År 1945 bildades Skånes Genealogiska
Förening (numera förbund) och 1946
tillkom Västra Sveriges Genealogiska
Förening (numera Göteborgsregionens
Släktforskare). GF hade redan 1943 tillfogat ”Riksförening för
släktforskare” i sitt namn.
Man fick 1945 egna
lokaler, i gamla Kvinnofängelset på Östermalm
där Riksarkivet hade sin
Östermalmsavdelning.
Efter kriget fick man sina
första arkivarbetare, och
registreringsarbeten kom
igång på allvar.

En förening
bildades
för seriösa
släktforskaramatörer

Trettiotalet
Till att börja med var föreningen ganska
liten (cirka 200 medlemmar 1939). Men
man arbetade med stor entusiasm och
började bygga upp bibliotek och samlingar. Redan då påbörjades släktnamnsregistret och samlingen av tidningsklipp
av personnotiser i Svenska Dagbladet.
Man började också ge ut skrifter, dels
släktböcker, dels mer allmänt inriktade
böcker av värde för släktforskare. Tankarna på ett riksarkiv för släktforskare
kom tidigt upp och föreningens samlingar började ta form. År 1934 började
man ge ut Genealogiska Föreningens
Medlemsblad.

Femtiotalet

Medlemsbladet ansågs vara alltför
otympligt till formatet och man beslöt
satsa på en tidskrift av mer vetenskaplig
karaktär.
Efter en namntävling fastställdes
namnet till Släkt och Hävd. Den utkom
första gången 1950. Allt fler släktforskarföreningar tillkom med stöd från
riksföreningen. Östergötlands Genealogiska Förening startades 1950.
Bland de många skrifter som gavs ut
under denna tid märks Alf Åbergs Läsning av gamla handstilar, som första
gången kom ut 1950 och som sedan
utkommit i åtskilliga upplagor.

Sextiotalet
Släktforskning började bli en allt mer
spridd fritidssysselsättning. GF deltog
1960 i en utställning om genealogi och
heraldik i Nordiska Museets lokaler,
och det blev en påtaglig framgång.
Medlemsantalet gick 1963 upp till 1 000
personer.
Föreningens emblem tillkom efter en
pristävling som vanns av heraldikern Jan
Raneke 1961. Lokalfrågan började bli

GF tar steget in i Diskulogen
Resultatet av ett samarbete mellan
Genealogiska Föreningen och Dis
besvärande. Samlingarna växte snabbt och
lokalen i gamla kvinnofängelset var alldeles
för trång. År 1969 kunde föreningen flytta
in i Gamla Riksarkivets byggnad på Riddarholmen, där man sedan blev kvar till 1996.
Redan 1944 hade GF skrivit till regeringen och föreslagit att Sveriges kyrkböcker skulle mikrofilmas. Filmning kom till stånd genom Mormonernas försorg (om det nu
berodde på GF:s initiativ eller
inte). När filmerna i mitten av
sextiotalet blev tillgängliga på
biblioteken ökade intresset för
släktforskning mycket kraftigt.

Sjuttiotalet
GF var fortfarande den dominerande
riksorganisationen för släktforskning,
men organisationsformen var inte utan
problem.
Man hade nu ett kansli och lokaler
för samlingarna i Stockholm men släktforskarföreningar bildades snabbt i hela
landet. Där var man inte alltid nöjd med
att medlemsavgifterna fördelades av en
riksförening i huvudstaden, som hade
stora kostnader för tidskrifter och administration.
En del föreningar valde att stå utanför
GF medan andra fortfarande var regionalföreningar inom riksföreningen.
År 1976 lanserade GF en mikrofilmläsare för hemmabruk, Vidiologen. Den
var konstruerad av Arvid Lundbäck
och vinsten av försäljningen inom föreningen lade grund till Stiftelsen Arvid
Lundbäcks Fond. Stiftelsen är ett mycket
stort stöd för GF.
Genealogen och trädgårdsmästaren Gottfrid Hintze och hans bror Erik Hintze
gjorde stora donationer till GF under
sjuttiotalet, och efter bådas död övergick
Gottfrid Hintzes samling till GF 1979.

Åttiotalet
Sin första dator fick GF 1981. Det var en
ABC 800, som användes för registrering
av samlingar och bokföring m m.
Medlemsantalet närmade sig vid bör-

jan av 1980-talet 3 000 personer och
vid dess slut var siffran nära 5 000. Det
blev nödvändigt att se över organisationsformerna, och GF tog initiativ till
bildandet av ett släktforskarförbund.
Förhandlingarna pågick under lång tid,
men man lyckades inte hitta en för
alla parter acceptabel lösning av
GF:s och dess samlingars roll
inom det nya förbundet. GF
kom därmed under många år
att stå utanför Sveriges Släktforskarförbund.
När Förbundet bildades upphörde
regionalföreningarnas
anslutning till GF, som därför
tappade en stor del av sina medlemmar. Kansliet och samlingarna liksom
tidskrifterna fanns dock kvar och därmed kostnaderna. Det såg inte helt ljust
ut för föreningen.

Nuläge

När GF nu efter flera års förberedelser
presenterar samlingarna i de nya lokalerna i Sundbyberg samt därtill på Internet
är det egentligen bara en fortsättning på
arbetet att göra dem tillgängliga oberoende av geografiska begränsningar.
Självklart hoppas GF få fler medlemmar och nå ut till nya grupper av släktforskare. Men i grunden styr samma tankar verksamheten nu som när föreningen
bildades 1933: att ta vara på de resultat
släktforskare åstadkommer och hålla
dem tillgängliga för nya generationer av
släktforskare.
GF hoppas att samlingarna ska vara
till nytta och glädje för många som vill
bygga vidare på vad tidigare släktforskare gjort.

Nittiotalet
Vid början av 1990-talet hade GF ungefär
3 000 medlemmar, vilket var mer än man
hade befarat när regionalföreningarna
lämnade GF. Men genomsnittsåldern
var hög och det var svårt att rekrytera
nya medlemmar i konkurrens med andra
föreningar. Medlemsantalet har sjunkit
under hela 1990-talet.
GF har koncentrerat sin verksamhet på
samlingarna och tidskrifterna på bekostnad av mötesverksamhet, studiebesök
och liknande. Öppethållandet har ökat
och samlingarna har gjorts mer tillgängliga för medlemmar på avlägsna orter,
först genom kopierings- och faxservice
och senare med hjälp av e-post.
År 1996 fick föreningen nya lokaler i
Katarinahuset på Sabbatsbergsområdet i
Stockholm. För första gången kunde samlingarna exponeras i sin helhet: mycket
som funnits bakom kulisserna på Riddarholmen är nu tillgängligt för besökare.
Samlingarna presenteras nu under
namnet Släktforskarnas arkiv. Ett omfattande utvecklingsarbete har ägt rum och
GF är sedan 1998 åter medlem i Sveriges
Släktforskarförbund.

Släktforskarnas arkiv är en guldgruva
att ösa ur. Det är meningen att Dis genom samarbete med GF ska bidra till
digitaliseringen av arkivet, som därefter
kan användas av fler forskare i landet.
Ovan till vänster GFs logga.
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GFs öppettider i sommar
I sommar kommer GF att ha semesterstängt vecka 29–31. Mellan 16 juni
och 17 september är öppettiderna begränsade till måndag–fredag kl 11–17,
dvs inget kvällsöppet. Detsamma gäller för förbundskansliet samt datasalen. Förbundskansliet har helt stängt
vecka 27–31.

Lokaler
Som bekant har släktforskarförbundets ekonomi kraftigt försämrats och
förbundet måste därför ”krympa”.
Det gäller såväl personalstyrka som
lokaler. Detta kommer självfallet att
påverka även GF, då GF och förbundet
idag i stor utsträckning delar lokaler.
Hur framtiden kommer att se ut
är i skrivande stund inte helt klart.
Styrelsen arbetar dock för högtryck
för att få fram en lösning, som inte
bara ger tak över huvudet på Släktforskarnas arkiv, utan också fungerar
långsiktigt.

GF söker frivilliga
Vill du hjälpa till att göra Släktforskarnas arkiv tillgängligt via Internet?
Har du kanske en skanner eller en digitalkamera med bra upplösning? Och
dessutom lite tid över?
Hör av dig till vår ordförande Lena
A Löfström, lal@genwiz.com så får
du veta mer. Senare kommer denna
digitaliseringsverksamhet att utökas
genom det fördjupade samarbetet
mellan Dis och GF.

GFs årsmöte 2007
I GFs årsmöte den 22 april deltog 55
medlemmar. Det ekonomiska resultatet för 2006 blev 44 tkr och det egna
kapitalet uppgick vid årets slut till 748
tkr. Då ingår inte de föreningen närstående stiftelserna Lundbäcks- och
Hintzefonderna.
Av ekonomiska skäl har GFs personalstyrka dragits ner under året och
tidningsutgivningen har tills vidare
måst inställas. Styrelsens budget för
2007 är i balans och godkändes av
årsmötet.
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ens ordförande Lena Löfström, vilket också blev årsmötets beslut. Till
ordinarie styrelseledamöter valdes
Sture Bjelkåker, Ardis Grosjean
Dreisbach och Margareta Söderling.
Sedan tidigare kvarstår Mi Alforsen,
Sandra Green, Göran Mörner, LarsOlof Skoglund och Björn Zötterman.
Till ersättare valdes Åza Olofsson,
Peter Sandblom, Mats Sjökvist och
Lotta Nordin.
Sammankallande i valberedningen
blev Gunvor Hjärtström, dessutom
ingår Olof Cronberg och Gustaf von
Gertten. Styrelsens förslag till svar på
inlämnad motion om stadgeändringar godkändes, utom på två punkter.

Medlemsavgift för 2007
Glädjande många har förnyat sitt
medlemskap i GF för 2007 utan påminnelse. Styrelsen tackar för det engagemang många medlemmar visat
genom extra bidrag utöver avgiften.
De som ännu inte förnyat medlemskapet, kan enkelt göra det genom
att betala in avgiften till GFs plusgiro
83 84 95-0. Ordinarie medlem betalar 250 kr, familj 310 kr, utlandsbaserad medlem 350 kr.

Prova nya medlemssidan
Den sedan länge utlovade medlemsavdelningen på GFs hemsida är
klar för test. Den som är medlem i
GF inbjuds att delta i testen. Ju fler
som testar och har synpunkter desto
bättre kommer säkert avdelningen
att bli.
Avdelningen kommer kontinuerligt att utökas med mer och mer
material, allt från nedladdningsbara
dokument till sökbara databaser.
För att nå medlemsavdelningen
går man till www.genealogi.net/LRF/
login.html
Där är det bara att följa instruktionerna så kommer automatiskt
ett lösenord att skickas till din mejladress. Sedan är det bara att logga in
och börja utforska innehållet.
Eftersom avdelningen just nu är vad
man brukar kalla en beta-version, det
vill säga den är fortfarande på teststadiet, bör alla rapportera felaktigheter och konstigheter till webmaster@
genealogi.net. Andra kommentarer,
tips eller önskemål på innehåll,
skickas till test@genealogi.net.

Dis ska verka
för mer material
på Internet
Nära 90 Dis-funktionärer var samlade
till den traditionella funktionärsträffen i mitten av mars. Och ytterligare
ett antal medlemmar besökte årsmötet, som inledde programmet under de
två dagarna.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2006 utan längre diskussion. Styrelsen fick ansvarsfrihet och
en ny styrelse valdes, vilket framgår av
förteckningen på sidan 3.
Dis-medlemmen Torgny Back hade
kommit med en motion som behandlades av årsmötet. Back menade att de
cd-skivor som finns i forskarstugan
bör göras tillgängliga på nätet. Ekonomiska medel till det kan frigöras
om Dis lägger ner forskarstugan i
Linköping. Det är ändå ganska få av
medlemmarna som kan utnyttja den,
menade Torgny Back.
Styrelsen svarade i sitt yttrande att
tillgängligheten av cd-materialet på
Internet oftast stupar på upphovsregler. Att ”köpa loss” upphovsrätten
skulle i de flesta fall bli mycket dyrt.
Forskarstugan kostar inte så mycket
som en del tycks tro. Lokalkostnaden
delas med Östergötlands genealogiska
förening och Dis personal måste föreningen ha kvar även om forskarstugan
stängs. Det är i stället stort PR-värde
att ha forskarstugan öppen i Gamla
Linköping.
Resultatet av årsmötets behandling
av motionen blev att forskarstugan
blir kvar i Linköping. Årsmötet beslutade också att styrelsen får i uppdrag
att verka för ökad tillgänglighet på
Internet för Dis medlemmar avseende
släktforskningsmaterial som i dag
finns på mindre tillgängliga medier.
Årsmötet avslutades med att regionföreningarna och den nye ordföranden
tackade avgående Sture Bjelkåker.
Han tackade i sin tur de avgående styrelseledamöterna Christer Gustavsson
och Gunder Grünning.
BERNT STENMARK

ÅRSMÖTET

Fotografering på Valla
Det är funktionärsmöte
i samband med årsmötet
på Valla folkhögskola
i Linköping i början av
mars. Klockan tolv på
söndagen är det dags för
den traditionella gruppfotograferingen. Som vanligt
dirigeras ”massan” av Jan
Nilsson, som är fotohandlare till professionen.
Gruppen ska stå jämnt
utspridd på trappan till
herrgården. Lite mer till
höger – eller kanske till
vänster. Till sist ser det bra
ut.
Och så kommer de sista
personerna på plats...
Alla står uppställda,
allvarliga och nästan i givakt. Nye ordföranden står
i centrum och den avgående lite till höger. Det är
dags nu. Dags att äntligen
trycka på knappen och ta
bilden...
Plötsligt brister alla ut i skratt. Nästan ett gapskratt. Och det utan att fotografen behövde hjälpa till att muntra upp samlingen. Det är bara att trycka på knappen och ta
bilden. Varför skrattade alla? Fundera på det när du bläddrar vidare i tidningen. På
FOTO: BERNT STENMARK
näst sista sidan får du svaret.
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Föreningen DIS verksamhetsberättelse 2006
(föreningens 26:e verksamhetsår)
STYRELSEN HAR under året bestått av:
Ordförande
Sture Bjelkåker, Linköping
Vice ordförande
Olof Cronberg, Växjö

ÅRSMÖTET
Sekreterare
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Kassör
Gunder Grünning, Linköping
Övriga ledamöter
Christer Gustavsson, Linköping
Bo Kleve, Linköping
Kjell Weber, Torslanda
Eva Dahlberg, Jönköping
Rolf Eriksson, Vikingstad
Karl-Ingvar Ångström, Sundsvall
Christer Lindskog, Kärna
Revisorer
Stig Aronsson, Löddeköpinge
Sven-Olof Ekström, Linköping
Regionföreningarnas ordföranden
har varit adjungerade till styrelsen.
Styrelsen har haft fyra protokollförda
sammanträden, och verkställande utskottet ytterligare två möten.

ANTALET

MEDLEMMAR i föreningen
uppgick vid verksamhetsårets slut
till 24 450, vilket innebär en ökning
under året med ca 2 800 medlemmar
brutto och ca 1 200 netto. Nästan
hälften av medlemmarna är anslutna
till någon av regionföreningarna,
vilka under året erhållit ekonomiskt
stöd från Dis för regional verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet
framgår av egna årsberättelser.

FÖRENINGENS

ÅRSMÖTE hölls den 12
mars i Valla, Linköping, med bl a
föredrag av Peter Wallenskog, VD för
Genline, och Anders Nordström, chef
för SVAR.
Ca 65 Dis-faddrar – med inriktning
på Disgen och några andra släktforskarprogram – har varit verksamma.
Deras och övriga funktionärers insatser är en avgörande del av medlemsservicen. Ca 90 Dis-funktionärer från
hela landet deltog i en funktionärsträff
11–12 mars på Valla folkhögskola.
Forskarstugan i Gamla Linköping
drivs i samarbete med Östgöta Genea-
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logiska Förening och har hållits öppen
för medlemmar och andra besökare
varje vardag, och dessutom genom
våra stugvärdars försorg på helger
under sommaren samt torsdagkvällar
under vinterhalvåret.
På torsdagkvällarna har också
regelbundet ordnats Dis-föredrag i
Kapellet, Gamla Linköping. I Forskarstugan kan man bl a forska i ca
200 cd-skivor och ett antal databaser
på Internet.
En fiberbaserad bredbandsanslutning till Forskarstugan har tillkommit
under året.

DIS OCH REGIONFÖRENINGARNA deltog

i augusti med utställningar vid årets
Släktforskardagar och Släktforskarförbundets 20-årsjubileum i Nacka.
Vid den årliga förbundsstämman
representerades Dis av fyra ombud.
Dessutom deltog regionföreningarna
med egna ombud.
Under första halvåret har Dis tillsammans med Genline turnerat i norra
Sverige med en ”Släktforskarbuss” i
PR-syfte, oftast med bemanning från
berörda regionföreningar.
I september deltog Dis – med assistans av Dis-Väst – som utställare vid
Bokmässan i Göteborg i en monter
gemensam med Släktforskarförbundet. I övrigt har Dis verksamhet
presenterats vid ett flertal möten och
kurser runt om i landet, i de flesta fall
genom regionföreningarnas försorg.
Föreningen var representerad vid den
nordiska samarbetskommittén Nordgens möte i Sundbyberg i augusti.

CA 18 000

AV NUVARANDE medlemmar har skaffat Disgen, varav 16 300
har version 8, inräknat ca 1 700
program som distribuerats till nya
användare under året. Uppdatering
8.1b av Disgen har utkommit under
året. Ett betydande utvecklingsarbete
i produktråd m fl grupper har fortsatt
under året inför kommande Disgenversioner.

I

DATABASEN DISBYT för anbyte med
dator deltar ca 5 900 medlemmar med
utdrag ur sina släktdatabaser, tillsam-

mans mer än 12 miljoner poster vid
årets slut. En tredjedel av alla personer
födda i Sverige 1750–1900 är representerade i Disbyt-basen. Ca 600 000
sökningar görs per månad.

SYSTEM DISPOS har lanserats under

året, varmed medlemmarna snabbt
kan finna ”vägen till källorna” för viss
socken och visst årtal. I inledningsskedet har ca 16 000 sökningar gjorts per
månad.

DIS ARKIV, för framtida bevarande av

medlemmars släktdata, innehöll vid
årets slut uppgifter från ca 130 medlemmar. Referenser till 10 inlämnares
material har lagts i Disbyt, på begäran
eller på grund av dödsfall.
I Centrala Soldatregistret, som föreningen åtagit sig att hålla tillgängligt
och sökbart på Internet, har i medeltal ca 120.000 sökningar gjorts per
månad.
På Dis hemsida har införts en nyhetstjänst med automatisk sökning av
släktforskarnyheter ur ett stort antal
tidningar. Aktiviteten i diskussionsforumet på Dis hemsida är fortfarande
förhållandevis låg.

MEDLEMSTIDNINGEN

DISKULOGEN

med Släktforskarnytt har under året
utkommit med fyra nummer. PDF-tidningen för engelskspråkiga medlemmar, Rooted in Sweden, har utkommit
med ett nummer under året.

DEN 30

NOVEMBER bildades Dis åttonde regionförening med arbetsnamnet ”Dis Östergötland” vid ett möte i
Kapellet, Gamla Linköping. Därmed
är så gott som hela landet täckt av Dis
regionföreningar.

PÅ DIS

KANSLI har Ragnhild Bergström och Gullbritt Andersson tjänstgjort på heltid, och Håkan Asmundsson på deltid. Rekrytering av en
webbredaktör / verksamhetsledare
har igångsatts i slutet av året.
Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.
STYRELSEN

Dis ekonomi 2006
På årsmötet redovisades föreningens ekonomi på sedvanligt sätt. Här återges i sammandrag föreningens budget, resultat och balans för år 2006, samt den budget för
2007 som styrelsen antog i januari, och som fastställdes av årsmötet.
Resultaträkning (belopp i tusental kr)

Intäkter

Kommentarer

Budget
2006

Utfall
2006

Budget
2007

2880
1030
30

2858
1129
116

3000
1018
70

3940

4103

4088

690
560
50
290
729
209
390
107
90
90
270
91
235

772
654
39
449
554
209
374
79
106
57
309
90
86

730
610
50
370
910
245
400
92
95
70
232
120
176

3801
139

3778
325

4100
-12

3940

4103

4088

Medlemsavgifter
Försäljning till medl
Övrigt inkl räntor

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

Det egna kapitalet inklusive årets resultat motsvarar 122
kr per medlem, dvs föreningen har sparade medel motsvarande en årsavgift. Aktietillgången avser marknadsvärdet
för 30.000 aktier i Genline AB.
I budgeten har styrelsen försiktigt räknat med 25.200
medlemmar i oktober 2007. Budgeten förutsätter medlemsavgift 120 kr, vilken beslutades av årsmötet 2006.
Härav går 30 kr som verksamhetsbidrag till respektive
regionförening för de medlemmar som är regionanslutna.
Om överskott relativt budgeten uppstår under året är policyn att ungefär hälften av detta går som extra anslag till
regionföreningarna.
Föreningen har haft 2–3 anställda i kansliet för den
löpande medlemsservicen, hemsidan, PR-aktiviteter m m.
Redaktörstjänsten för Diskulogen är inköpt. Inga arvoden
har utgått till styrelseledamöter, programutvecklare eller
övriga funktionärer.
STURE BJELKÅKER
ORDFÖRANDE 2006

Dis verksamhetsredovisning 2006

Balansräkning

Ing. balans
1 jan 2006

Utg. balans
31 dec 2006

2828
200
65
158

2945
180
90
137

3250

3352

Förutbetalda medlemsavg 280
Skulder
303
Eget kapital
2795
Årets resultat
-127

129
229
2669
325

3250

3352

Tillgångar
Likvida medel
Aktier
Fordringar
Inventarier, lager

Skulder och Eget kapital

Anmäl alltid ändrad postadress, telefon, e-postadress
och webb-sida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta uppgifter i vårt medlemsregister.
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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-Filbyters regi helgfria torsdagar 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 Rolf Eriksson
tel 013-812 83.

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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Födda Vigda Döda Ringarum
1671–1800 (DISCD#232) 2007-03
Denna cd innehåller register för

fördelar med ett medlemskap i föreningen Dis

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

Välkommen!



Släkt och Hävd 1960–1969 GF
2007 (DISCD#231) 2007-03
Nu är Släkt och Hävds cd för
åren 1960–1969 inskannad och
klar. Cd:n innehåller också namnregister för åren 1950–2001.
Format: PDF-filer/FileMaker
Pro/HTML.
Priset för icke-medlem 325 kronor + porto. För medlemmar kostar cd:n 195 kronor + porto.
Beställ genom e-post,
gf@genealogi.net, eller genom att
ringa till GF på tel: 08-32.96.80.

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!

födda(döpta), döda samt vigda i
Ringarum åren 1671–1800 – samt
en egen avdelning för Gusum vad
gäller födda och vigda.
Registreringen har gjorts av
Hans Bergström.
Begravningsböcker 7.075 poster
Dopböcker 9.295 poster
Vigselböcker 2.539 poster
Format: Microsoft Excel.
Priset för icke-medlem: 195 kronor + porto.
För medlemmar kostar cd:n 100
kronor + porto.
Beställ genom e-post,
gf@genealogi.net, eller genom att
ringa till GF på tel: 08-32.96.80.


Födda Vigda Döda Edefors
och Gunnarsby 1831–1930 (34)
(DISCD#233) 2007-03
Innehåller kyrkoböcker för Edefors och Överluleå församlingar
samt Bodens kyrkobokföringsdistrikt.
Format: Släktforskarförbundets
presentationsprogram/Excel.
Utgiven av Boden Överluleå
Forskarförening.

Pris: 375 kronor + porto.
Beställ genom epost,
boff.boden@spray.se.

Beställ genom epost,
slaektforskarna@noranet.nu.






Släkthistoriskt Forum 1982–2006
(DISCD#234) 2007-03
24 årgångar av Släkthistoriskt
Forum samlade på en dvd. Alla utgåvor samlade i en pdf-fil.
Format: PDF-filer.
Priset för icke-medlem: 195 kr +
porto. För medlemmar kostar cd:n
95 kronor + porto.
Beställ på www.genealogi.se/
bokhandel/.
Arkivpärlor från Nora Bergslag
(DISCD#235) 2007-04
Från Nora släktforskarklubb
kommer en färsk dvd med massor
av lokalhistoria.
1600-talskartor och moderna
tidningsklipp, vykort, filmer och
1.400 fotografier. Det finns massor
av information på skivan inklusive
en del släktforskarmaterial som
bouppteckningar.
Format: Egenutvecklat program.
Priset är 395 kronor

Resande mellan Ystad och
Greifswald/Stralsund/Stettin/
Rostock/Lübeck 1830–1860
(DISCD#236) 2007-04
Denna cd innehåller drygt
1.200 foton av originalsidor
samt drygt 21.000 noteringar
om resor ur Ystads fästnings
arkiv samt Malmöhus Läns
Landskanslis arkiv.
Format: Egenutvecklat program.
Beställ på
www.g-gruppen.net

Mer information om cd-skivorna
och ett hundratal andra finner
du på Dis hemsida www.dis.se.
Där finns också information om
forskarstugan, program och
mycket annat.
Boka tid på 013-14 90 43

Dis-Väst firar
20-årsjubileum
den 15 sept
DIS-Väst kommer att använda årets
första höstmöte till att fira föreningens
20-årsjubileum i vacker och spännande miljö i Nääs vid sjön Sävelången i
Floda/Lerum.
Nääs är känt för sitt vackra slott
och för sin historia som ett enastående
slöjdseminarium. Faktiskt en av de
första svenska skolor som fick världsrykte och elever från hela världen.
Nääs ligger vid E20 cirka tre mil från
Göteborg.
Mötet på Nääs kommer att äga
rum i Lekhuset, en gång seminarieelevernas gymnastiksal. Naturligtvis
kommer också guidade visningar av
Nääs slott att ingå i programmet.
– Vi hoppas kunna åskådliggöra
släktforskningen på stor bredd, både

Den här bilden är tagen sommaren 1920 av fotograf Olof Lindeblad. Han var
där på ”lekkurs” som ordnades varje år, därav namnet Lekhuset.
i form av en historisk exposé, flera
intressanta föredrag och framtidsvisioner. Vi söker som vanligt också
kontakt och samarbete med traktens
hembygds- och kulturinstitutioner

för en minnesvärd dag på Nääs, säger
man från Dis-Västs sida.
Programmet kommer att kompletteras. DIS-Västs hemsida ger mer
information om detta.
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KALENDERN
AUGUSTI

27

18

24–26 Årets släktforskardagar i
Halmstad / Lokaler: Halmstad
teater och stadsbibliotek (Se
separat annons).

Dis-Öst Studiebesök Lantmäterimyndigheten i Stockholms
län. / Årstaängsvägen 17 3 tr,
Liljeholmen.

Dis-Filbyter ”Emigrantforskning”, Ancestry och utländska
sidor. Rolf Eriksson / Lokal:
Forskarstugan, Linköping.

27

Dis-Filbyter ”Datasäkerhet”.
Uppdateringar, viruskontroll
osv. Ulf Frykman / Lokal:
Forskarstugan, Linköping.

20

Dis-Syd Disgen-träff i Datavalvet, Höganäs kl 13.00–
16.00. Tema: Disgens ort- och
karthantering, lägga in egna
byar och gårdar med koordinater och visning. Gunnar
Persson.

21

Dis-Syd Höstmöte i samlingssalen i Sofielunds församlingshus, Malmö kl 13.30–16.30.

25

Dis-Öst Studiebesök Statistiska Centralbyrån (SCB) /
Karlavägen 100, Stockholm.

25

Dis-Filbyter ”Frågekväll” om
Disgen-programmet. Karl-Edvard Thorén / Lokal: Forskarstugan, Linköping.

27

Dis-Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv kl 13.00–16.00.
Tema: Bengt visar hur man
hanterar bilder.

27

Dis-Väst deltar i Borås Släktforskarförenings släktforskardag. Mer information på
Borås Släktforskarförenings
hemsida.

30

Dis-Öst Studiebesök Kungliga
Biblioteket / Humlegården
Stockholm.

SEPTEMBER
1

Dis-Syd Disgen-träff i Kockumsvillan, ABF:s lokaler, Ronneby kl 10.00–14.00.

5

Dis-Mitt Östersund: Att göra
ett bildspel.

6

Dis-Filbyter Vilka är fördelarna med ”Disbyt och Dispos” i
din släktforskning? Rolf Eriksson / Lokal: Forskarstugan,
Linköping.

6

Dis-Väst har temakväll i forskarstugan, Västra Frölunda.
Mer information på Dis-Väst:s
hemsida.

12

Dis-Syd Disgen-träff i Kristianstad kl 18.00–20.30. Tema:
Grunderna i Disgen, hur jag
skriver in uppgifter, lägger in
orter, källor m m.

13

Dis-Filbyter ”Disgen” från
början. Tips och råd. Karl-Edvard Thorén / Lokal: Forskarstugan, Linköping.

15

Dis-Väst Höstmöte, 20-årsjubileum på Nääs slott. Christer
Lindskog kommer med mer
information.

15

Dis-Syd Disgen-träff i Datavalvet, Höganäs kl 13.00–
16.00. Tema: Så matar du in
dina släktingar i Disgen. Gunnar Persson.

20

Dis-Filbyter ”Google Earth”
med påläggsinformation som
kartor, bilder mm. Björn Johansson / Lokal: Forskarstugan, Linköping.

22

Dis-Syd Disgen-träff i biblioteket, Varberg.

26

Dis-Mitt Östersund: Internetforskning.
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27–30 Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg. Dis / Dis-Väst deltar.
29

Dis-Syd Disgen-träff i Lancasterskolan, Ystad, i samarbete
med Ystadbygdens Släkt- och
Bygdeforskarförening kl
13.00–16.00. Tema: Disgen 8,
grunderna och några inställningar.

OKTOBER
4

Dis-Filbyter ”Rundvandring”,
vad finns i forskarstugan?
Gull-Britt Andersson, AnneMarie de Leeuw och Ulf Frykman / Lokal: Forskarstugan,
Linköping.

4

Dis-Väst har temakväll i forskarstugan, Västra Frölunda.
Mer information på Dis-Väst:s
hemsida.

6

Dis-Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv kl 13.00–16.00.
Tema: Grundläggande inmatning av personer och notiser.

27–28 Dis-Väst deltar i släktforskardagarna i Oslo.

11

Dis-Filbyter ”Att tyda gamla
skrifter”. Olika stilar osv. Bo
Persson / Lokal: Forskarstugan, Linköping.

1

13

Dis-Syd Disgen-träff i Kockumsvillan, ABF:s lokaler, Ronneby kl 10.00–14.00.

Dis-Filbyter Visning av ”lokalhistorisk film”. Ingemar
Andersson och Rolf Eriksson /
Lokal: Forskarstugan, Linköping.

1

Dis-Väst har temakväll i forskarstugan, Västra Frölunda.
Mer information på Dis-Väst:s
hemsida.

8

Dis-Filbyter ”Kartsystem
och Historiska kartor”. Björn
Johansson / Lokal: Forskarstugan, Linköping.

10

Arkivens dag på olika orter.

10

Dis-Syd Disgen-träff i Kockumsvillan, ABF:s lokaler, Ronneby kl 10.00–14.00.

15

Dis-Syd Disgen-träff i Brf Kanalbrinkens kvartershus, Kristianstad kl 18.00–20.30.

17

Dis-Mitt Östersund: Bildhantering.

17

Dis-Syd Disgen-träff i Kristianstad kl 18.00–20.30. Tema:
Genomgång av ansedel, stamtavla och enklare inställningar
i dessa, backup.

NOVEMBER

AVLIDNA
14

Dis-Mitt Östersund: Dis-Mittkväll med tyngdpunkt på Disgen, Holger och Min släkt.

14

Dis-Syd Disgen-träff i Kristianstad kl 18.00–20.30. Tema:
Vad använder jag kartan till?
Vilka verktyg använder jag?
Hur gör jag Disbytutdrag?

15

Dis-Filbyter ”DNA” i släktforskningen. Ulf Frykman /
Lokal: Forskarstugan, Linköping.

17

Dis-Syd Disgen-träff i Datavalvet, Höganäs kl 13.00–
16.00. Tema: Olika exempel
på utskrifter av din släkt. Gunnar Persson.

22

Dis-Filbyter Att söka i ”Genline och Svar”. Rolf Eriksson /
Lokal: Forskarstugan, Linköping.

24

Dis-Syd Disgen-träff på Karidal i Eslöv kl 13.00–16.00.
Tema: Björn leder oss rätt vad
gäller källor.

27

Dis-Öst Studiebesök Sjöhistoriska museet / Norra Djurgården, Stockholm.

29

Dis-Filbyter Avslutning på
höstens aktiviteter, frågor och
synpunkter om höstens aktiviteter. Rolf Eriksson, Karl-Edvard Thorén, Björn Johansson,
Ulf Frykman. Anne-Marie de
Leeuw och Gull-Britt Andersson / Lokal: Forskarstugan,
Linköping.

DECEMBER
1

Dis-Syd Disgen-träff i Arkivcenter Syd, Lund kl 10.00–
13.00.

6

Dis-Väst har temakväll i forskarstugan, Västra Frölunda.
Mer information på Dis-Väst:s
hemsida.

8

Dis-Syd Disgen-träff i Kockumsvillan, ABF:s lokaler, Ronneby kl 10.00–14.00.

Reservation för eventuella ändringar i programmen. Den senaste informationen kan
alltid hämtas från hemsidorna.

Dessa medlemmars bortgång har kommit till vår kännedom sedan förra
numret av Diskulogen.
1160
1279
1809
2051
2078
4044
4081
4310
5689
5885
5958
6513
6639
7348
7965
8290
10849
11317
13185
13424
15010
15128
17928
19678
20941
27190
28324
29189
29200
29406
33293
33609

Allan Frisk, Krokom
Rolf Öresjö, Motala
Kerstin Bernström, Örebro
Sven-Olof Enenge, Sjömarken
Helge Östman, Askim
Gunder Grünning, Linköping
Alf Carlsson, Skövde
Sven Mattsson,
Västra Frölunda
Einar Juel, Spanien
Karl-Erik Ferner, Södertälje
C-A Agge, Lerum
Allan Olofsson, Timrå
Conny Trofast, Staffanstorp
Peter Larsson, Ystad
Conny Karlsson, Linköping
Thore Jacobsson, Jonsered
Gösta Börjesson, Varberg
Anna-May Hultfeldt, Viken
Veronica Olsson,
Gustavsberg
Nils-Gunnar Eriksson, Falun
Majbritt Reistad,
Helsingborg
Eddy Andersson, Nacka
Lennart Lewné, Solna
Rune Sjöberg, Vara
Nils Runnander, Lärbro
Carl Christer Frithiofsson,
Göteborg
Verna G Johnson, USA
Lars W Anderson, Varberg
Kjell Jakobsson, Sundsvall
Ann Legemar, Stockholm
Bengt Hörnberg, Sjömarken
Birgitta Sundström, Järfälla

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

Gunder Grünning
har avlidit

DIS kassör sedan ca 10 år, Gunder
Grünning, har avlidit. Han hade aviserat sin avgång till 2008 då han avsåg
övergå till välförtjänt pensionärstillvaro på annan ort. Av hälsoskäl lämnade
han dock redan i år kassörssysslan.
Och nu bara ett par månader senare är
han borta efter en svår sjukdom som
nyligen hade upptäckts. Det känns
väldigt tomt efter Gunder, och tankarna går till hans familj som liksom
han själv hade sett fram emot många
ytterligare år tillsammans. Gunder
var en stillsam person som plikttroget
skötte inte bara sitt eget uppdrag,
utan också hade kloka synpunkter på
många andra spörsmål som rörde föreningen och släktforskningen.
STURE BJELKÅKER
FD ORDF DIS

Ny webbutvecklare hos Dis
Mikael Olsson är ny medarbetare på Dis
kansli. Mikael arbetar nu med att utveckla
Dis webbsidor.
Han bor i Norrköping och har arbetat
med webbutveckling i olika projekt. Närmast kommer Mikael från en reklambyrå
där han haft motsvarande tjänst.
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FADDRAR I POSTNUMMERORDNING
Disgen/PC
Björn Hellström, 124 54 Bandhagen, tel
08-361236 dag+kv, bjorn.hellstrom@bhi.se
Rolf Ahlinder, 136 40 Handen,
tel 08-7771996, rolf@dis-ost.se
Stig Geber, 147 63 Uttran,
tel 08-53030734 kv, stig.geber@telia.com
Hans Peter Larsson, 149 43 Nynäshamn,
tel 08-52017909, hans-peter@tarlin.se
Carl-Göran Backgård, 184 35 Åkersberga,
tel 08-54061136, cg@milstolpen.org
Holger Andersson, 226 51 Lund,
tel 046-355180, holger.andersson@lsn.se
Anders Larsson, 233 31 Svedala,
tel 040-400233, anders@dis-syd.se
Björn Janson, 243 31 Höör,
tel 0413-22974, bjorn@dis-syd.se
Jan Nilsson, 245 32 Staffanstorp,
tel 046-255788 kv,
fotojanne@bredband.net
Arne Hallberg, 252 52 Helsingborg,
tel 042-3030737, arne.h@dis-syd.se
Gunnar Persson, 263 32 Höganäs,
tel 042 330515, gunnar@dis-syd.se
Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad,
tel 044-245217, runejoensson@telia.com
Ove Billing, 312 31 Laholm,
tel 0430-14120, od@laholmo.net
Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor,
tel 0370-650715, karrdahl@telia.com
Arne Sörlöv, 370 33 Tving, tel 0455-70304,
arne@sorlov.com
Jan Jutefors, 380 30 Rockneby,
tel 0480-66565 kv, jan.jutefors@telia.com
Ingrid Lännestad, 421 59 Västra Frölunda,
tel 031-471847 dag+kv, lannestad@tele2.se
Jan-Åke Thorsell,
426 68 Västra Frölunda, tel 031-291155 kv,
jama.thorsell@spray.se

Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem,
tel 0498-481377, elisabeth@snevide.com
Göran Thomasson, 633 47 Eskilstuna,
tel 016-130271, g.thomasson@telia.com
Stig Svensson, 642 95 Flen,
tel 0157-70138, runeby@bredband.net
Gunnar Jonsson, 661 40 Säffle,
tel 0533-10559, kilagenealogen@telia.com
Jan Tengelin, 671 30 Arvika,
tel 0570-16187, jantengelin@telia.com
Bengt Hammarström, 691 41 Karlskoga,
tel 0586-36587 dag+kv,
b.hammarstrom@telia.com
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
Marianne Munktell, 791 36 Falun,
tel 023-24728, mm@abc.se
Claes Embäck, 804 25 Gävle,
tel 026-192500, claes.emback@tele2.se
Tony Rödin, 821 35 Bollnäs,
tel 070-3506304, tony.rodin@home.se
Staffan Bodén, 825 32 Iggesund,
tel 0650-561417,
staffan.boden@wtnord.net
Arne Ahlström, 831 33 Östersund,
tel 063-109719, arne.ahlstrom@comhem.se
Sven Schylberg, 834 98 Brunflo,
tel 063-20701 kv, sven.schylberg@telia.com
Arne Bixo, 840 12 Fränsta,
tel 0691-30502, arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström, 854 62 Sundsvall,
tel 060-155030,
joacim.h.soderstrom@telia.com
Peter Johansson, 891 33 Örnsköldsvik, tel
0660-375567,
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, 891 92 Örnsköldsvik,
tel 0660-372109 kv, lintagan@home.se

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

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

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

Laila Larsson, 934 41 Ersmark,
tel 0910-720041, laila.tuva@telia.com

Stig Rahm, 451 75 Uddevalla,
tel 0522-86888, stig.rahm@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, rune@undenas.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

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

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

Norge

Torsten Ståhl, 602 37 Norrköping,
tel 011-148066, sleipner100@hotmail.com

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

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv, kurt.b.g@telia.com

Alf Christophersen, NO-4909 Songe,
tel +47-37164209,
alf.christophersen@medisin.uio.no
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Min Släkt
Elinor Elmborg, 152 41 Södertälje,
tel 08-55013205, e.elmborg@comhem.se

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

Reunion/Mac
Helge Olsson, 231 70 Anderslöv,
tel 0410-20002, helge@dis-syd.se
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
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

DISBYTOMBUD
Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby,
tel 08-7563314, 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 031-945132,
hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson, 590 49 Vikingstad,
tel 013-81283, rolferiksson@brevet.se
Arne Johansson, 590 80 Södra Vi,
tel 0492-20520, disbyt-smaland@telia.com
Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv, kurt.b.g@telia.com
Boine Nurmi, 723 41 Västerås,
tel 021-417344, boine.r@nurmi.nu
Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall,
tel 060-158411, tomas.sahlin@home.se

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

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

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

Den som vill söka personer,

hitta länkar eller är allmänt intresserad av hur man kan hitta uppgifter
om släktforskning på nätet kan gå in
på Scangen. Adressen är helt enkelt
scangen.se
Med personsökaren (släktforskarens Google) söker man efter personer
förr och nu på hemsidor och i databaser runt om på nätet.
På efterlysningsforum kan alla ställa frågor om släkten. Diskussionen på
forumet kan följas genom epostlistan
eller med RSS.
Många sökmöjligheter finns också
samlat på ett ställe under rubriken
Alla databaser.
Den dagligen uppdaterade översikten över Riksarkivets och Svars digitaliserade material är användbar för den
avancerade forskaren.

Lösningen på bilden
med de skrattande
Dis-funktionärerna
Lösningen på bilden med de skrattande Dis-funktionärerna är inte så
lätt att komma på.
Just när alla var uppställda och
bilden skulle tas flög två kråkor förbi
herrgården och kraxade ljudligt. Det
lät nästan som om de skrattade åt sällskapet som allvarligt stod uppställt.
Personerna på trappan fick sig i alla
fall ett gott skratt och det var bara att
trycka av för att ta bilden.
– Det verkade nästan som om kråkorna kom på någons beställning, var
det någon som sa efteråt.
En glad bild blev det i alla fall.
BERNT STENMARK

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 013-14.90.43.
Kom ihåg att alltid ange medlemsnummer vid
kontakt med kansliet!

Uppgradering från
tidigare versioner

600 kr
250 kr

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

DIS-pin
DIS-pin i emalj
och gulmetall

Format:
A4 häftad, vissa endast
på mikrokort
Församling

Tidsperiod

Bohuslän
Backa
1826–1861
Säve
1826–1860

Södermanland

Grödinge
Pris

25 kr

Del1–3
Sänkt
pris
150 kr
200 kr
250 kr
300 kr

Öja

1745–1860

95 kr

Västergötland

Angered

Österfärnebo (3 mikrokort)
1688–1862 65 kr
Halland

1714–1860

95 kr

Småland

Granhult
Lidhult
Marbäck
Öjaby

Värmland

95 kr
95 kr

Gästrikland

Årstad

1798–1861 120 kr

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

Gotland

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång
20 kr/nr
Böcker
Sorsele – same- och
nybyggarsläkter
av Thea Hälleberg
del 1
del 2
del 3
del 4

Betala alltid i förskott till DIS plusgirokonto
1.40.33-5 eller bankgiro 5009-6742. Porto
ingår i priserna. Vid brådskande beställning
kan dock betalning ske mot postförskottstillägg. Ring i så fall till DIS kansli!

Register till Vigsellängder

DISGEN
DISGEN 8

Betalning

1696–1850 95 kr
1823–1860 95 kr
1643–1860 145 kr
1693–1860 70 kr

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

Östergötland

Lillkyrka

1667–1860

70 kr
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POSTTIDNING

Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

Nu är Thea Hälleberg klar
med sin släktsvit om Sorsele

FOTO: BERNT STENMARK

Thea Hälleberg, 2003 års Örnbergpristagare, har i mars 2007 med en
fjärde bok fullbordat sin fantastiska släktsvit ”Sorsele – Släkter från
nutid till 1600-talet”.
Boken fokuserar på den förste
nybyggaren Johan Hansson i Örnäs
och ett urval av hans ättlingar inom
Sorsele kommun, med utgångspunkt
från 21 nu levande familjer.
Förordet är skrivet av professor
Lars-Erik Edlund vid Umeå universitet. Boken innehåller, i likhet med
de första tre böckerna, fotomontage
med familjebeskrivningar samt omfattande antavlor i både grafisk form
och i tabellform över var och en av de
beskrivna familjerna. En detaljerad
stamtavla i tabellform, med en grafisk
översikt, ger i slutet av boken läsaren
en insikt i kopplingen mellan antavlornas probander och ättlingarna till
Johan Hansson och hans hustru Catharina Lestander.

Mäktigt fyrbandsverk
Citat från Lars-Erik Edlunds förord:
Detta mäktiga fyrbandsverk, som i
sådan detalj och med sådan skärpa
redovisat dem som levt och verkar
i Sorselebygden från 1600-tal och
framåt, äger självfallet stort värde för
sådana som har sina rötter i bygden.
Men värdet är större än så – denna
minutiösa kartläggning ger nämligen
forskare med många olika inriktningar källorna till fortsatt utforskning av en intressant inlandsbygd, där
kulturella möten varit bärande inslag
över tid. Inte minst har den befolkningshistoriska forskningen här fått
en synnerligen viktig källskrift.
Den romerske poeten Horatius
skaldar i ett ode så här: ”Exegi monumentum aere perennius”, i Ebbe
Lindes översättning: ”Slutfört har jag
ett verk, fastare stöpt än brons”. Thea
skulle säkerligen aldrig själv ta sådana
vidunderligt stora ord i sin mun be44 | Diskulogen nr 77

Thea Helleberg har med hjälp av Dis givit ut fyra släktböcker om Sorsele.
träffande sitt dokumentationsarbete
– därtill är hon alldeles för blygsam.
Men det är lätt för den som i likhet
med undertecknad betraktar verket
utifrån, att se hennes fyrbandsverk
just som en bestående minnesvård
över en lappmarkssocken och dess
människor, som ”ett verk, fastare
stöpt än brons”.

En förebild
Bok 4, liksom de tidigare utgivna bok
1 (år 2000), bok 2 (år 2002) och bok
3 (2005), rekommenderas varmt till
släkt- och hembygdsforskare med
rötter i eller annan koppling till Sorselebygden, men även som förebild till
andra släktforskare hur en släktbok
eller en genealogisk sammanställning
kan presenteras.

Uppgifter om en och samma person
kan finnas i flera av böckerna genom
det omfattande nätverket av släktrelationer, och därför bör hela sviten i fyra
band finnas på mången bokhylla och
på varje bibliotek.
HANS L ÆSTADIUS, DIS-ÖST
Hans Erssons sonson, Johan Hanssons ättlingar inom Sorsele kommun, författad och sammanställd
av Thea Hälleberg. Utgiven av Dis
2007, ISBN 978-91-631-9064-3.
Inbunden, 670 sidor, inkl 21 familjeöversikter i fotomontage, och med
omfattande personregister. Pris 300
kr.
Böckerna – del fyra och de tre
tidigare utgivna – kan beställas
enligt annons på sidan 43 i denna
tidning.

