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har lagt en relativt omfattande verksamhetsplan för Utvandrarnas hus i
Växjö. Allt kommer kanske inte att
kunna genomföras under 2008, men
på sikt kommer en hel del nyheter att
genomföras.
Foto: Rolf Lideberg
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F

ör ett par år sedan kom Rinkeby vårdcentral på studiebesök till Växjö. Jag tyckte att det kunde vara lämpligt att
man gjorde ett besök på Emigrantinstitutet. Där bad jag att få
en presentation av hur svenskarna betedde sig när de kom till
Amerika.
Svenskarna flyttade gärna till samma orter som vänner eller
anhöriga bodde i. I Chicago fanns t.ex. stadsdelen Andersonville där det bodde många svenskar. Man gifte sig ofta med
andra svenskamerikaner. Traditioner blev viktigt – att fira
midsommar, lucia och jul,
gjordes med större frenesi än
någonsin i Sverige. Man startade egna församlingar och
byggde kyrkor. Den äldre generationen hade svårt att lära
sig engelska och stapplade
sig fram på en blandning av
svenska och engelska.

Det tog en

eller ett par

generationer

att integreras

i amerikanska

Det påstås också att svenskar ofta var flitiga och arbetsvilliga, samtidigt som man
menade att det fanns många
kriminella. Man skrev gärna brev till hemlandet och berättade
hur bra man hade det. Ibland hade man även möjlighet att
skicka pengar hem till Sverige.

samhället

Integrationen i det amerikanska samhället tog någon generation eller två. Idag är amerikanerna stolta över sitt ursprung,
och det är många som glatt deklarerar att de härstammar från
t.ex. Irland, Italien, Finland och Sverige. Om man har kontakt
med någon släkting i Sverige, är det yttersta beviset på att man
har rötter i det gamla landet.
Ibland kan det vara bra att ha detta i åtanke, innan man klagar för mycket på de nya medborgarna i Sverige.
Eftersom en fjärdedel av Sverige utvandrade till Amerika i
slutet av 1800-talet, har ju alla vi släktforskare några släktingar som försvunnit till USA eller Kanada. Många gånger har
vi kontakt med någon gren i Amerika, men ibland har dessa
försvunnit i historiens dimmor.
I detta nummer av Diskulogen presenterar vi lite olika aspekter
på emigrationsforskning som vi hoppas ska vara till glädje för
dig som letar efter dina amerikanska släktingar.
Olof Cronberg
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Största samlingen om svenskar
i Nordamerika finns i Växjö
Under den stora emigrationsepoken 1845–1930 utvandrade omkring 1,2 miljoner svenskar till USA. Amerikabrev, dagböcker, bilder och mycket annat förvarades av privatpersoner. På 1960-talet tillkom Svenska Emigrantinstitutet för att mera systematiskt
bevara och förvara minnet av utvandringen.
Av Bernt Stenmark
Initiativet till att grunda en riksinstitution som bevarade minnet av utvandringen togs 1965 av Gunnar Helén som
då var landshövding i Kronobergs län.
En länsinsamling gav 332 000 kronor,
vilket blev den ekonomiska grunden
för institutet. Numera drivs verksamheten med hjälp av anslag från staten,
Kronobergs läns landsting och Växjö
kommun.
Utvandrarnas hus i Växjö invigdes
1968. Därefter har det byggts ut i två
omgångar. Huset innehåller arkiv, bibliotek, forskarsalar, utställningar och
mycket annat.

Arkivet 1966
År 1966 började man bygga upp arkivet. Och ett par år senare utvidgades
insamlandet till USA och Kanada på
så sätt att cirka 2 000 svenskamerikanska kyrkoarkiv, företagsarkiv och

enskilda sådana mikrofilmades. Cirka
3 000 svenskamerikaner har också intervjuats och spelats in på rullband.
I Emigrantinstitutets arkiv finns
också en mängd andra handlingar.
Emigrantinstitutet har därför den
största samlingen arkivalier kring
svenskar i Nordamerika.

Bibliotek
En annan uppgift för institutet har varit att bygga upp ett bibliotek om den
historiska svenska utvandringen. Det
har resulterat i landets största boksamling i ämnet svensk emigration och
svenskar i utlandet. Förutom böcker
innehåller biblioteket småskrifter, tidskrifter och tidningar som trycktes i
USA på svenska för invandrarna.
– Böckerna och småskrifterna som
finns i Emigrantinstitutets bibliotek
utgör värdefulla källor för såväl akademiska forskare som för släkt- och
emigrantforskare, säger bibliotekarie

Yngve Turesson.
– Forskare som ägnar sig åt någon
bit av det stora emigrationspusslet hittar här material som är svårt att finna
någon annanstans, bakgrundsmaterial såsom emigrantguider med råd och
anvisningar för emigranter, språkläror
och andra småtryck som förbereder
uppbrottet och berättar om emigrantens mål.

Vilhelm Moberg
Naturligtvis har Vilhelm Moberg haft
stor betydelse vid uppbyggnaden av
Utvandrarnas hus. Det sägs att han
till att börja med var skeptisk till Emigrantinstitutet. Han hade bland annat
skänkt en del böcker och rusade burdust in till den dåvarande chefen Ulf
Beijbom och undrade var böckerna
fanns. De fanns prydligt uppställda
i en bokhylla och Moberg nöjde sig
med det och lugnade ner sig.
Så småningom skänkte Vilhelm Moberg originalmanus och källmaterial
till Utvandrarnas hus. Numera finns
ett Vilhelm Moberg-rum i huset. I juni
i år öppnades en Mobergutställning
som skulle avslutas vid årsskiftet. I
dagarna har man beslutat att förlänga
utställningen till i maj 2008.

Permanent utställning

Ett EU-stött projekt har gått ut på att digitalisera brev och foton. Nu ligger
12 000 brev i digital form.
 | Diskulogen nr 79

Den permanenta basutställningen heter Drömmen om Amerika och skildrar Amerikautvandringen 1840–1930.
Besökarna får med hjälp av modeller,
fotografier, statistik, ljudstationer, datorer, originalföremål och konstverk
grundläggande kunskap om utvandringens bakgrund, överfarten till Amerika, bosättningen och förhållanden i
det nya landet.
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Foto: Bernt Stenmark

Några tillgängliga källor
för emigrant- och släktforskare:

Yngve Turesson är bibliotekarie på
Utvandrarnas hus. Från årsskiftet
delar han sin tjänst och är också
verksamhetschef.
Annons

Svenska kyrkböcker, för Småland och Öland en fullständig uppsättning av de mikrofilmade kyrkoarkiven, övriga Sverige enbart husförhörs- och utflyttningslängder för åren 1840–(ca)1895
Summariska folkmängdsredogörelser
Passagerarlistor från drygt tio utresehamnar
Svensk-amerikanska kyrkoarkiv
Svensk-amerikanska föreningsarkiv (delvis datoriserat)
US Federal Population Censuses (folkräkningen)
Svensk-amerikanska tidningar (delvis datoriserat)
Brita Liljegrens personregister (datoriserat)
Bröderna Larssons emigrantagentarkiv
Tidningsexcerpter från Barometern, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten och Växjöbladet
Klippsamling med landets största klippsamling om emigrationen
Databasen CD-Emigranten
Databasen Emibas
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År 2008 firar Utvandrarnas hus 40årsjubileum.
− Då ska vi göra något extra
kring Minnesotadagen, säger
t f verksamhetschef Britt-Louise
Berndtsson. Vi kommer bl a att
visa en fotoutställning från Tahoma, Seattle, i Washington state,
USA, med tillhörande föreläsning.
Samtidigt har det hopat sig
moln kring utvandrarhuset. Landstinget har dragit ner sitt anslag,
och man måste under 2008 bedriva den ordinarie verksamheten
med en tjänst mindre än nu.
Utvandrarnas hus presenterar ändå
en omfattande verksamhetsplan för
den närmaste framtiden. Bland annat
ska man arrangera en utställning om
den s k glömda emigrationen till Danmark och norra Tyskland.

Visa forskning som är gjord
− Vi vill visa den forskning som är
gjord. I samband med utställningen
hoppas vi kunna samla in arkivmaterial om emigrationen, säger Britt-Louise
Berndtsson. Det finns många sommarboende och fastboende från Danmark
och Nordtyskland i det här området.
Dessutom har vi årligen många buss | Diskulogen nr 79

Foto: Rolf Lideberg

Omfattande
verksamhet
i bantad
kostym

Britt-Louise Berndtsson, t f verksamhetschef till och med årsskiftet, har lagt
fram en relativt omfattande verksamhetsplan för den närmaste tiden.
turister från dessa båda länder.
På önskelistan finns också att förnya och bredda den permanenta utställningen kring emigrationen. Den
kommer då inte enbart att koncentreras till USA.
− Det tar flera år att realisera, och
vi har inte kommit så långt att vi kan
söka pengar ännu.

Digitaliseringsprojekt
Nu vid årsskiftet avslutas ett digitaliseringsprojekt stött av EU. 12 000
brev kan nu presenteras i digital form
och dessutom en mängd foton.
Under hösten har ett antal ljudinspelningar digitaliserats. Det är Sveriges Ljudmigreringscentrum som
åtagit sig jobbet att migrera drygt 200
rullband.
− Vi hoppas kunna fortsätta det arbetet och kommer att söka pengar för
det, säger Britt-Louise Berndtsson.
Inspelningarna är en unik dokumentation över emigranternas vedermö-

dor, tankar och förhoppningar inför
ett nytt liv på andra sidan Atlanten.
För den som vill forska på emigrationen är materialet en guldgruva.
Vissa av intervjuerna är på engelska
och andra på den riktigt utpräglade
småländska som vi känner från Mobergs Raskens.
En nyhet är att man i år förstärkt
samarbetet med Växjö universitet.
Fil. dr. Lars Hansson, Växjö, verksam
inom historieämnet på universitetet,
är vetenskaplig samordnare på Utvandrarnas hus.

Ökad besökssiffra
Verksamhetsplanen är relativt omfattande, men Britt-Louise Berndtsson är
optimistisk:
– Vi kommer att hinna med det
mesta, men kanske något får vänta
till kommande år. Besökssiffran under
2007 har ökat med sex procent jämfört med förra året. Vi når troligen upp
till ca 26 000 besökare totalt.

FAKTA
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Några användbara länkar
Utvandrarnas hus
www.utvandrarnashus.se
The Association of European
Migration Institutions
www.aemi.dk
American Swedish Historical
Museum
www.americanswedish.org
Emigrantregistret i Karlstad
www.emigrantregistret.s.se
Släktforskarnas hus i Leksand
www.genhouse-sweden.com
Migranternas hus
www.migranternashus.se
Immigrantinstitutet i Borås
www.immi.se
Swenson Swedish Immigration
Research Center
www.augustana.eduswenson
American Swedish Institute
www.americanswedishinst.
org
Nordic Heritage Museum
www.nordicmuseum.org
Emigranternas hus i Göteborg
www.emigranternashus.se
Ragunda Emigrant Center
www.emigrant-z.com
Svar, Riksarkivet
www.svar.ra.se

Johan Goddijn arbetar på forskaravdelningen. Vid vårt besök på Utvandrarnas hus bad vi honom försöka hitta en Andrew Johansson som vi inte på
vanligt sätt hittat på den svenska sidan. Med hjälp av utvandrarhusets möjligheter klarade Johan Goddijn att finna Andrew/Anders Johansson i Kvänums
församling på relativt kort tid.

Utvandringen till USA
från Sverige
1851–1860
1861–1870
1871–1880
1881–1890
1891–1900
1901–1910
1911–1920

14 860
88 734
101 179
324 285
200 524
219 249
81 537

Utvandring från Sverige
till andra länder 1851–1915
Danmark
Norge
Finland *)
Tyskland
Övriga Europa
Kanada
Övriga länder

87 584
71 319
17 721
29 040
11 695
17 696
15 238

1860–1880 ingår även utvandring till Ryssland
*)

Diskulogen nr 79 | 

Tema
Emigrantforskning

Ellis
Island
Ön där emigranten blev immigrant
Av Anna-Lena Hultman

Varje svensk USA-resenär med historiskt intresse bör inte försitta tillfället att besöka ön
Ellis Island i inloppet till New York. Fästningen Ellis Island och dess intressanta utställning
om den amerikanska immigrationshistorien
låter oss trampa samma stengolv som våra
utvandrade släktingar gjorde då de tog sina
första steg på amerikansk jord. Det är en
mäktig upplevelse.

Ellis Island var mottagningsstation
för immigranter under åren 1892 till
1954. Tolv miljoner immigranter passerade ön på sin väg in i USA.
Åren 1855–1890 togs båtpassagerarna emot i Castle Garden som låg
på Manhattans sydspets, i nuvarande
Battery Park, men den 1 januari 1892
öppnade Ellis Island.

Brand 1897
Den då nybyggda huvudbyggnaden
brann dock ner i juni 1897 och en stor
del av immigrantregistren från 1855
och framåt gick till spillo. I slutet av
1900 stod en ny pampig huvudbyggnad klar och redan första dagen anlände 2 251 immigranter.
Atlantångarna lade dock inte till vid
ön utan angjorde Hudson- eller East
River-pirerna. Där fick första- och
andraklasspassagerarna gå iland, passera tullen på piren och sedan fritt resa
vidare ut i landet.
Resten av passagerarna fraktades
vidare med färja ut till Ellis Island,
där de fick genomgå medicinsk undersökning och kontroll av identitet och
medhavda papper.

Stanna på sjukavdelning
I bästa fall tog den proceduren 3–4
timmar. Sjuka passagerare kunde få
stanna på sjukavdelningen i flera månader för att sedan antingen skickas
tillbaka till Europa eller släppas in i
landet.
Utställningarna berättar också om
tragiska livsöden där familjemedlemmar dött efter ankomsten och begravts
på ön.
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Ellis Island stängdes 1954 och fick
sedan förfalla i många år, innan en
omfattande restaurering, den största i
USA:s historia, tog sin början 1984.
Upprustningen har gjorts med varsam hand så att man i väggar och golv
kan se spåren efter de tusen och åter
tusen immigranterna.

Berg av koffertar
Utställningarna visar i rum efter rum
immigrationens historia i en fantastisk bilddokumentation men också i
en stor mängd föremål.
Där finns berg av koffertar och kistor, jordbruks- och hushållsföremål
som immigranterna släpat med sig på
den långa resan. Där finns också brev
och berättelser från immigrationsperioden och bland samlingen av pass och
identitetshandlingar skymtar minsann
en del svenska namn.
Man kan utan problem vandra runt
i timmar i det stora huset och låta sig
röras av alla livsöden som skymtar
förbi.
Det är naturligtvis många immigrantättlingar som besöker Ellis Island. För att hedra sina invandrade
förfäder kan man då köpa en platta
och låta ingravera sin anmoders eller
anfaders namn. Plattorna placeras sedan i en lång mur, Wall of Honor, ute
i parken.

Hela dagen
Att besöka Ellis Island, och samtidigt
ta en titt på Frihetsgudinnan på nära
håll, tar nästan en hel dag i anspråk.
Soliga sommardagar får man köa
för en plats på någon av färjorna som
utgår från Battery Park på Manhattan, men sedan tar båtturen inte lång
tid. Från vattnet får man också en intressant vy av New York. Återresan
bestämmer man själv, men risken är
stor att man dröjer sig kvar tills sista
färjan går.
För en sann emigrantforskare blir
Ellis Island höjdpunkten på en USAresa.
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Touring Swedish America
– den givna guideboken
för resor i svenskbygderna
Om du har planer på att åka till
USA och besöka svenskbygder
finns det en given guidebok. Boken
trycktes ursprungligen 1995 och
har nu kommit i ny utökad upplaga. Inför den nya upplagan tog
Alan och Jessica Winquist ett sabbatsår från sina professurer och
reste runt i 36 delstater på jakt
efter svenskminnen.

RECENSION
Boken är geografiskt indelad
och börjar i nordöstra USA
med minnena efter Nya Sverige. Resan fortsätter sedan
genom östra och västra Midwest. Minnesota får av förklarliga skäl ett eget kapitel.
Därnäst redovisas svenskminnen från Södern, som
man ibland glömmer bort ur svenskperspektiv och avslutas sedan med
västra USA.

Flera sidor åt Minnesota
70 sidor ägnas åt Minnesota. Alla
de platser som vi besökte under utflykter norr om Minneapolis är beskrivna. Hembygdsgårdar, kyrkor,
monument och gamla begravningsplatser – allt finns beskrivet.
Om Rockford, Illinois, får vi veta
att 30 svenska immigranter slog sig
ner där 1852. På 1930-talet fanns
det 10 000 svenskättade där eller
en fjärdedel av staden. Svenskarna
kom från Västergötland, Östergötland och Småland. Möbelindustrin
blev en viktig verksamhet. Ytterligare sex sidor beskriver vad som är
värt att se runt Rockford.

Svenskättade gravstenar
Området runt Kylertown, Pennsylvania, som vi besökte på SwedGen
Tour i maj finns beskrivet på en
halv sida under rubriken Grassflat

– Lanse. Det finns en vägbeskrivning
till kyrkogården med många svenskättade gravstenar.
Med Annelis intresse för dalslänningar i förskingringen lyckades vi
gräva ännu djupare och finna ”svenska kyrkogårdar” som inte finns, men
det får ses som överkurs.
Sammantaget tycker jag att det är
en trevlig välskriven bok med många
spännande svenskminnen att besöka
och rekommenderas alla som vill åka
till USA på släktsafari.
Olof Cronberg
Touring Swedish America
Where to Go and What to See
Alan H. Winquist and Jessica Rousselow-Winquist
Minnesota Historical Society Press
www.mhspress.org
ISBN 087351559-5
Pris US$ 25,-.
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Det är lika bra att säga det först som sist. Ska man leta släkt
i USA, så är det Ancestry som är bäst, men också dyrast. Jag
ska här berätta om lite olika program som man kan använda
för att hitta sina rötter. Vi börjar med det som är gratis.

Här är de bästa webbsajterna i USA
Av Olof Cronberg
De flesta svenskar som utvandrade till
USA anlände innan Ellis Island startade som kontrollstation för personer
som anlände från Europa. Det finns
register över immigranter till USA
mellan 1892 och 1924.
För att kunna söka i databasen
måste man vara registrerad användare, men det kostar inget. När man väl
är inloggad och har tur att finna den
man söker, kan man även få upp rul
lan med uppgifter om immigranten. I
början redovisas inte så många uppgifter, men efter hand blir uppgifterna
allt fylligare.
Mot slutet av perioden får man reda
på vad närmsta släkting i Sverige hette
och vad den man skulle åka till hette.
Om man inte vet var ens släktingar
blev av, så kan det vara värt att söka
efter någon släkting som utvandrade
senare eller kanske bara åkte på besök.

Amerikabåten Drottningholm.
Min farmors far besökte USA i affärer ett par gånger och finns med i
rullorna. 1909 är rullan handskriven.
Man får veta var han skulle bo, att han
var fem fot tio tum lång, ljusblont hår
och bruna ögon, hustruns namn och

adress i Göteborg. 1920 är rullan maskinskriven.
Steve Morse har gjort ett sökformulär, där man lättare kan söka i Ellis
Island-rullorna. Där finns också register till Castle Garden i New York
1855–1891, som även på webbsidan
castlegarden.org
Det var hit de flesta svenskarna
kom. Under denna period är uppgifterna i rullorna mycket begränsade
och ger egentligen bara bekräftelse
på ankomstdatum till New York. Där
kan man inte se några bilder på passagerarlistorna, men de innehåller
egentligen inte mer information än att
man kan se vem som står före och efter
i rullan.
Gör man en sökning på passagerarlistorna mellan 1820 och 1957 hamnar man hos Ancestry och då måste
man ha ett abonnemang. Här finns
också möjlighet att söka efter anlända
till andra hamnar.
Stevemorse.org

Familysearch

Skeppsrullor hittar man på www.ellisislandrecords.org
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FamilySearch är mormonernas söksida och var revolutionerande när den
kom upp på webben. Här finns ett

antal databaser att söka i, som är av
varierande ursprung och kvalitet.
Letar man försvunna svenskar som
levt efter 1950 är Social Security Death
Index intressant. Från startsidan väljer
man Death records. Sedan är det bara
att fylla i namn på den avlidne. Man
får reda på födelsedatum och dödsdatum, samt postnr där personen bodde
vid dödstillfället.
Kvinnor får sökas på deras efternamn som gifta. Databasen är inte
komplett, utan personer kan saknas.

Tema
Emigrantforskning

Andra register
Hos FamilySearch finns även andra register, dels några folkräkningar (census) 1880 för USA, 1881 för England
och 1881 för Kanada.
Man har också tidigare jobbat med
registerprojekt över döpta och vigda
som finns samlade under två hattar:
IGI – International Genealogical Index och VRI – Vital Records Index.
Det senare innehåller huvudsakligen material från Skandinavien, och
de församlingar som är registrerade
finns angivna i Dispos.

Släktträd
Man har två olika register över släktträd: AF – Ancestral File, där uppgifterna delvis är insamlade under
papperstiden och PRF – Pedigree Resource File, som innehåller nya tavlor.
Skickar man in Gedcom-filer inom ramen för PRF publiceras dessa sedan på
cd-skivor som man kan köpa.
Familysearch, som visas
på den här sidan, var revolutionerande när den kom
upp på webben. Här finns
ett antal databaser att
söka i, som är av varierande ursprung och kvalitet.
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Familysearchlabs
I samband med släktforskardagarna i
Stockholm förra året var en stor delegation på plats och man presenterade
sina framtidsplaner. Dessa har man
börjat att realisera under begreppet
FamilySearchLabs.
De funktioner som finns där är ut
ökade funktioner för att söka i register,
möjlighet att lägga in sitt eget släktträd – Pedigree Viewer, möjlighet att
sammanställa en biografi med bilder
och dokument – Life Browser, möjlighet att hjälpa till att registrera olika
källor – FamilySearch Indexing.
Dessa registreringsprojekt görs delvis i samarbete med släktforskarorganisationer, dvs ungefär samma tanke
som ligger bakom Namn åt de döda,
som Släktforskarförbundet har organiserat.

Ancestry
Den stora draken på marknaden är
Ancestry, som har klart flest register och den mest sammanhängande
tjänsten, men som samtidigt kostar ca
2 000 kr per år om man vill ha tillgång
till allt deras material.
Det finns möjlighet att beställa kortare abonnemang. Lyckas man inte
med gratistjänster, så kan man mycket
väl lyckas bättre här.

Alla folkräkningar
Man har indexerat i princip alla folkräkningar (census) som är tillgängliga
i USA fram till 1930, och registrerat
alla namn i dessa. Genom att låta indexeringsarbetet ske i Indien har man
kunnat göra det både snabbt och billigt.
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När man finner en person i registret
kan man sedan få upp originalbilden
och läsa resten av informationen. Det
växlar lite vad som står i de olika årgångarna, men man får reda på familjen, ålder, immigrationsår, härkomst,
yrke osv.
Efter att släktforskarförbundets
ordförande Ted Rosvall tjatade på Ancestry i Utah 2005, så har man infört
möjligheten att ange namn på anhöriga för att underlätta sökandet.

Alla som passerade New York...
Som nämnts ovan har man gjort register över alla som passerade New
York som finns omnämnda i bevarade
källor.

...och svenska hamnar
Sedan någon månad finns också Emigranten Populär med i deras databas.
Till skillnad från cd-skivan har man
här räknat ut ett ungefärligt födelseår
baserat på ålder och utreseår.

Vital Records
I databasen finns också uppgifter om
födde, vigde och döde för de delstater som man har fått loss uppgifterna
ifrån.
För den ursprungliga svenskstaten
Minnesota finns register över födda
1935–2002, vigda 1958–2001 och
döda 1908–2002. För den nya svenskstaten Kalifornien finns register över
födda 1905–1995, vigda 1960–1985
och döda 1940–1997.
En del av delstaternas legala notiser
går säkert att söka gratis på respektive
delstats egen webbsida. Fördelen här
är att uppgifterna är samlade.
Uppgifterna som man får fram varierar också, men är oftast begränsade.

Det har dykt
upp en ny
sajt som heter
Worldvitalrecords.com.
Bakom sajten
ligger en av
grundarna
bakom Ancestry, som
tyckte att Ancestry blev för
kommersiell.
Till höger
ses resultatet
av en sökning
på namnet
Cronberg.

Vill man sedan ha fram ett dödscertifikat, får man beställa det särskilt.

Och mycket mer
De tre översta skärmdumparna på föregående sida
är hämtade från Ancestry
– den stora draken på
marknaden, men också den
dyraste. Ancestry klarar
flest register och har den
den mest sammanhängande
tjänsten.
Cyndis list, längst ner till
vänster, är den klassiska
länksidan för släktforskare.

Man kan också söka i släktträd. Man
uppger sig ha ungefär 300 miljoner
personer. Hur många som är dubbletter framgår dock ej.
Det finns också en flik som man
kallar för ”Stories & publications”
som i första hand verkar vara register
till tryckta böcker eller tidningar.
Vidare finns det något som kallas
för ”Photos & Maps”, som verkar
likna förbundets Porträtt-sök.
Jag plockade fram en bild på en Pernilla Christina Swansson som uppges

vara född 1857 i Långaryd. Hennes
föräldrar har bara förnamn och farfar ska vara född i Jämtland, vilket ju
knappast stämmer. Tyvärr letar Ancestry upp kandidater baserat bara på
namn, och ovetande svenskamerikaner kopplar ihop det utan kunskap.
Hennes man Sven Andersson skulle
vara född i Kronobergs län, och det
finns en lämplig kandidat i Markaryd.
I grannförsamlingen Göteryd finns en
Pernilla Svensdotter som skulle kunna
passa bättre.

Worldvitalrecords
Det har dykt upp en ny sajt som heter WorldVitalRecords.com. Bakom
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sajten ligger en av grundarna bakom
Ancestry, som tyckte att Ancestry blev
för kommersiell.
Man har ambitionen att bli den
andra största genealogi-sajten i USA.
I dagsläget kan man bli ”medlem” för
två år för 350 kr.

Man har ännu inte på långa vägar
lika mycket material som Ancestry, men
man håller på att bygga upp basen.
Man behöver inte vara medlem för
att söka i databasen, utan man får reda
på var det finns träffar. Vissa tjänster
kan vara gratis, medan andra tjänster
kräver medlemskap. I dagsläget tycker

jag att det är lite svårt att få grepp om
hur mycket som finns.
En tjänst som dock är trevlig är
SmallTownPapers, vilket är register till
250 småstadstidningar varav 20 från
Minnesota. Man ska väl ha lite tur om
man ska finna något där, men det kostar inget att söka i denna databas.

Länk-listor
Var hittar man de bästa länk-listorna? Det är inte alldeles lätt
att säga. Jag brukar slå ett slag
för USGenWeb, som är ett projekt som syftar till att fortsätta
låta släktforskning vara gratis.
Det är ett ideellt projekt där
det finns släktforskare som
ansvariga för sin delstat eller
county, och samlar in information om sitt område, vilka register som finns, vilka bra webbsidor som finns.
Annars är ju Cyndis list den
klassiska länksidan för släktforskare.
Många länkar samlade på en
sida finns här: progenealogists.
com/genealogysleuthb.htm Där
ser du också lätt om det kostar
pengar eller inte.

Länkar:
www.ellisislandrecords.org
www.castlegarden.org
stevemorse.org
www.familysearch.org
www.ancestry.com
www.worldvitalrecords.com
www.usgenweb.org
www.cyndislist.com
progenealogists.com/genealogysleuthb.htm

Skärmdumparna på den här sidan är exempel på
länkar för släktforskning i USA. Längst upp
USgenweb som har adressen www.usgenweb.org
Clearfield Countys genealogiprojekt ovan hittar man på www.pa-roots.com/~clearfield och
slutligen Castlegarden till vänster finns på adressen www.castlegarden.org
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Andrew (Anders) Peterson och Elsa med sina nio barn framför huvudbyggnaden på gården i maj 1885. Andrew och
Elsa fick inga barnbarn. Släktgrenen dog alltså ut.

Vilhelm Moberg hittade Andrew i Carver County

Han blev Karl Oskars förebild
Av Jan Hermelin
Under senare år har jag blivit
fokuserad på Andrew Peterson
– förebilden till utvandraren Karl
Oskar. Jag börjar med att berätta
om vem Andrew (Anders) Peterson
var.
Anders Pettersson föddes den 20
oktober 1818 i Västra Ryds socken
i Ydre härad i södra Östergötland.
Hans föräldrar, Petter Jonsson och
Ingrid Samuelsdotter, var arrendatorer på Prästlönehemmanet i Sjöarp.
Som vuxen tjänade Anders som
dräng på andra ställen i trakten, men
efter sin fars död 1846 flyttade Anders
tillbaka till Sjöarp och tog över där.

Emigrerade 1850
På våren 1850 emigrerade Anders tillsammans med 15 andra sockenbor till
Nordamerika.

Resan över Atlanten blev besvärlig
med stormar, sjösjuka och dödsfall.
Detta beskriver Anders i sin dagbok.
Efter immigrationen till Nordamerika 1850 ändrade han sitt namn till
Andrew Peterson.
Andrew arbetade fyra år med trädgårdsmästeri och lantbruk i Iowa och
därefter blev han nybyggare i Carver
County, Minnesota.

Nio barn men inga barnbarn
Andrew gifte sig i september 1858
med Elsa Ingman. Den 17 år yngre
Elsa hade tidigare samma år anlänt
till Carver County tillsammans med
sin mamma. Dessa båda hade tillsammans med Elsas syster emigrerat från
Brunslöv, Östraby i Skåne.
Andrew och Elsa fick tillsammans
nio barn men inga barnbarn. Således
dog Andrews släktträd ut.
Två söner övertog driften av gården efter Andrews död den 31 mars

1898. Andrew hade föredömligt utvecklat sin gård och trädgårdsodling
samt även varit en ledargestalt bland
sina lokala pionjärkollegor under sin
levnad.
Andrew skrev även dagbok från
emigrantresan samt under hela sitt liv
som nybyggare och farmare. Det är
just denna dagbok samt Andrews räkenskaper, brev och omgivningar som
blev stommen till Vilhelm Mobergs
utvandrarromaner. Här följer två citat
som visar på detta:
 Citat ur det brev som Vilhelm Moberg skrev till chefredaktören för
den svenskamerikanska tidningen
Nordstjernan, Edgar Swenson,
strax efter han hittat dagböckerna
i Minnesota 1948:
”Jag har funnit just det material
som jag behöver för mitt arbete. En
dagbok, förd av en svensk bonde i
Minnesota under 44 år. Det är ett
rent otroligt fynd.
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En motsvarighet till denna dagbok av en bonde har vi inte hemma
i Sverige.
Dagboken ger en fullständig bild
av en svensk farmares tillvaro i
Amerika under pionjärtiden – precis det förstahandsmaterial som jag
sökte.”


Citat från artikel om utvandrarromanerna i The Swedish Pioneer i
april 1966 av V. Moberg:
”In the work of Andrew Peterson
I had discovered what I was looking
for in America.
For several months I was sitting
in the library of St. Paul to read
about this Swedish farmer, to know
what he had done, to know what he
thought of life in this world. I read
about his wife, his nine children, his
cattle and his crops, his churchlife.
When I finished to read the diary I
had all the information I could use
about a farmers life in the first Swedish settlements in Minnesota.”

Så här skriver
Vilhelm Moberg som bildtext till den här
bilden: ”Upptäckten av Andrew Petersons dagbok i ett bibliotek i St. Paul år
1948 blev det viktigaste resultatet av mitt forskningsarbete. Här står jag vid
Petersons grav i Waconia tillsammans med en svenskfödd dam från trakten.”
nearly a Duchess but not quite; in
tree and fruit seems to be hardier
than the Duchess, and is a good
bearer.”

Paralleller med Moberg
Här följer lite dagboksutdrag ur Andrews dagbok samt förklaringar av
några av parallellerna med Mobergs
utvandrarhistoria:

Andrew och Karl Oskar hade varsin
dotter som båda hette Anna och dog
som barn.


Citat Andrew: ” I dag fick vi en
gyp Sorg, var älskade Dotter Anna
Isabella, Dog i dag kackan, 15
minuter ofver tolf – hon var alltid
snell,tyst och äfterlåten, och således är saknaden och sorgen hjertgripande for oss alla.”

Ombord på Andrews utvandrarbrigg
Minona, som tidigare hetat Charlotte,
fanns 76 personer våren 1850.
Ombord på Mobergs ”Briggen
Charlotta” utvandrade 78 personer
våren 1850.


Andrew-citat överfarten 26 maj
1850 : ”Capten jör ingen bön hos
oss, män vi gör dett. Sjelfva Besätningen gör afven Bön. Capten
behöver ingen gud ty dett är han
Sjelf.”

”Mitingen bläf uppbruten”
Siouxupproret 20 augusti 1862 med
följd att nybyggarna flydde ut till en ö.


”Bläf wi skrämda för indianerna så
att wi flytte ut på öna i Klaiwaterlake, ok så låg wi der till den 21 om
quellen då vi for hem.”

Språkliga likheter
Det finns hundratals språkliga likheter, t ex: grubbade (grävde bort stubbar m m), plantade (sådde), votade
(röstade), spikmiiting (kyrkligt föredragsmöte), lumberbillen (timmerräkningen), ej duglig att gå ut i krigett,
insurenskompaniet (försäkringsbolaget), suprajsade (överraskade).


Andrew odlade bl.a. astrakanäpplen
och skrev följande rapport till Minnesotas trädgårdsodlarsällskap 1886:


”The Russian White Astrachan is
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24 augusti:
”Just som wi hade börjat mitingen
kom Anders Swanson och sade att
wi skulle gå ok kriga emott indianerna. Mitingen bläf uppbruten, ok
wi gick war till sitt för att laga oss
till, men sedan gjorde wi upp plats
till vidare årder.”

Andrews yngre broder Karl, (Charles), grävde silver västerut. Mobergs
”Robert” ämnade även söka ädla metaller västerut.


Förlagorna till Vilhelm Mobergs version av sista brevet hem finns i nedanstående brev:
Brevet som Andrew skrev hem till
släkten i Sverige när han fått reda på
att hans kvarvarande broder i Sverige
gått bort.
Brevet som Andrews granne Nicolaus Swenson skrev hem till Andrews
släkt i Sverige när Andrew gått bort.


Eftersom jag är historieintresserad,
har jobbat med lantbruk ett år i Minnesota och bor endast två km från Andrews svenska barndomshem så fastnade jag för Andrew och allt möjligt
ikring honom.
Därför har jag bl a gjort följande
vid sidan av min gårds- och turistverksamhet sedan 2002.

Skrifter och cd-skiva
2002: Forskningsresa med egna medel
till Minnesota tillsammans med HansGöran Saldner.
2003: Hans-Göran och jag grundar
Andrew Petersonsällskapet.
2004: Ny forskningsresa med HansGöran till Minnesota.
2005: Med EU kulturmedel gjorde
jag småskriften om likheterna i Andrews liv med Mobergs utvandrarromaner, en cd-skiva samt en permanent
utställning om Andrew här i Ydre.
Dessutom så renskrev jag under
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2005 tillsammans med fem sällskapskollegor Andrew Petersons dagböcker
från knappt läsbar mikrofilm till dator, även det fick vi inom Andrew Petersonsällskapet ett bidrag för.

Musikal
2006: Jag gjorde under första halvåret
2006 musikalen ”Andrew Peterson
en äkta Pionjärhistoria”. Musikalen
består i huvudsak av gammal musik,
men med nya texter passande för olika
händelser i Andrews liv och omgivningar.
Denna musikal som hade premiär
den 4 juli 2006 hjälpte till att finansiera renoveringen av Andrews magasin
i Minnesota.

Andrews magasin renoverades

Den som vill veta mer om Andrew
kan gå in på www.andrewpeterson.se

Ett utdrag ur Andrew Petersons sista brev hem till Sverige
efter att Andrews broder
Johannes Rydell gått bort.
Vilhelm Moberg använde det
i sin version av Sista brevet
hem:
”Jag får bedja om urseckt
för att min skrifvelse är osammanhängande, och som jag är
gammal, och Darrhänder så
jag har svårt för att skriva.
Jag, den älste af åtta Syskon, är endast kvar ännu, 3 af
dem hvilar nu i Svarjes jord,
och 4, af dem i ammerkas jord
och jag den älste, af de åtta
syskonen är annu i Live, och
jag vet intet när härran behagar kalla mig hem till sig, må
det bli i en salig stund.
Jag blir 79 år den 20de i
denna månad om härran låter
mig leva dertill.”

Detta magasin byggde Andrew Peterson på 1870-talet. Andrew Petersonsällskapet räddade huset från totalt förfall i oktober 2006.
Renoveringsarbetet bestod i att fyra svenska volontärer samt några frivilliga Minnesotabor bytte taksparrar, spåntak, renoverade fönster och dörrar
samt höjde upp byggnaden. Fotot är taget innan renoveringsarbetet började.
Finansieringen kom i huvudsak ifrån Andrew Petersonmusikalen ”Andrew
Peterson en äkta Pionjärhistoria”.

FAKTA

Andrews magasin renoverades i oktober 2006 av fyra svenska volontärer
tillsammans med några amerikanare.
Under 2007 har jag utvecklat musikalen något, så den kommer att bli en
musikal i ny tappning den 4 juli varje
år här i Ydre.

Andrew Petersonsällskapet och
dess medlemmar bevarar minnet av Andrew Petersons liv
och gärningar och samtid bl a
genom att ha åstadkommit följande:
1. Skapat en permanent utställning om Andrew Peterson
i Andrews svenska hembygd i
Ydre (sö Östergötland).
2. Renskrivit Andrews dagböcker från överresan 1850
fram till hans död 1898.
3. Finansierat och renoverat
Andrews förfallna magasin i
Minnesota.
4. Skapat en musikal 2006
som återkommer varje år i ny
tappning den 4 juli i Ydre.
5. Producerat en småskrift,
en cd-skiva samt en hemsida om
Andrew:
www.andrewpeterson.se

Enklare att mäta
bredbandshastighet
Under hösten lanserades Bredbandskollen, en lättanvänd webbtjänst som mäter bredbandshastighet.
Bakom Bredbandskollen står
.SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som utvecklat tjänsten i
samarbete med Post- och telestyrelsen, PTS, och Konsumentverket.
Bredbandskollen mäter konsumentens bredbandshastighet vid
användning av Internet. Det finns
också möjlighet att jämföra den
uppmätta hastigheten med den
teoretiska maxhastighet som operatören utlovar.
Om avvikelsen är betydande
hjälper en felsökarguide konsumenten att utesluta vanliga fel
med den egna utrustningen. Om
mätvärdet ändå är för lågt rekommenderas konsumenten att
ta kontakt med sin operatör.
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Jultomten
och julgranen,
över hundra
år gamla
Tomtegubben med julklappssäck och långt skägg är mer än
hundra år gammal, i alla fall i Sverige.
Sitt egentliga genombrott fick han genom Jenny Nyström
(1854–1946). Det var hon som illustrerade Viktor Rydbergs berättelser om vättar och tomtar. År 1875 utkom första upplagan
av hans saga för barn ”Lille Viggs äfventyr på julaftonen”.
Av Marianne Falkenströmer
”Lille Viggs äfventyr på julaftonen”
var illustrerad av Jenny Nyström, då
21 år gammal, som därmed skapade
sin första – men inte sista – jultomte.
Hon gjorde sedan tomtebilder i oändlighet i böcker, tidningar och på julkort.
Jenny Nyströms tomte var rödblommig, vänlig, ganska tjock och
hade en säck på ryggen med julklappar till barnen.
Men julklappar fanns långt före jultomten. Givmildhet hör sedan gammalt samman med julen.

Bröt den fattiga vardagen
Julen var den högtid som mer än någon
annan bröt av den fattiga vardagen för
många människor. Det var den tid på
året då man frossade i mat och njöt av
vilan efter allt slit och släp.
Givmildheten märktes redan före
jul vid slakt och julbak. Då kom de
många fattiga, dragandes med sina
knyten till de välbeställda bondgårdarna. Alltid fick de något i knytet.
Även om man själv hade det knapert
ville man ge något.
På herrgårdarna var det utdelning i
stor stil. I en dagbok från en gård utanför Stockholm antecknades julaftonen
1803: ”Klockan sex om aftonen av18 | Diskulogen nr 79

färdade Beata och trädgårdsmästare
Lindgren till Brännkyrka Fattigstuga
med lutfisk, grytstek, soppa med klimpar, vin, brännvin, tre slags bröd och
smör till fattighjonen”.

Pigorna fick extra
Även tjänstefolket skulle ha lite extra
och det finns en anteckning: ”att 1815
hade det givits till ’pigorna’ sex bullar
vardera, brännvin, smör, kaffe, öl och
pengar”.
Gåvorna av mat levde vidare och
förvandlades delvis. Julklapparna under 1800-talet blev för stora delar av
svenska folket detsamma som skämtsamma spratt.
Ungdomar smög omkring i byn på
julaftonen, knackade på dörrar och
kastade in gåvor med retsamma texter
och tillrop. Det var viktigt att inte bli
sedd så de sprang snabbt iväg igen.
På vissa platser i landet var en person utklädd till julbock som delade ut
julklapparna.

Julbocken
Från Östergötland berättas: ”Julbocken förekom ofta på julaftonen, det var
vanligen en halvvuxen gosse. Han
hade horn och skägg och en avigvänd
päls och gick på fyra ben med många
krumsprång. Man låtsades vara
mycket rädd för honom och sprang

undan. Då han lämnat sina små gåvor
tog husfadern honom vanligen i hornen och körde honom på dörren. Han
kom sedan in utan förklädnad, överraskad att julbocken varit där och att
han ej sett honom ute”.

Slutet av 1800-talet
Vår nuvarande julklappsutdelande
tomte med vitt skägg och fotsid röd
kappa dök upp på julkort och bokmärken i slutet av 1800-talet. Han
härstammade närmast från England
där han kallades Santa Claus, och
Tyskland där han kallades Nikolaus.
Han kom med presenter och godis till
snälla barn och med ris till de stygga.
Denna ”internationella” tomte sam
mansmälte i Sverige med en liten tomtenisse i grå vadmalskläder som stiger
fram ur folktrons dunkel. Det var den
lilla gårdstomten som vaktade folk
och fä för allt ont.

Blidka tomten
Ibland kunde denna folksagans lilla
tomte vara ganska ondsint av sig och
det gällde att blidka honom med något
gott till jul, annars visste man inte hur
det kunde gå. Det var den lilla tomten

som Viktor Rydberg tänkte på när han
skrev sin dikt ”Tomten”.
Till jul skulle det vara renskurat och
pyntat i stugan. Halm ströddes på golvet. Bonader eller tryck på väggarna,
halmprydnader och ljus. Så var det sed
långt innan julgranen blev vår viktigaste julprydnad.
Med julhalmen bars julfriden in i
huset, och den fick inte brytas förrän
halmen bars ut vid Tjugondag Knut.
I halmen lekte både gammal och ung,
och alla som någon gång hoppat i hö
kan föreställa sig hur det blev. Halmen
smulades sönder och fick ofta bytas
flera gånger.

Figurer av halmen
Av halmen knöt man också figurer
till leksaker eller prydnader. Seden att
julpynta med halm lever fortfarande
kvar, men det tjocka halmlagret på
golvet försvann under 1800-talet. Det
var ju stora brandrisker med halmen
och levande ljusen.
I de borgerliga hemmen i städerna
använde man enris eller granris istället
för halm, men det var inte typiskt för
julen utan användes även vid andra
högtider.

Julgranssed från Tyskland
Julgransseden har vi lånat från Tyskland. Där förekom den redan under
1600-talet. I Sverige blev den vanlig
för cirka 100 år sedan. Men den har
förekommit i vissa familjer längre tillbaka i tiden.
Allra först förekom den i högadliga
familjer. Hos familjen Wrede-Sparre
på Stora Sundby fanns en julgran redan 1741 och hos riksrådet Carl Bonde tio år senare. På 1820-talet började
en del borgerliga familjer i städerna
använda julgran och sedan spred sig
seden till herrgårdar och prästgårdar
på landet.

Granen var julbuske
Ofta var det just genom prästerna som
julgransseden blev känd på landsbygden. Från 1860-talet börjar granarna
komma i bondstugorna.
Från början kallades granen för julbuske eller Mose buske och var oftast
en bordsgran. Hos bondefolket hände
det redan före julgranens tid att man
tog in en tall- eller grantopp, torkade
den och hänge upp som prydnad med
ljus och pappersprydnader i.

Den allra första granen som vi känner till i Sverige var klädd med saffranskringlor. Det var den hos WredeSparre-familjen 1741.
Den första skildringen av en julgran
med ljus i står att läsa i ett brev från
grevinnan Anna Margareta Sparre på
Trestena gård i Västergötland från
1817:
”I går afton var för barnen här
mycken glädje å färde. Ann Charlotte
hade satt ett träd av granris eller snarare sagt en liten gran, och däruti fullt
med små vaxljus därtill stöpta, och
däremellan konfekt och russin hängande i trådar. Detta stod mitt på julbordet. När allt var tillreds bådades
barnen in i förmaket. Där var kalaset
och glädjen lyste utur allas ögon.”

Enklare i bondehemmen
I borgerliga hem hade granen vanligen
vaxljus, äpplen och konfekt. I bondehemmen var det enklare. Man gjorde
sitt pynt själv.
I äldre tider kunde julgranen stå
otänd hela julaftonen. Den tändes
först på juldagsmorgonen. Det var
bara det viktigaste ljuset, det tregrenade julljuset på matbordet, som tändes på julaftonen.
Julgransljusen och andra ljus tändes
när folk for till julottan och lyste när
de kom hem. När man for till julottan skulle ljus lysa i alla fönster. Det
var gammal sed. Man började dock
snart med att tända ljus på julafton,
men ljus var dyra och de fick bara vara
tända korta stunder.

Dans kring granen nordisk sed
Julgranen blev snabbt medelpunkten
i julfirandet. Att dansa kring granen
tycks vara en nordisk sed. Det var
främst vid Tjugondag Knut som man
dansade med mycket stoj och glam.
Det var barnens sak att dansa ut
julen. Barnen fick dela på det ätbara
i granen. Men det förekom också att
andra prydnader från granen gavs
bort.

Peta ut julgranen
En sagesman från Dalarna, född
1867, berättade om seden att ”peta
ut julgranen”. Man band för ögonen
på deltagarna och gav dem en käpp
med vilken var och en fick peta på ett
föremål i granen. Det fick han sedan
behålla.

”Ett av de tokroligaste nöjen man
kan vara med om” försäkrade sagesmannen.

Tomten
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken,
endast tomten är vaken.
Viktor Rydberg (1882)
Ja, så här kan jag föreställa mig att
det var då våra förfäder firade sina jular. Vi hoppas alltid på en vit jul och
därmed få lite gammal julstämning.
Källa: Skolbarnens jultidning
”Jultomten”, m fl.

Antalet bredbandskunder fortsätter öka fram till 2011, enligt den femårsprognos som analysföretaget IDC
gjort på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Internetaccess via kopparnätet
(xDSL) fortsätter vara den dominerande anslutningstekniken, men anslutning via LAN- och kabel-tv-nät
växer snabbare.
Mobilt bredband via så kallat turbo3G har den starkaste tillväxten under
perioden och har förutsättningar att
etableras som ett reellt alternativ till
fast access för många abonnenter.
Antalet IP-tv-abonnemang kommer att öka kraftigt, enligt prognosen.
IP-tv är en kapacitetskrävande tjänst
som kommer att ställa krav på teknikutvecklingen i accessnäten.
Överflyttningen av ringandet från
fasta till mobila nät förutspås fortsätta och 2011 kommer antalet samtalsminuter att vara ungefär detsamma i
fasta och mobila nät.
Antalet mobilabonnemang fortsätter öka, medan antalet fasta telefon
abonnemang endast minskar marginellt under samma period.
Detta kan förklaras av att trenden
att ha flera mobilabonnemang fortsätter, samt att det fasta abonnemanget
ofta ingår som gratistjänst i de tjänstepaketeringar som erbjuds på marknaden.
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Visst går
i A3, A1
När man har lagt ner så mycket
jobb på att registrera sina släktingar så är det mycket värt att få fina
utskrifter att ge bort eller hänga
upp på väggen. Med olika teckensnitt och storlekar kan man få dem
riktigt fina.
De utskrifter som jag gjort enligt denna artikel kommer Dis-Väst att få disponera och ta med vid medlemsmöten
och andra tillfällen.
Sidindelad antavla

I den här artikeln ska jag beskriva hur
jag gått tillväga för att få utskriften antavla som Sidindelad i A3, A1 och A0.
Jag har använt mig av pdf-utskrifter
och gratisversionen av programmet
pdf995 (www.pdf995.com/) som jag
installerat på min dator.
Vid installationen skapas skrivaren pdf995 som är valbar som vilken
skrivare som helst. Pdf-skrivaren har
många olika storlekar att välja på för
utskrift och den skapar en fil istället då
det inte är en fysisk skrivare. Det gör
valmöjligheterna så många fler än en
A4-skrivare klarar av.
Pdf-filerna lämnar jag in på ett
tryckeri för utskrift på papper. Jag
rekommenderar att höra med olika
tryckerier eller kopieringsfirmor för
prisuppgift.
Här i Göteborg betalade jag nyligen
55 kr för en A1 på färgat papper och
70 kr för en A0. Det hade blivit några
kronor billigare om jag valt vitt papper. Förmodligen finns det olika papperskvaliteter och tjocklekar att välja
på också.

A1 och A3 utskrivet
på vitt papper.
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SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET

det att få utskrift
och A0 från Disgen
Ramar till utskrifterna

Utskriften för A3 blir 30x40 cm, A1
85x60 cm och A0 120x85 cm. Det är
ganska lätt att hitta ramar till A3 och
A1 men det gäller att få smal ramlist
så att hela utskriften syns.
Till A0 har jag inte hittat någon i
vanligt sortiment utan jag använde
mig av en befintlig tavla som jag hade
hemma.
Steg för steg

Först måste pdf995 vara installerat.
I Disgen väljer du i menyraden Arkiv, Skrivarinställning, välj skrivare
pdf995 och OK. Sedan är det en del
inställningar som ska göras i Disgen
och dem beskriver jag steg för steg för
respektive A3, A1 och A0.
Antal tecken som jag angivit för Indrag mm, är vad jag har behövt för
att få alla tecken synliga i boxarna.
Det kan tänkas att du behöver färre
eller fler, du får prova dig fram och
du ser det när du förhandsgranskar
utskriften.

Jag har valt tre rader i boxarna.
Väljer man fyra rader och mindre
storlek på teckensnittet för A0 kanske en av raderna kan innehålla yrke.
Prova gärna egna alternativ och variationer.
Vid utskrift väljer jag en generation mindre än det jag valt att
ange som Generationer per sida.
Anledningen är att då kommer inte
numreringen längst till höger med
på utskriften.










A3








Välj i menyraden Inställningar, Antavlor… och Sidindelad.
I rutan för Geometri anges Generationer per sida: 5, Indragning, mm:
95, Höjd, rader: 3, Mellan boxar,
mm: 0 och en bock i för Skriv sista
generationen tätt.
I rutan för Utsmyckning ska det
vara bock i båda valen för boxar.
I rutan för Innehåll ska det vara för
Rad 1 bock för Efternamn och Alla
förnamn. För Rad 2 ska det vara
bock för Födelsenotis och för Rad
3 för Dödnotis.



Välj knappen Stilar.
Välj för knappen Vanlig text, Teckensnitt Bookman Old Style, Stil
Kursiv och Storlek 12, OK.
Välj för knapparna Efternamn, Tilltalsnamn och Förnamn, Teckensnitt
Bookman Old Style, Stil Fet kursiv
och Storlek 12, OK.
Välj Utskrift, Skriv ut antavla för
centrumpersonen…
I rutan för Antal generationer an
ge 4.
I rutan för Utskriftsform markera i
för Sidindelad.



Välj knappen Skrivarinställning.



I rutan Papper välj Storlek: A3.









I rutan Orientering markera i för
Liggande, OK.
Välj knappen Sidans utformning
och fliken Format.
I rutan för Marginaler i mm, ange
för Uppe: 1, Nere: 7, Vänster: och
Höger: 15.
För flikarna Sidhuvud och Sidfot

Detaljbild på A-utskrift med teckensnittet Bookman Old Style
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kontrollera att de inte är markerade
att de ska användas, OK.
Välj knappen Granska och titta efter att texten får plats i boxarna.
Välj Avbryt om du behöver gå tillbaka och göra ändringar för inställningar.
När du är klar för utskrift, välj
Granska och knappen Skriv sida.




Välj var filen ska sparas, Spara i:
För Filnamn: namnge filen och ta
bort * som finns för *.pdf ( t.ex antavlaA3.pdf).

A1 och A0




tioner per sida: 7, Indragning, mm:
50, Höjd, rader: 3, Mellan boxar,
mm: 0 och en bock i för Skriv sista
generationen tätt.

Välj i menyraden Inställningar, Antavlor… och Sidindelad.





I rutan för Geometri anges Genera-
































A1 utskrivet på beige papper.
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I rutan för Utsmyckning ska det
vara bock i båda valen för boxar.
I rutan för Innehåll ska det vara för
Rad 1 bock för Efternamn och Alla
förnamn. För Rad 2 ska det vara
bock för Födelsenotis och för Rad
3 för Dödnotis.
Välj knappen Stilar.
Välj för knappen Vanlig text, Teckensnitt Times New Roman, Stil
Normal och Storlek 11 för AI respektive Storlek 14 för A0, OK.
Välj för knapparna Efternamn, Tilltalsnamn och Förnamn, Teckensnitt
Times New Roman, Stil Normal och
Storlek 12 för A1 respektive Storlek
16 för A0, OK.
Välj Utskrift, Skriv ut antavla för
centrumpersonen…
I rutan för Antal generationer ange
6.
I rutan för Utskriftsform markera i
för Sidindelad.
Välj knappen Skrivarinställning.
I rutan Papper välj Storlek: A1 respektive ISO A0.
I rutan Orientering markera i för
Stående, OK.
Välj knappen Sidans utformning
och fliken Format.
I rutan för Marginaler i mm, ange
för Uppe: 1, Nere: 7, Vänster: och
Höger: 15.
För flikarna Sidhuvud och Sidfot
kontrollera att de inte är markerade
att de ska användas, OK.
Välj knappen Granska och titta efter att texten får plats i boxarna.
Välj Avbryt om du behöver gå tillbaka och göra ändringar för inställningar.
När du är klar för utskrift, välj
Granska och knappen Skriv sida.
Välj var filen ska sparas, Spara i:
För Filnamn: namnge filen och ta
bort * som finns för *.pdf ( t.ex antavlaA1.pdf).
Charlotte Börjesson

SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET

Ett filter för att
hitta dubbletter
När man hållit på med släktforskning några år och samlat
på sig en hel del anor så upptäcker man (i bästa fall) att
man har fått en del dubbletter. De kan många gånger
vara svåra att upptäcka, speciellt när man som jag har blivit lite äldre och minnet börjar svikta.
När namnen på anorna är lite ovanliga har jag dock ibland funderat om
jag inte har sett detta namn tidigare.
Jag får då avbryta mitt forskande och
göra en sökning i Disgen.
Ibland har jag då sett att jag redan
skrivit in samma person, men oftast
leder det inte till något annat än att
jag har blivit störd i mina forskningstankar. Man kan ju då tänka sig alla
andra personer som har alla de vanliga
namnen (Anders Larsson m m), där
finns det säkert en del dubbletter.
Nu finns det ett bra hjälpmedel i ett
litet och snabbt program som heter
”Dubblettfilter” som Runar Hortlund
har tagit fram med hjälp av sin son.
Jag har fått en kopia av honom som
jag har testat och är mycket nöjd med
resultatet.
I min Disgendatabas hittade jag en
hel del dubbletter på personer, även
fast jag tidigare har varit medveten
om problemet och försökt att på annat sätt åtgärda. Det mest uppseendeväckande var när jag såg att min
fru som är född i Gällivare med anor
däromkring och jag född i Stockholm
med anor från Västmanland och Södermanland var släkt.
Vi var 11-männingar med en gemensam ana på 1600-talet. Där hade
jag skrivit in ett antal dubbletter som
jag nu kunde sammanföra.
Man kunde ju tycka att denna funktion redan borde finnas i programmet
Disgen som ju ligger i framkanten vad
gäller släktforskningsprogram. Förmodligen kommer det säkert också
inom en snar framtid att integreras i
Disgen, men fram till dess funkar det
riktigt bra med detta program Dubblettfilter. Får man det inbyggt i Disgen
går det säkert också lättare att använda, då man kan göra flera moment i
samma funktion. Som det är nu måste

man först göra en söklista i Disgen.
Jag har nu använt version 1.4 av
Dubblettfilter. Först ska man i Disgen
skapa en söklista från alla eller vissa
utvalda flockar (om man har fler än
en). Efter nollställning i Disgens sökfunktion väljer man män eller kvinnor
för att reducera personerna med ungefär hälften. Nu har vi fått en söklista
på de utvalda personerna.
Därefter ska man från funktionen
”Utdrag” i Disgen öppna en udrfil som medföljer Dubblettfilter, det
medföljer tre olika, Födda, Döda och
Levnad. Nu ändras söklistan om till
ett nytt lämpligt format för Dubblettfilter, söklistan ska sedan sparas som
en txt-fil. Därefter kan man lämna
Disgen för tillfället.
Nu är det dags att öppna programmet Dubblettfilter och där öppna den
sparade txt-filen och bocka i rutan vid
”Visa bara dubbletter”. Snabbt visas
nu de möjliga dubbletterna men även
en del tvillingar och andra som har
samma födelsedatum. Det är dock
mycket enkelt att hitta det man letar
efter om två personer har samma eller
snarlika namn. Sedan i Disgen använder man funktionen med två familje
översikter där man matar in numret
för vardera personen och studerar
dessa närmare om de är dubbletter.
De tre medföljande utdragsfilerna är:
Födda.udr, jämför födelsedatum.
Döda.udr, jämför dödsdatum.
Levnad.udr, jämför levnadsår (endast
årtalet).
En liten bit av den slutliga listan
med eventuella dubbletter kan se ut
så här:
1697-05-02, Persson , Per, (6:1071)
1697-05-02, Persson , Per, (6:1284)
1697-05-25, Eriksson , Grels, (5:2215)
1697-05-25, Eriksson , Grels, (6:1183)
1697-07-27, Machlin , Andreas, (122:256)

1697-07-27, Pettersson , Johan, (1:2301)
1700-02-17, Jönsson , Elias, (5:2253)
1700-02-17, Jönsson , Elias, (5:3177)

Nu får man sedan försöka att radera
och flytta personer så att det stämmer,
men detta är ett annat projekt. Detta
får man studera i Disgens manual om
man inte känner sig säker. Gör först en
korrekt säkerhetskopia innan du börjar flytta och radera anor i Disgen.
Ett önskemål för framtiden är ju att
få denna funktion inbyggd i Disgen.
Detta tycker jag borde vara relativt
enkelt att bygga in i programmet. De
flesta viktiga funktionerna såsom sortering och urval finns ju redan där.
Man skulle ju då kunna ha ett nytt
fönster där man kunde få välja på
ovanstående födda, döda och levnad.
Samt att sedan få välja vilka flockar
eller söklista som dubblettsökningen
ska göras ifrån.
När denna lista är skapad är det ju
sedan bra att ha dubbla familjeöversikter öppnade och man sedan direkt
kan klicka i personlistan för att på det
sättet få upp de misstänkta dubbletterna i varsitt fönster. Här är det ju sedan
lätt att se om det är dubbletter som i
så fall får bearbetas vidare.
De som är intresserade av programmet Dubblettfilter kan kontakta Runar Hortlund runar.hortlund@telia.
com. Jag kan tänka mig att han kanske vill ha något betalt för porto och
andra kostnader.
Dubblettfilter har även rutin för
utskrift till skrivare, med förhandsgranskning. Jag har även sett att
programmet ska kunna användas tillsammans med andra släktforskningsprogram än Disgen utan problem,
detta har jag dock inte själv testat.
Johnny Andersson
Medlem 11354
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 20

Denna gång ska vi försöka oss på att
koppla loss relationer mellan personer
i databasen och även radera någon
person. När denna tidning kommer ut
finns det två versioner av Disgen som i

princip är identiska bortsett från att en
(8.1d) är för Microsofts operativsystem
upp till XP och en (8.1e) är anpassad
till Microsoft Vista (se nästa artikel).

Flytta, koppla eller koppla loss
(del 2 av 2)
personer i din databas
Av Eva Dahlberg och Anders L arsson
En viktig skillnad finns i
dessa två Disgenversioner
gentemot den tidigare versionen Disgen 8.1b (8.1c
släpptes aldrig) just vad
gäller radering. Vid framtagningen av 8.1b infördes
nämligen en spärr för att
förhindra att Disgenanvändaren av misstag raderade
personer med kopplingar
(relationer) till andra personer. Detta medförde dock
en del klagomål från användare som medvetet använde
funktionen i sin databas.

Återinförd funktion
Till version 8.1d (och därmed även i 8.1e) genomfördes därför en förändring
som tillåter att personer med
relationer raderas utan att
först kopplas loss. Detta rekommenderas dock främst
för erfarna användare. Om

Bild 1
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du är en van Disgenanvändare med omfattande
databas kan du i 8.1d och
8.1e genom en inställning
under menyn Inställningar,
funktionen Anpassa Disgen, bocka för alternativet
”Tillåt radering utan losskoppling”.

Först koppla loss
Grundinställningen i Disgen 8.1d och 8.1e är alltså
att du måste koppla loss en
person från dennes relationer, innan du raderar den.
Nu fortsätter vi berättelsen
om Helga och David från
föregående avsnitt.
För att göra tillvaron lite
mer komplicerad så avlider
Helga efter barnets födelse
och något giftermål blir det
aldrig. David blir ensam
med sonen och tar hjälp av
Helgas yngre syster Inga.

Bild 2
Denna Inga Eriksdotter
finns inmatad sedan tidigare i databasen som gift med
en David Adamsson och
med ett barn tillsammans
med honom. Det visar sig
alltså att nu finns det i databasen två David Adamsson
som i verkligheten är en och
samma. En person ska ju
inte finnas i dubbel upplaga
så en av dessa måste alltså
raderas och relationerna
och eventuella textnotiser
måste föras över till den
som ska sparas.

Dela upp skärmen
Först måste skärmen delas
upp för att flytta och koppla, som tidigare (se föregå-

ende artikel), och de båda
David Adamsson placeras
som centrumperson, en i
varje fönster (bild 1).

Vem ska sparas?
Nu gäller det att bestämma
vem som ska raderas och
vem som ska sparas. I detta
fall är det ju lätt att se. I
fönstret till vänster finns fler
relationer än till höger. Det
går att flytta hustru och barn
i ett svep. Ställ markören på
giftermålsnotisen i det högra
fönstret. Med vänster musknapp nertryckt så kommer
handen fram på skärmen
och när handen kommer
över i vänstra fönstret, precis under raden med barnet
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Bild 3

Bild 4
David Davidsson så kommer den röda rutan som visar att här går det att släppa
taget och kopplingen är klar
(bild 2 och 3).
Nu är den högra David
helt frikopplad från alla
relationer och klar för radering. Det sista som måste
kontrolleras är om det finns
några textnotiser eller an-

Bild 5

nat som ska föras över till
den person som ska sparas.
Notiserna kan föras över
från en person till en annan
med ”klipp-och-klistra”metoden. Du kan öppna två
fönster som visar notiserna
(bild 4) för båda centrumpersonerna. Men när du ska
flytta notiserna måste du
göra det från dialogrutan

Ändra personnotiser, och
den kan endast öppnas en
åt gången. Du öppnar först
dialogrutan för den person
som du vill klippa ut noti-

sen från (eller kopiera om
du vill använda en notis för
flera personer), högerklickar på musen för att få fram
snabbvalsmenyn, markerar

Bild 6
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notisen och gör ditt val (bild
5), klickar OK, öppnar dialogrutan för nästa person,
högerklickar, väljer klistra
in (bild 6 och 7), klickar
OK. I mitt fall tar jag sedan
bort den gamla födelsenotisen utan ort.
Se till att rätt fönster är
aktivt när nu raderingen ska

Något kan
ha gått snett
vid
inmatningen
Bild 7

Bild 8
Bild 9
Bild 10

ske, enklast är det att markera den högra David och
trycka på höger musknapp.
I snabbvalsmenyn finns
valet radera och när raderingen sker stängs fönstret
eftersom inget mer finns att
visa. Vid radering kommer
det upp ett varningsfönster,
om du trycker Ja på frågan
där så kan du därefter inte
ångra dig. Den ånger-funktion som nämns i föregående artikel gäller inte här.

Full kontroll
Har en felaktig relation skapats är bästa sättet att koppla loss endast denna individ.
På detta sätt så har man full
kontroll på vad som händer.
I familjen i bild 8 är det något som uppenbarligen har
gått snett vid inmatningen.
Hustrun och barnet kan
omöjligt ha någon relation
till Cesar. Årtalen visar att
det skiljer minst en generation. Relationen mellan
hustrun och barnet är dock
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Bild 11
riktig och ska behållas. För
att åstadkomma detta måste
Cesar kopplas bort. Placera
därför Johanna som centrumperson och markera
Cesar. Använd högerknappen och snabbvalsmenyn
eller ”koppla loss” under
menyn ”Redigera”. Alla
personer som kopplas loss
hamnar automatiskt i listan
över senaste personer för att
man lätt ska kunna koppla
in dem någonstans igen
om det är önskvärt. Cesar
Adamsson återfinns därför i
listan under knappen ”Gula

ansiktet” (bild 9).
Efter att Cesar kopplats
bort så kommer relationen
mellan mor och barn att
vara intakt och det finns
en möjlighet att koppla in
en ny partner/far (även om
hennes vigselår är felaktigt),
se bild 10.

Relation till varandra
Dessa två individer kommer dock inte att ha några
andra relationer än till varandra, så de kommer inte
att dyka upp i de vanliga
utskrifterna (antavla, stam-

tavla, släktmatrikel). Hade
losskopplingen från relationen i stället skett med Cesar som huvudperson (bild
11), hade både mor och son
hamnat i listan över senaste
personer (bild 12). De finns
då i listan över senaste personer så länge den inte fylls
på med så många personer
att de ”ramlar bort”. För
att därefter hitta dem måste
man göra en sökning.
Om du noterar deras individnummer så är de lätta
att söka upp igen. En sådan
notering på ett papper vid
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Lycka till med
dina kopplingar
och losskopplingar!
Bild 12

Bild 13
sidan om är bra när man
kopplar loss personer som
inte längre hör samman
med en stor grupp människor i databasen. Snabbaste
sättet att söka personer är
att använda kikaren, tryck
på ”Nollställ allt” och därefter ”Sök”, resultatet blir
en lista med alla inmatade
individer. Olika sorteringar
kan användas i många sammanhang, till exempel för
att hitta dubbletter (se artiklarna 11 och 18 i denna
serie). Vill du söka upp en
specifik person med hjälp
av det nedskrivna individnumret använder du lättast
knappen ”Gula ansiktet”,
välj person på fliken Med
nummer.

rubriken Slag av statistik,
därefter ”Samla statistik
och skriv ut”, där du som
vanligt kan göra en förhandsgranskning på skärmen, skriva ut eller skriva
ut till en textfil.

Får fram personer
På detta sätt får du fram
personer som du tidigare
kopplat loss, kanske för att
radera dem för att de var
felaktigt inlagda, kanske
för att de var dubbletter.
Du får fram individnumret
och kan söka upp dem för
att radera dem, efter att ha
jämfört dem och deras notiser med eventuella dubbletter.

”Löshästar”

Rekommendation för
losskoppling

Personer som helt saknar
relationer, t.ex. ett barn eller en partner som kopplats loss, raderas som sagt
inte direkt utan ligger kvar
i databasen. Sådana ”löshästar” kan du hitta genom
funktionen Statistik på
Verktygsmenyn. I funktionen Statistik finns många
valmöjligheter, men du gör
i det här fallet valet ”Orelaterade personer” under

Ska ett barn kopplas loss
från föräldrarna så måste
en av föräldrarna alltid stå
som centrumperson. Du
bör inte koppla loss personer i generationer ”över”
centrumpersonen. I bild 13
syns det tydligt att det finns
en relation kopplad till
Bertil Adamsson eftersom
ett datum har registrerats.
Det kan vara svårare att se
när det bara står Gift. Re-

lationen är en rest efter loss
koppling av en far och en
mor som felaktigt knutits
till honom. Ska du koppla
loss ett ensamt barn från en
förälder bör du alltid göra
det genom att markera och
koppla loss barnet, inte
giftermålsnotisen eftersom
den notisen i så fall följer
med barnet. Barnet hittas
då inte som ”löshäst” eftersom det finns en relation
kopplad till det, även om
den relationen är en kvarstående giftermålsnotis för
en förälder och inte en konkret person i databasen.

Kvarstående notis
Misstaget med den kvarstående notisen är naturligtvis
lätt att åtgärda, och måste
göras innan Bertil kan kopplas ihop med nya föräldrar.
Markera giftermålsnotisen
och koppla loss den på samma sätt som tidigare. Efter
att man kopplat loss ett giftermål, och därmed ”tömt”
det på personer knutna till
det, så finns det bara ett sätt
att bli av med det.

Kontrollera filer
Använd funktionen ”Kontrollera Disgens filer” un-

der menyn ”Verktyg” och
svara ja på frågan om du
vill se rapporten (den skapade logfilen). Näst sista
raden är ett konstaterande:
”1 tomma, oanvända giften
borttagna”. Detta innebär
naturligtvis då också att
detta nummer i databasen
blir ledigt och kommer att
användas igen.

Koppla ihop familj
Slutligen ett tips angående
koppling. Om du vet att två
eller fler personer är syskon,
genom t.ex. en bouppteckning eller att en broder står
som giftoman, men du inte
vet namnen på föräldrarna
till dessa syskon, kan du
ändå koppla ihop syskonen.
Däremot kan du inte
koppla ihop dem i en familj
om du inte har lagt in deras
föräldrar. Genom att lägga
in föräldrarna till en av dem
kan du sedan koppla ihop
syskonen enligt beskrivningen i förra avsnittet. Du
kan kalla båda föräldrarna
NN eller om syskonen har
samma patronymikon, t.ex.
Persdotter/Persson, lägga in
Per i förnamnsfältet på fadern.
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Det kommer nya bilmodeller och andra ”leksaker” för både
stora och små, datavärlden inte undantagen. Vi som jobbar lite
mer med Disgen får ständigt önskemål från användarna om
nya och förbättrade funktioner vilket är mycket stimulerande.

Flera versioner av Disgen
Av Ingvar K ärrdahl
Den ständiga utvecklingen av Disgen
innebär också att alla våra användare
behöver uppdatera programmet då
och då. I artikeln ”Flytta och koppla”
nämns versionerna Disgen 8.1d och
8.1e och jag ska göra ett försök att reda
ut detta och en del annat o m praktiska
detaljer kring dessa versioner.

Versionerna 8.1d och 8.1e
Dessa båda versioner är funktionellt
likvärdiga förutom nedanstående
skillnader. Till nya användare av Disgen levereras endast version 8.1e.
Originalskivor av dessa versioner
innehåller de senaste språkfilerna och
uppdaterade ortsdata.
Bild 1

Bild 2
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Installation och uppdatering
Generellt gäller att Disgen 8 bör installeras med administratörsbehörighet.
Som användare av Disgen bör du alltid uppdatera programmet till senaste
versionen. Hittar du något i Disgen
som du behöver diskutera med någon
fadder så är det alltid senaste versionen som ligger till grund för sådana
samtal. Har du problem med uppdatering kan du självklart kontakta en
fadder oavsett vilken version som det
gäller.







Sammanfattning


Disgen version 8.1d
Här inbegrips versionerna 8.0x, 8.1x
t.o.m. 8.1d (med x avses förekommande bokstavstillägg) och uppdateringar från dessa.
 Kan köras på operativsystemet Windows 95 och nyare
inklusive Windows
Vista.
 Ej anpassad för Windows Vista.
 Vid
installation
i Windows Vista
fungerar inte Disgens direkthjälp.
 Start av Disgen 8.1d
i Windows Vista
innebär några fler
moment eftersom
Vista då kräver att du bekräftar din
behörighet att köra programmet.
 Efter start av Disgen märks inga
skillnader i användning av programmet mellan Windows Vista
och Windows XP eller äldre versioner bortsett från direkthjälpen.

systemet Windows Vista.
Kan även installeras och köras i
Windows: 95, 98, NT, ME, 2000
och XP.
Mindre antal sökord än i version
8.1d.
Kräver nyinstallation. Eventuella
tidigare versioner av Disgen måste
först avinstalleras.



Är du Disgenanvändare och inte har
Windows Vista så bör du uppdatera
till Disgen version 8.1d och använda
den versionen.
Skaffar du en ny dator med operativsystemet Windows Vista så bör
du skaffa dig Disgen
version 8.1e och installera det på den nya
Vista-datorn.
 Har
du kvar din
gamla dator med operativsystem Windows
XP eller äldre så bör
du behålla Disgen
version 8.1d i denna
dator, även om du kör
version 8.1e i en ny
Vista-dator.

Som användare
av Disgen
bör du alltid
uppdatera
programmet
till den senaste
versionen

Disgen version 8.1e
Denna version av Disgen innehåller
inga nyheter. Den har skapats för att
enklare kunna installeras och köras på
Windows Vista.
Detta innebär att installationen ändrats för att passa i Windows Vista och
att den inbyggda hjälpen anpassats till
det format, html-help, som är det enda
som stöds i Windows Vista.
Tyvärr finns inte längre den fullständiga sökfunktionen tillgänglig i
hjälpen i Windows Vista varför urvalet sökord i Disgens hjälpfiler också
minskat.
Speciella egenskaper för denna version:
 Anpassad för att köras i operativ-

Tänk på: Efter återläsning av en säkerhetskopiering från en
äldre Disgenversion än 8.1d så behöver du uppdatera ortregistret – även
om du redan gjort det på din dator –
och eventuellt även språkfilerna. Observera att även svenska ligger som en
språkfil. Tänk även på att om du arbetar med flera databaser (dvs. har flera
Dg8Data-mappar) så måste du göra
uppdateringar i alla dessa. De senaste
språkfilerna hittar du i programmappen av en originalinstallation (från cdskiva) av Disgens senaste version, för
närvarande 8.1d och 8.1e. Uppdaterar
du till version 8.1d så installeras de senaste språkfilerna i Disgens programmapp (Disgen8). Dessa språkfiler ska
du kopiera och i Disgens datamapp
(Dg8Data) där ersätta de äldre språkfilerna. Senaste språkfilerna kan också
hämtas på Dis hemsida.
Uppdatering av ortregistret kan endast göras i Disgens versioner 8.1d och
8.1e. I anslutning till filen för uppdatering av ortregistret finns en instruktion
om hur detta går till. Den instruktio-

nen finns i Pdf-format och kan också
skrivas ut. Filen för ortsuppdateringen
hittar du under uppdatering av Disgen
på Dis hemsida. (Se även nästa artikel!)






















Språkfiler. Kopiera och klistra in

Leta upp Disgens programmapp:
C:\Program\Dis\Disgen8.
Markera mappen: Disgen8.
Markera språkfilerna enligt nedan.
Högerklicka – välj och klicka på:
Kopiera
Se bild 1!
Gå till Disgens datamapp Dg8Data
Sökväg till datamappen vid normalinstallation:
C:\Dg8Data eller
C:\Documents and Settings\All
Users\Delade dokument\Dg8Data.
I Windows Vista:

C:\Användare\Delat\Delade dokument\Dg8Data.
Högerklicka på Dg8Data.
Välj och klicka på: Klistra in.
Se bild 2!
I dialogrutan Bekräfta ersättning
av fil klickar du på Ersätt alla.
Nu är det klart.

Nästa gång
handlar
det om Dispos
Lär dig mer om Disgen 8 blev den här
gången mer omfattande än vad som
egentligen är önskvärt. Det har varit
ett antal frågor om versionerna 8.1d
och 8.1e därav denna artikel som även
är en komplettering till del nr 20.
Faddrarna har också märkt att det
ibland finns problem med uppdateringarna. Förekommande problem
kan nästan alltid härledas till att något
moment inte utförts.
För att öka uppmärksamheten på
dessa steg för steg-råd som finns tillsammans med uppdateringarna och
även de speciella uppdateringarna av
vissa funktioner så var det lämpligt
med en artikel om ortsuppdateringen.
Den stora nyheten i Dis under det
senaste året är Dispos. Nästa artikel i
den här serien kommer att handla om
hur man från Disgen startar och använder Dispos.

Ingvar K ärrdahl
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På rubrikfrågan ”Måste man uppdatera Disgen?”
svarar jag både JA och NEJ med tillägget ”Det är
du som väljer, men min rekommendation att du
ska uppdatera är absolut JA!”

Måste man uppdatera Disgen?
Av Ingvar K ärrdahl
Disgens första programfil i version 8.0
har datum 2001-02-02 vilket innebär
att Disgen 8 snart fyller sju år. Under
den här tiden har säkert de flesta av oss
användare bytt dator minst en gång
och kanske även hunnit komplettera
med en bärbar dator.
Du har möjligen också bytt operativsystem minst en, kanske två gånger.
Självklart har även Disgen utvecklats
och det är därför som du bör följa med
i utvecklingen och uppdatera Disgen.
Programskivan Disgen version 8.0
kan du stoppa in i din nya dator med
operativsystemet Microsoft Vista,
samt installera och använda Disgen.
Bortsett från att direkthjälpen inte
fungerar i Vista och att det krävs
några extra musklick för att starta så
fungerar Disgen 8.0 och samtliga uppdateringar även i Vista.
Man kan säga att Disgen var Vistaanpassat redan 2001.
Måste man uppdatera Disgen?
Svar: JA.
Du som har Windows XP eller äldre
bör uppdatera till Disgen version 8.1d
och du som har Windows Vista som
operativsystem bör köpa uppdateringsskivan till 8.1e.

teringen i flera steg med utgångspunkt
från vilken version det är på din originalskiva. Följande ordning gäller för
uppdatering till den för närvarande
senaste versionen Disgen 8.1d:
 Cd version 8.0 och 8.0x (x = samtliga tilläggsbokstäver)  8.1 
8.1b  8.1d
 Cd version 8.1  8.1b 8.1d
 Cd version 8.1b  8.1d
Efter uppdatering till 8.1d behöver
du uppdatera Disgenorter och även
kontrollera och uppdatera språkfilerna. Instruktion för uppdatering av
språkfiler finns i anslutning till uppdateringsfilen på Dis hemsida (www.
dis.se). Tänk på att göra detta efter
återläsning av säkerhetskopia. Har du
flera datamappar (Dg8Data) måste
du göra uppdateringen i samtliga datamappar.
Version 8.1e kräver en nyinstallation. Följ instruktionerna som medföljer cd-skivan.

Instruktioner

Det finns också fristående uppdateringar utöver de uppdateringar som
samlas till en ny version. För närvarande finns två sådana:
 Uppdatering av språkfiler (Gäller
även svenska)
 Uppdatering av Disgenorter

För att ytterligare underlätta uppdatering av Disgen finns numera instruktioner för respektive uppdatering i
anslutning till denna.
För vana datoranvändare finns en
snabbguide i punktform (endast text).
För de användare som inte har lika
god datorvana finns en stegvis guide
med bilder för varje moment i uppdateringen.
Dessa guider finns i anslutning till
varje uppdateringssteg. Du kan välja
att läsa och följa dem på skärmen eller
ta hem guiderna till din egen dator och
skriva ut dem.

Vilka uppdateringar?

Uppdatera Disgenorter

Allra enklast är att uppdatera varje
gång det kommer en ny version av Disgen. Då behöver du endast uppdatera
ett steg varje gång.
Byter du dator måste du göra uppda-

I den här artikeln jag har valt att i sin
helhet återge guiden för uppdatering
av Disgenorter. I instruktionen finns
även generella tips på hur du hämtar
och hanterar uppdateringsfiler.
n

Specialuppdateringar
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Så här
uppdaterar
du Disgenorter
Läs detta innan du påbörjar nerladdning och uppdatering.
Funktionen Disgenorter innehåller ett
antal mindre felaktigheter. Detta innebär bland annat att vissa församlingars kyrkor inte visas på kartan och i
dessa församlingar visas ej heller egna
inlagda orter. Större delen av dessa fel
har nu rättats.
Under varje kommun finns församlingarna (enligt 1989 års församlingsindelning) upptagna i bokstavsordning. Äldre församlingar visas sist
under varje kommun i ny bokstavsordning. Förekommande felaktigheter i gruppen äldre församlingar har
ej rättats.
Denna uppdatering av Disgenorter kan endast göras i version 8.1d
eller senare. Har du flera databaser
(Dg8Data) måste uppdateringen
göras i varje databas för sig.

Goda råd och saker att tänka på:






Skapa en säkerhetskopia innan du
börjar med uppdateringarna
Skapa en säkerhetskopia efter att
du gjort uppdateringarna
Välj aldrig cd/dvd som ”Fritt vald
enhet” när du ska säkerhetskopiera. Mellanlagra på hårddisken
och bränn sedan säkerhetskopian.
Mer information om säkerhetskopiering finns i Diskulogen nr 73
sid. 24-26. Länk till artikeln i pdfformat: www.dis.se/pdf/dg8art/
nr73_13%2014.pdf

Återläser du en säkerhetskopia
som du gjort innan du uppdaterade
dina Disgen-orter måste du göra
om uppdateringen av Disgen-orter
 Har du fler än en datamapp måste
du uppdatera Disgen-orter i dessa
var för sig
 Alla Disgen-orter som du själv skapat, t.ex. By, Gård, eller en saknad
församling osv., skrivs inte över av
uppdateringen.
Det finns två olika instruktioner
för uppdateringen. En ”A. Kortfattad
instruktion”, för dig med god datorvana, och en ”B. Detaljerad instruktion”, för dig som inte så ofta sysslar
med filhantering i Utforskaren. Instruktionerna, i en pdf-fil, öppnar du
genom att klicka HÄR. Den öppnade
filen kan du sedan spara på vanligt sätt
i din dator (Arkiv – Spara som).
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A. Kortfattad instruktion:
Gör så här:
1. Högerklicka på filen placeupdate_20070208.upd
2. I snabbvalsmenyn ska du välja
”Spara mål som…” alt. ”Spara
länk som…”.
3. Placera filen på din hårddisk tillsammans med Disgens övriga uppdateringsfiler. Lägg inte några uppdateringsfiler i Disgens programmapp eller i Disgens datamapp.
4. Starta Disgen.
5. Gå till Verktyg – Uppdatera Disgen-orter.
6. I dialogrutan Uppdatera Disgenorter ska du klicka på Välj fil.
7. I dialogrutan Välj fil letar du upp
och markerar filen placeupdate_
20070208.upd
8. Klicka på Öppna vilket startar
uppdateringen.
9. Om du tidigare gjort egna ändringar i de orter som ingår i
grundinstallationen av ortdatabasen kan du få en fråga om du
vill behålla, eller låta programmet skriva över dessa ändringar.
10. Du får ett meddelande när uppdateringen är klar. Stäng uppdateringsfönstren.
11. Öppna kartan och låt programmet uppdatera kartan.
12. Klart.
13. Har du flera databaser upprepar
du momenten 4–12 i samtliga.
14. Efter uppdateringarna bör du
starta om Disgen.

Disgens programmapp heter: Disgen8
Sökväg vid normalinstallation:
C:\Program\Dis\Disgen8
Disgens datamapp heter: Dg8Data
Sökväg vid normalinstallation:
C:\Dg8Data
eller
C:\Documents and Settings\All
Users\Delade dokument\Dg8Data

B. Detaljerad instruktion:
Gör så här:
1. Innan du börjar med filhämtningen bör du skapa en särskild
mapp där du sparar alla aktuella
uppdateringsfiler för Disgen:
1.1 Öppna Utforskaren och
markera Mina dokument.
1.2 När du arbetar med den
här uppdateringen bör du absolut ställa om visningen i Utfors-

2.
3.
4.

karen till Detaljerad lista.
1.3 Välj Arkiv – Nytt – Mapp.
1.4 Leta upp den nya mappen
Ny mapp – Högerklicka – välj
Byt namn.
1.5 Ge den nya mappen namnet: Disgen Uppdateringsfiler
och klicka därefter på Enter.
Det är i den här mappen som du
bör spara alla Disgens uppdateringsfiler.
Gå tillbaka till Dis hemsida där
uppdateringen för orter finns.
Högerklicka på filen placeupdate_20070208.upd
I snabbvalsmenyn ska du välja
och klicka på ”Spara mål som…”
alt. ”Spara länk som…” (Text
beroende av vilken webbläsare
som du har).

Avsnitt B:1.2

Avsnitt B:1.3

Avsnitt B:1.4

Avsnitt B:1.5
Avsnitt B:4
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 22

Avsnitt B:5, bild 1

Avsnitt B:5, bild 2
I nästa dialogruta, Spara som,
ska du leta upp mappen Disgen
Uppdateringsfiler.
Kontrollera filnamnet och klicka
sedan på Spara.
Mappen Disgen Uppdateringsfiler ska nu innehålla filen placeupdate_20070208.upd samt
övriga uppdateringsfiler som du
hämtat tidigare.
6. Starta Disgen.
7. Gå till Verktyg – Uppdatera Disgen-orter.
8. I dialogrutan Uppdatera Disgenorter ska du klicka på Välj fil.
9. I dialogrutan Välj uppdateringsfil letar du upp och markerar filen placeupdate_20070208.upd,
som du sparade i mappen Disgen
Uppdateringsfiler.
För att hitta filen måste du välja
filformatet ”All files”.
Klicka på Öppna.
10. Starta uppdateringen genom att
klicka på knappen Uppdatera.
5.

Avsnitt B:8
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11. Om du tidigare gjort egna ändringar i de orter som ingår i
grundinstallationen av ortdatabasen kan du få en fråga om du
vill behålla, eller låta programmet skriva över dessa ändringar.
Grundrekommendationen är att
du bör svara Ja.
Om du svarar Nej kan du komma tillbaks till den här frågan genom att köra ortsuppdateringen
en gång till.
12. Du får ett meddelande när uppdateringen är klar. Stäng uppdateringsfönstren.
13. Öppna kartan och låt programmet uppdatera kartan genom att
svara Ja.
14. Klart.
15. Har du flera databaser upprepar
du momenten 7–14 i samtliga.
Databas byter du i Inställningar
– Systemet.
16. Efter uppdateringarna bör du
starta om Disgen.

Avsnitt B:7

Lär dig mer om Disgen 8 – del 22

Avsnitt B:9

Avsnitt B:10

Avsnitt B:11

Avsnitt
B:12

Avsnitt B:13
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Mac och Reunion
en lyckad kombination
I sin medlemstidning Diskutabelt inbjöd Dis Syd sina medlemmar till en
pristävling kallad ”En tilltalande grafisk släkttavla”. Man önskade grafiska
släkttavlor i form av an- eller stamtav-

MACSPALTEN
lor. Avsikten var att vid höstmötet den
21 oktober låta deltagarna inspireras
av de inskickade bidragen. Juryn skulle utgöras av deltagarna på mötet, som

samtidigt skulle ges tillfälle att ange
vilka som var de viktigaste kriterierna
för en bra an- eller stamtavla.
Ett sextiotal medlemmar hade samlats i församlingssalen i Matteushuset
i Malmö och väntade med spänning
på att få beundra och bedöma de inskickade ”tilltalande grafiska släkttavlorna”.
Till mångas besvikelse och förvåning
fanns endast en enda grafisk släkttavla
att beundra, bedöma och prisbelöna,
nämligen Erics anor (se bild).
Släkttavlan skulle vara gjord i ett
släktforskningsprogram utan försköningar i andra program. Till tavlan
skulle bifogas beskrivning på vilka inställningar som var gjorda i programmet för att få det erhållna resultatet.
Några rader skulle också skrivas om
varför man tyckte att ens bidrag skall
prisbelönas.
Se beskrivningen nedan:

Lyckad kombination
Ni har väl redan gissat att släkttavlan
var skapad i Reunion.
Vi konstaterar alltså att Mac och
Reunion är en lyckad kombination när det gäller att skapa ”tilltalande grafiska släkttavlor”.
Man kan naturligtvis fundera på
varför så få anammat inbjudan. Många
tycker kanske att det är krångligt och
snårigt att få bra resultat. Det är det
förvisso också i många program.
Att släkttavlan var skapad i Reunion, beror säkert på att den ”är enkel
att utföra, utan krångliga och snåriga
inställningar”.

Glada nyheter
för Reunionanvändare
Det finns nu (den 1 nov.) en betaversion av den svenska översättningen
till Reunion 9, som Dis Reunionfaddrar nu intensivtestar. Vi hoppas att vi
har en färdig översättning i början på
nästa år.
Samtidigt kan det vara på sin plats
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att påminna om var man kan beställa
Reunion 9, program-cd och svensk
översättning: www.macdata.se, klicka
vidare till Program, Övrigt, R9.
Kostar inklusive svensk översättning 1 245:- kr. + moms = 1 556:- kr
enligt uppgift den 1 november 2007.
Portokostnader tillkommer.

Gedcom
Det här med Gedcom är ständigt på
tapeten. Under september har vi haft
frågor från Reunion-användaren Ulf
D, som jämsides med Reunion 8 även
skall köra Disgen 8.
Det blev därför aktuellt att flytta ca
20 000 personuppgifter. En Gedcomfil skapades i Reunion 8 och uppgifterna importerades i Disgen 8.
Det blev problem med importen.
Disgenfadder fick rycka ut och skrev
följande:
Hej Helge!
Jag hörde att du har fått ett samtal från
Ulf D om Gedcom-export.
Jag var hos honom på f.m. för hans import i Disgen av Gedcom som exporterats
från Reunion inte fungerade.
Det visade sig att hans export från Reunion i Gedcom 5.5-format tolkades av Disgen
som ver 4-format. Så när han importerade i
Disgen under ver 5.5 blev ett antal tecken
fel.
När jag importerade under ver 4 fick jag
inte med vare sig text eller källor.
Då körde jag en export i ver 4 och import
i ver 4 då kom texten med utan felaktiga
tecken men i källan stod pointern till källan
i stället för källan.
Har inte Reunion support för källor?
I Disgen är det bara gedcom export/import som har support för källor.
Hur ordnar vi detta, för Ulf hade 20 000
personer. Om alla har källor vet jag inte men
nog de flesta.
Hälsningar
Karl-Edvard

man tolkar den strikt ifrån Disgens sida. Utvecklarna där har tolkat den och programmet är skrivet därefter. Nu skall det sägas
att det är väldigt många olika tolkningar
av standarden, vilken som är riktig är svårt
att säga, men närmast torde ändå vara PAF
(Personal Ancestral File) som är utvecklad
av Mormonerna som också står bakom Gedcomstandarden.
Sedan finns det mjukvaror som t ex
Reunion som tillåter att man skapar egna
Gedcom-taggar som därmed kan ligga helt
utanför standarden vilket t ex Disgen bara
skippar vid import. En del andra program
tillåter importen av dem men man får själv
tala om till vilket fält informationen skall
importeras.
Mvh
Micael

Gjorde tester
Karl-Edvard och jag hade hunnit
”labba” och gjort en del tester med
att importera Gedcom-filer skapade i
Reunion, till några andra släktforskningsprogram och fått utmärkta resultat.
Vi hade också skapat Gedcomfiler
från andra släktforskningsprogram
och importerat dem i Disgen 8. I samtliga fall var det problem med importen
av källhänvisningarna.

Felrapport
Vi drog slutsatsen att problemet är
Disgenrelaterat. Vi kan ha fel, men en
felrapport är inlämnad till Dis.
Vi har fått en del förslag från Dis
om hur man kan gå in i Gedcomfilen
och göra ändringar. Vi har testat några
men problemet kvarstår.
(Artikeln om Gedcom är också publicerad i Dis Syds medlemstidning
Diskutabelt nr 4-2007)
Helge Olsson
Mac- o Reunion-fadder
helge @ dis- syd.se

w1.410 .telia .com /~u 41018040/

Reunion eller Disgen?
Frågan var nu om problemen var
Reunion- eller Disgen-relaterade. Jag
ställde frågan till Reunion-supporten
Micael på Gensoft och fick följande
svar:
Jag har tyvärr inte hunnit ”labba” kring
era frågor ännu, men ser att ni själva verkar ha kommit fram till vad som verkar vara
problemet. Att tolka Gedcomstandarden är
inte helt lätt och jag vet att man har sagt att

RADANNONSER
Vi önskar köpa Mac-datorer med möjlighet att använda Disgen 4.55. Helst
Performa 450 till 4200 enl vår kunskap
om vilka som kan användas. Alla förslag är välkomna.
Rune Hansson, Kungsgatan 8 A,
432 40 Varberg. Tel 0340-67 62 15.

Thea Hälleberg
fick pris
av JNS i Umeå
2003 års Örnberg-pristagare
Thea Hälleberg har återigen
erhållit ett pris för sitt omfångsrika och uppmärksammade fyrbandsverk om ”Sorsele – släkter
från nutid till 1600-talet”.
Prissumman och ett diplom mottogs på Theas vägnar av undertecknad vid Johan Nordlander-sällskapets (JNS) höstmöte i Umeå den 31
oktober 2007.
JNS grundades 1979 av bl a LarsErik Edlund, skrivare av förordet
till Theas Bok 4, och som numera
är professor i nordiska språk vid
Umeå universitet samt ordförande
i JNS.
Sällskapet främjar lärande och
forskning kring norrländsk lokalhistoria, och är uppkallat efter skolmannen, etnologen, historikern och
språkforskaren Johan Nordlander
– nestorn inom norrländsk kulturforskning. JNS syfte är att etablera
ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare.
För att knyta ihop mitt intresse
i norrländsk släktforskning med
anor och förankring i Sorselebygden, höll jag ett föredrag betitlat
”Arv- och miljö, varifrån kommer
egenskaperna till de berömda norrlandsprästerna Lars Levi och Petrus
Læstadius”.
Det blev en livlig diskussion och
utbyte av tankegångar med det 60hövdade auditoriet i Humanisthusets föreläsningssal.
Stora delar av Theas forskningsmaterial (ett 50-tal pärmar och
skrifter med hennes noggrant införda notiser och anmärkningar)
finns nu i tryggt forskarförvar på
DAUM, Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå. Den 1
november besökte jag arkivet och
stämde av Theas intentioner med
arkivets vänliga, kunniga och tillmötesgående personal.
Vi framför härmed våra varmaste
gratulationer till Thea. Måtte du ha
hälsan i många år till!
Hans L æstadius
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INSÄNDARE

Finns det
någon funktion
i Disbyt mot
orimligheter?
På Disbyt har en person lagt in Abraham Snabb, född 1810 i Älghult, men
sedan har vederbörande också lagt in
Emelie Kristina Jonsdotter, född 1865
i Älghult, som Abraham Snabbs mor.
Hur hänger det hela ihop? Har inte
programmet en inbyggd funktion för
att undvika orimligheter?
Hans Palenius
Svar:
Nej. Det finns ingen sådan funktion.
Om man registrerar i Disgen är det
dock ganska enkelt att kontrollera
sina inmatningar via Verktyg – Kontrollera notiser där programmet varnar för sådana felinmatningar.
För en tid sedan fick jag ett ganska
ilsket mail från en medlem som hittat
sig själv i Disbyt. Det ska ju vara en
omöjlighet när man lever.
Det visade sig att den som lämnat
in uppgiften råkat slå 1800-tal i stället
för 1900-tal vid inmatningen.
Det verkar vara samma sak här,
man har snubblat lite på tangentbordet. Mera rimligt är att mamman är
född 1765.
Bland de 16 miljoner namn som
finns i Disbytbasen finns säkert ett antal felaktigheter.
Jag råder dem som hittar sådana att
ta kontakt med den som står som ansvarig för uppgifterna och påtala detta. Sedan får man hoppas att ett rättat
utdrag skickas till Disbytombudet.
Rolf Eriksson
Disbytansvarig

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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Kommentar till Rune Sjöqvists
insändare om överåriga mödrar
Mellan 1987 och 2001 föddes i Sverige 1 543 709 mödrar (1) ca: 1 587 578
barn (2). Av dessa var 1 205 mödrar
45 år eller äldre (3). D.v.s. 0,078 %.
Detta innebär att av Rune Sjöqvists
386 anmödrar skulle cirka 0,3 mödrar
över 45 ha fått barn. Till detta kommer att det över 50 års ålder är ytterst
osannolikt med en naturlig graviditet.
Skälet därtill är att fertiliteten raskt
sjunker mot noll för kvinnor över 40
på grund av att antalet ”ägg” dels ”tar
slut”, dels har en allt sämre ”kvalitet”
(4).
Den vanligaste orsaken till graviditet över 50 års ålder är idag artificiell
befruktning och hormonbehandling,
men enstaka fall av naturliga födslar
över 50 har förekommit. På Internet
nämns t ex Ruth Kistler, 57, i Los Angeles 1956 och Kathleen Campbell, 55,
Kimberley, Nottinghamshire, England
1987.
Sålunda torde den mest troliga orsaken till Rune Sjöqvists data vara, att
det blivit fel vid avskriften eller tolkningen av källan eller i själva källan.
En statistisk analys av Disbyt är inte
heller tillförlitlig av samma skäl.
Hypotetiskt kan ju dock Rune Sjöqvist ha stött på en släktlinje med en
genetisk variant som leder till högre
fertilitet i höga åldrar.
Diverse statistik för andra länder.
USA: allcountries.org/uscensus/79_
births_and_birth_rates_by_race.html.
Kina: www.allcountries.org/china_
statistics/4_14_age_specific_fertility_
rate_of.html.
Europa: www.euphix.org/object_
document/o5104n27113.html (klicka
på den lilla ”grafgubben” uppe till
vänster -- huvudsida är www.euphix.
org/object_document/o4862n27113.
html).
Källor och kommentarer:
1) Beräknat utifrån tabell 3 i det
uppdaterade tabellunderlaget till
Fakta om mammor, förlossningar och
nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973 till 2000.
(www.socialstyrelsen.se/NR/

rdonlyres/FE43E1FE-329E-4DCE93B1-91144500EDF3/5759/Trender_19732004.xls)
2) Beräknat utifrån tabell 1 enligt
ovan. (Notera att ”ett bortfall uppstår
när sjukhusen inte rapporterar en förlossning till registret. ... Av nyfödda
barn som är skrivna i Sverige rapporteras 97–99% till det medicinska
födelseregistret. Till folkbokföringen
rapporteras alla svenska barn [www.
scb.se/templates/tableOrChart____
26046.asp] och till medicinska födelseregistret barn födda i Sverige.”)
3) Obstetrics & Gynecology 2004,
104:727–733.
Advanced Maternal Age and Adverse Perinatal Outcome.
Bo Jacobsson, MD, PhD, Lars Ladfors, MD, PhD and Ian Milsom, MD,
PhD.
(www.greenjournal.org/cgi/reprint/104/4/727.pdf)
4) Flickor föds med omkring två
miljoner primordiala folliklar (”ägganlag”).
Vid puberteten har antalet sjunkit
till omkring 3–400 000 och när menopausen startar till drygt 25 000. Vid 50
är de i genomsnitt färre än 1 500.
Human Reproduction 1995,
10(4):770–775.
Physiology: A mathematical model of follicle dynamics in the human
ovary.
M.J. Faddy and R.G. Gosden.
(humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/10/4/770.pdf)
Sigge Lidsell

Antalet födslar i europeiska länder
2005.

GF:s SAMLINGAR

En ”guldgruva”
för många
släktforskare
Samlingarna är starkt varierande
både till innehåll och grad av
strukturering. Ibland ingår färdiga
släktutredningar, men ofta är huvudinnehållet anteckningar och
förarbeten till an- och släkttavlor
och kopior av dokument, foton
m m. Endast undantagsvis finns
originaldokument.
Ändå är det i dessa samlingar
som många besökare gjort sina
bästa ”fynd”. Arbetet med att
ordna och registrera samlingarna
kommer att fortsätta. De innehållsbeskrivningar som finns nedan är därför inte slutliga.

Afzelius samling
av Elis Erlandsson
Forskare: Elis Erlandsson.
Två volymer (arkivkartonger). Utredningen huvudsakligen gjord 1930–
1950.
Afzelius 1. Arkivkartong, folio, 5
cm.
Innehållsförteckning saknas. Vissa
mappar med påteckningar.
Tidningsklipp, foton, litografi, släkt
beskrivning, släktutredningar, brevavskrifter m m.
En präst- och lärdomssläkt i 1700talets Sverige. Arvid Afzelius prost i
Larv, Skara stift.
l Artikel ur Skaradjäknen om P W
von Afzelius.
l Märta Afzelius, ett konstnärsporträtt.
l Ellen Tiselius. Tidningsklipp.
l Släkten Wollin, rådman i Simrishamn, född 1697. Släktutredning.
l Västgötasläkten Knös, hejderidare
över Älfsborgs län, född 1632.
Släktutredning.
l Släktregister över släkten Sandblad. Avskrift av tryckt släktutredning av kyrkoherde Lindeman

l

l

l

Genealogiska Föreningen har fått ta emot
många samlingar från enskilda släktforskare. Dessa utgör nu ett viktigt inslag i
Släktforskarnas Arkiv. Diskulogen kommer
att presentera arkivet med början i detta
nummer.

från Undersåker, Härnösands stift.
Tryckt 1914. Sandblad är taget
efter gården Sandtorp i Äggby fs,
Varnhems pastorat, Skaraborgs
län. Stamfadern Anders Nilsson
född 1749.
Jubileumsnummer Skara tidning
31 januari 1914.
Släkten Fries från Lifland. Stamfader Anders Fries född 1654 på
Gotland.
Svenska släkten Lokrantz. Extrakt
efter anteckningar av Gustaf Karlberg. Stamfader Wolter Wolfgang
Lorentszski född i Lifland av polska föräldrar, slutet 1600-talet.

Afzelius 2. Arkivkartong, folio, 6
cm.
Innehållsförteckning saknas. Vissa
mappar med påteckningar.
Släktutredningar, föredragsmanus,
foton, tidningsklipp, brevavskrifter
m m.
Något om släkten Afzelius. Föredrag hållet 1932 av Elis Erlandsson.
Afze Larsson född 1635 i Skara.
Afze Larsson Afzelius i Afzegården,
Broddetorp, född 1635 Skara. Delvis
tryckt antavla. Omfattande material.
Släkterna Huss från Uddevalla,
Enggren, Lundgren, Billman. Register
med förekommande personer, ca 700
personer. Stamfader Sven Huss född
1753 i Uddevalla.
Släkterna Lindström, Dassau och
Brisman. Register med förekommande personer finns, omfattar ca 400
namn för släkten Lindström. Stamfader Lars Lindström född 1706, köpman i Skara.
Brismansläkten, personregister omfattande ca 1 300 personer. Stamfader
Brynolph Jonsson på 1500-talet i Brismene sn, Skaraborg.
Namn som behandlas:
l Afzelius

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Tiselius
Wollin
Knös
Sandblad
Fries
Lorentz
Huss
Billman
Lindström, Lars, 1706, Skara
Brisman, 1500-talet, Brismene Skaraborg
Dassau

Almanackssamling av Ullander
Almanackor med anteckningar av
ägarna (sl Ullander, Botkyrka). 1795
och (inbundna) 1796, 1799, 1804,
1816, 1818, 1821, 1822, 1826, 1827,
1830, 1838.

Harald Anderssons samling
Omfattar två pärmar med antavla och
ansedlar från Bohuslän, en pärm med
fotokopierade artiklar om Bohuslän
och två pärmar med kopierade kyrkböcker: In- och utflyttningslängd för
Tanum (O) 1853–1861 och födda,
vigda och döda i Tossene, Askum och
Bärfendal 1664–1685.

Areen
Två kartonger. Innehållsförteckning
finns.
80 st dokument, daterade 1774–
1942 bl a likpredikan över Anders
Moraeus och Carl Eggert Areen, bouppteckningar, bodelningar, arvsskiften, testamenten, släkttabeller och
släkttavlor, obligationer, köpeavtal,
Tankar om Verldens undergång af
Melander 1774, urklipp, brev, handlingar m m. SoH: Areenska samlingen
I nr 2–3 1961, sid 329.
Namn: Pehr, Nils Gustaf, Hilma,
Edvard Gustav, Carl Eggert, Anna
Margareta, Lars, Eggert Gustaf, Erik
Eustachius, Inga Kristina Charlotta,
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Petrus Jon, Anna Catharina, Sara Helena, Christina Johanna, Anders, Otto
Wilhelm, Anders Gabriel, Anders
Gustaf, Ingeborg Maria Charlotta,
Herman Julius.

Areschoug samling
Forskare: Heribert Areschoug
Arkivkartong folio 3 cm. Släktutredning gjord 1963 bestående av
maskinskrivna handlingar, en bunden
bok, tidningsklipp. Innehållsförteckning saknas.
Innehåll i sammanfattning:
Ättartavla till släkten Areschoug.
Stamfader Oligerus Magni Arreskow
född 1634. Släkten till stor del hemmahörande i Simrishamn. Bok omfattande ca 50 sidor och namnförteckning
omfattande ca 500 namn. Ättartavla
återges.
Ättartavla Areschoug. Lösa uppsatsblad.
Germund Haraldssons fastighet i
Simrishamn. Kartskisser. Komplettering till sid 31 i Adolf Wollins biografi
över Magnus Wollin, Ystad 1952.
Stamtavla Peder Pederssen Mörck,
rådman i Simrishamn. Ca 40 namn.
Stamtavla Nicolaus Camp, född
1687, gift med Barebra Mårtensdotter Plets född 1690. Omfattar ca 60
namn.
Namn som behandlas:
l Areschoug, Oligerus Magni, 1634,
Simrishamn
l Wollin, Magnus, omkr 1730, Simrishamn
l Pederssen Mörck, Peder, Simrishamn
l Camp, Nicolaus, 1687
l Mårtensdotter Plets, Barebra, 1690

Harald Barnholdts samling
Ingen innehållsförteckning finns nedtecknat

FÖRENINGSINFORMATION
ONSDAG 26 SEPTEMBER
Mitt jobb med mässan startade för
ett bra tag sedan med planering om
vad som skall med. Kent Lundvall
hos oss har planerat personal till
montern. Sedan kom beskedet att
Ragnhild inte kunde komma, det var
mycket tråkigt. Men vi skall lösa det
ändå.
Från Linköping fick jag med mig
allt det som Ragnhild skulle haft med
sig om hon skulle deltagit som vanligt. Till detta kom en del från DisVästs förråd. Sedan var bilen full.
Vi skall göra reklam för Dis och
våra produkter samt för alla regionföreningar, därför blir det en hel del
olika broschyrer att hålla ordning på.
Internetanslutningarna skall också
kollas. I morgon kl. 9 startar allvaret.

Torsdag 27 september
Mässan öppnade för oss funktionärer. Vi hann bara komma in så stod
dagens första kund där och hade frågor, långt innan vi fått upp all utrustning. Riktig rivstart, kan man säga.
Vid tiotiden vällde det in folk.
Många ungdomar har besökt vår
monter och visat stort intresse för
släktforskning. Det är alltid kul med
dessa kvicktänkta ”hackers”.
Vi har även mött många slumrande
släktforskare som fått en nytändning
efter att ha besökt oss.
Media besökte oss, bl a var redaktörerna för radioprogrammet ”Släktband” på jakt efter nya idéer och ämnen att ta upp i höstens program i P1.
Två journaliststuderande ungdomar intervjuade Dis-Västs ordförande Anita Gartz. Deras arbete skulle
bli ett radioprogram som skulle gå i
någon mindre orts närradio.

Baumannska arvet (samling)
Baumannska arfvet: Dokument, handskrifter. Tillhör släktarkivet, Bauman.

Billberg
Finns i Rosenbergrummet
Billbergh F.Th.: Skånska slägten
Billberg. 1883. 27 sid. Inb. Liggande
folio.

Fortsättning i nästa
nummer av Diskulogen
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Studerande Carl Svensson på Ädelfors folkhögskola intervjuar DisVästs ordförande Anita Gartz inför
ett program i närradion.

Mycket jobb då Dis
deltar i bokmässan
Fredag 28 september
Nu fredag är det ju fortfarande
fackfolkets mässa fram till kl 14. Då
stormar den stora allmänheten in.
För två år sedan märktes det markant
genom att sorlet stegrades en bra bit,
samtidigt som sikten försvann.
Jag visste av erfarenhet att om man
inte har ätit innan 14 så blir det inget,
det hinns inte med. Passade på att
köpa en muffins av ordinär storlek
innan kl14. Sedan kom folket. Det
tog en timma och 15 minuter innan
jag hade fått i mig muffinsen. En tugga och sedan en kund, en tugga och
en ny kund osv. Men skôj é dé!
Det är alltid intressant att höra
med besökarna var de bor, om de
släktforskar och var de har sina rötter. De flesta har hitintills tänkt börja
forska och vill veta hur Dis kan vara
till glädje för dem. När de sedan får
se kopplingen till Genline via Dispos
så blir de rörda.

Lördag 29 september
I dag, lördag, kom förvånansvärt
många ungdomar och pratade med
oss. En hade ett arbete i skolan på
gymnasienivå där han skulle göra och
redovisa en släktforskning. Han fick
en hel del tips och lämnade mig rätt
nöjd tror jag.
Vi hade också rätt många ”redan
frälsta”, med både medlemskap och
Disgen. Då brukar jag fråga hur går
det med registreringen? De svarar alltid först att det går utmärkt, men så
kryper det fram att de ändå har något
problem någonstans, eller något de
inte riktigt förstår. Detta är nog den
mest tacksamma gruppen besökare.
Ofta lämnar de mig med långa anteckningar om hur de skall kunna
fixa än det ena och än det andra. I
dag hade vi fem personer med frågor
om hur man kan flytta sitt material
till Disgen från Min Släkt och Holger.
Ingen ville flytta åt andra hållet?
Så har vi de som slänger sig ner på
stolen och säger ”Ta fram min mormor!”. En del tror att jag har hela de-

Men skôj é dé

Ingrid Lännestad informerar mässbesökare.
ras släkt i Disgen. En stund senare efter att jag förklarat hur det förhåller
sig, kanske jag ändå har lyckats hitta
deras mormor på befolkningsskivan
1890. En del tvivlar på att det är
möjligt att hela svenska befolkningen
kan ligga på en skiva, ända tills jag
plockat fram både mormor, lärarinnan och grannen. ”Det stämmer ju!”,
kan de säga då.
Nu skall det samlas krafter för finalen i morgon söndag. Först en lång
dag och sedan ska ju allt också rivas
på eftermiddagen och transporteras
därifrån, men - som sagt, skôj é dé.

Söndag 30 september
En kvinna kom med följande problem. ”Min svärmor träffade 1967
en italiensk gästarbetare. En kort romans uppstod och detta resulterade i
ett barn. Italienaren var gästarbetare
en kort tid på SKF ’Kulan’. Modern
har kvar ett foto, ett vanligt italienskt
namn och en 40 år gammal adress till
Italien. Hur gör man för att få tag på
fadern?”
I födelseboken står det att barnet
har okänd fader. Kvinnan har kontaktat SKF men de har inga adresslistor kvar sedan den tiden. Hon har
även kontaktat Italienska Föreningen. Dessa känner igen mannen och
kan berätta om honom, men vet inte
vad han heter eller var han bor idag.

En idé kan vara att skriva till den
gamla adressen. Kanske finns någon i
familjen kvar där eller någon granne
som kan lämna uppgifter som leder
rätt.
En ung flicka i nedre tonåren kom
fram till mej tillsammans med sin
mamma. Jag frågade om hon släktforskade. Nej, det gjorde hon inte,
men hon var väldigt intresserad.
Vi satte oss vid datorn och jag visade henne alla möjligheter man hade
med hjälp av datorn. Hon blev häpen
när jag snabbt tog fram data om hennes familj och deras förfäder.
– Vad kul, sa hon.
– Detta kan du säkert jobba med i
skolan på Fritt valt arbete, sa jag.
Detta tände hon på. Visade henne
hur Disgen fungerade och hur mycket
det kostade. Talade om för henne,
med tydlig adress till mamman, att
detta är en lämplig julklapp. Eller du
kanske fyller år snart? Såg hur mamman log och nickade.
– Jag har nyss fått en egen dator, sa
flickan.

Måndag 1 oktober
Så var det då sista dagen på bokmässan. Jag har pratat med mängder av
personer om Disgen, Disbyt och de
olika befolkningsskivorna m m. Ofta
fick vi berätta också om Genline,
Svar och Arkiv Digital. Endast Svar

Texten är ett sammandrag av den
blogg som lades ut dagligen under
mässan på Dis hemsida. Texten på
de här sidorna skrevs av Kjell Weber och Charlotte Börjesson.
fanns på mässan av dessa, det var
synd. Alla tre hade behövt vara där.
Vid ett tillfälle sökte jag på befolkningsskivorna för en man som var
lite forcerad. Av någon anledning
så hittade jag inte en av de personer
han ville ha fram. Så jag gick över till
dödskivan och letade men hittade honom inte där heller. ”Försök då med
Torsten”, sa mannen lite trumpet.
Inget svar där heller. ”Va katten, är
inte jag heller med?”, sa han då. ”Det
kan du vara glad för”, sa jag, för det
är dödskivan vi letar på nu.
Det blev ett gapflabb förstås, som
gjorde att någon annan som stod i
närheten undrade vad vi skrattade åt.
”Dödboken”, svarade vi på en gång,
med ett ännu större skratt som följd,
men nu från tre personer.
Det stod en man en bit från vårt
bord och tittade på tidningar och
broschyrer. Jag ställde mig intill och
frågade om han släktforskade. ”Nej”,
svarade han, ”det har jag inte tid till,
jag har många andra hobbies.”
”Men det skulle vara intressant”,
lade han till. Vi pratade lite smått om
det vi hade i montern och till slut satte
han sig intill mig och jag visade lite
kort vad man har Disgen till. Det fattade han direkt. Sedan sökte jag efter
någon släkting till honom. Då frågade
han om jag kunde ta fram ytterligare
en och sedan en till och han skrev ner
på ett papper vad vi fick fram.
”Du”, sa jag till honom, ”nu släktforskar du”. Han skrattade till och
utbrast mycket bestämt ”Nu slutar
jag med bowling och sätter igång
med detta i stället!”.
Så kan det gå.
Det har varit jobbigt och svettigt
att transportera och montera upp
alla prylar i montern på onsdagen
och nu på söndagen att ta bort allt
igen. Långa jobbiga dagar från kl 8
då dom släpper in utställare till kl 19,
18 eller 17 beroende på dag. Mycket
prat med massor av folk som gjort att
rösten spruckit och hamnat i basen.
Men skôj har det varit.
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Arkivens dag
på Bohusläns museum
Den 10 november var det Arkivens
dag. På Bohusläns Museum i Uddevalla var det en jämn ström av besökare hela dagen.
En föreläsning med bildspel hölls av
Mikael Bergqvist om Arbetarrörelsens
Fankonstnärer.
Fotoarkivet drog till sig stor uppmärksamhet. Där kunde man titta på
de 500 000 fotografierna varav 68 600
är inskannade och finns tillgängliga
digitalt på datorer.

I Bohusläns föreningsarkiv finns
material från föreningar, bl a DisVäst. Här finns också tillgång till ett
stort tidningsarkiv. Tidningen Bohuslänningen finns på mikrofilm 1878–
2006.
Biblioteket har ca 25 000 böcker i
sitt referensbibliotek. En stor del av
bokbeståndet består av en lokalsamling med bohuslänsk litteratur.
Kent Lundvall

Bror Andersson, Uddevalla, letar i Tidningen Bohuslänningen från 1957 efter uppgifter om färjetrafiken mellan
Orust och Flatön.

Bohusläns föreningsarkiv.

Folkrörelsearkivet.

KURSER OCH UTBILDNINGAR I DIS-MITT
q Lördagen den 6 oktober höll DisMitt medlemsmöte i släktforskarlokalen, FH kusten söder om Sundsvall.
Dagens tema var 1900-talsforskning.
Ett 40-tal nyfikna hade samlats för
att först lyssna på Svar som var på besök och visade sin virtuella släktforskarbas.
Karl-Ingvar Ångström berättade om
tips på olika databaser och andra sätt
att hitta släktingar från 1900-talet.
q Lördagen den 20 oktober höll DisMitt åter en fadder- och utbildarträff,
denna gång på FH kusten söder om
Sundsvall.
Ingvar Kärrdahl var på plats och
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pratade om Disgen idag och i framtiden. Robert Hammarstedt visade
hur man kan göra en släktbok utifrån
Disgen.
Bodil Orremo visade hur hon skapat
sin släktbok med hjälp av Disgen och
html. Karl-Ingvar Ångström berättade
hur man kan hitta och använda sig av
kartor från Internet.
q Det är Disgen-kurser på gång.
Lördagen och söndagen den 16–17
februari 2008 är en grundkurs i Disgen planerad. Kostnad 700 kr.
Antalet platser är begränsat. Det går
att läsa på www.dis-mitt.se eller ringa
060-15 50 30 för mer information.

q Dis-Mitt behöver en redaktör för
föreningens webbtidning. Den som
har tips om någon som kan tänka sig
ta på sig detta uppdrag bör kontakta
styrelsen. För mer information info@
dis-mitt.se
Anna Söderström

RÄTTELSE
I föregående nummer av Diskulogen
publicerades en artikel om Norrbotten. Artikelförfattaren heter Arnold
Lagerfjärd.
Det namn som stod i anslutning till
artikeln var inte korrekt till alla delar.

Malmbergetbo deltog
i Disgenkurs i Linköping

Doris Andersson, Malmberget, (i blå tröja) deltog i en Disgenkurs i Linköping som anordnades av Dis-Filbyter.
Första Disgenkursen i Dis-Filbyters
regi har gått av stapeln. Två lördagar
med material som förtjänstfullt ställts
till vårt förfogande av Ingvar Kärrdahl.
Nio elever tog plats i forskarstugans
källarlokal och slog på sina laptops. Vi
har ju ännu ingen utrustning utan ett
krav var att man skulle ha med egna
datorer.

Skiftande bakgrund
Eleverna hade ganska skiftande bakgrund både när det gällde datahantering och släktforskning. Det blev lite
trixande med undervisningsnivån.
Det löste sig dock på ett utomordentligt sätt då alla tog hand om varann och viskande röster och pekande
fingrar fanns alltid till hands om det
gick lite för fort. Tänkte på dagens
skolklasser där eleverna sitter, med
mössa på huvudet, mobiltelefon i
fickan och till och med en snus under
läppen, hängande på bordet. Här var
det inte så utan djup koncentration
och ingen tid att ta det lugnt mellan
bensträckarna.
Kursdeltagarna kom från hela DisFilbyters upptagningsområde förutom Doris Andersson som flög ner från
Malmberget för att delta.
Hon passade på att besöka sina

barnbarn också och detta var nog den
viktigaste orsaken till Linköpingsbesöket.
Utvärderingen av kursen var genomgående positiv och det hela gav
stark mersmak. Det blir säkert minst
en upprepning under vårterminen.
Rolf Eriksson

Tjugofem
deltar i
torsdagsträffar
Dis-Filbyters populära träffar på torsdagskvällar har under hösten dragit
ett tjugofemtal besökare varje gång.
Vi har haft ett varierat program som
ni kunnat se i kalendern i Diskulogen.
Vi börjar nu också med liknande träffar i Norrköping, onsdagskvällar udda
veckor. Upptaktsmötet drog också här
25 deltagare och alla var positiva.
Vi arrangerar dessa möten ihop med
ÖGF och träffas i deras lokal under
adress Bäckgatan 13 i Hageby, Norrköping.
Programmet är inte fastställt när
detta skrivs men kommer att visas på
vår än så länge fattiga hemsida.
Rolf Eriksson

Fler surfar
med bredband
och hastigheten
har ökat
Nära sju av tio svenskar (68 procent) mellan 16 och 75 år har
bredbandsanslutning till Internet
2007– en ökning med nio procentenheter jämfört med 2006.
Bredbandshastigheterna som
används ökar också. År 2007 har
två av tre bredbandsanvändare
(66 procent) en uppkoppling på 2
Mbit eller mer. Det visar Post- och
telestyrelsens (PTS) årliga individundersökning som Synovate Temo
genomfört.
Bredbandsanslutningen
möjliggör även för konsumenten att skaffa
IP-baserad fast telefoni, så kallad
bredbandstelefoni. 20 procent av den
svenska befolkningen har bredbandstelefoni i hemmet. Av dessa har dock
mindre än hälften, 41 procent, helt
valt bort det traditionella fasta tele
abonnemanget.
Drygt fyrtio procent av användarna av bredbandstelefoni har upplevt
problem med tjänsten. De vanligaste
problemen är svag ljudkvalitet och att
samtal bryts.
75 procent av mobiltelefonianvändarna är nöjda med sin operatör,
medan 70 procent av användarna av
fast telefoni säger sig vara nöjda med
operatören.
Bredbandsoperatörerna har lägst
andel nöjda användare med 60 procent.
PTS individundersökning ”Individ
undersökning 2007 – Svenskarnas användning av telefoni och Internet.”,
som genomfördes i september och oktober 2007, behandlar områdena fast
och mobil telefoni samt Internet. En
enkät har skickats ut till 4 000 riksrepresentativt slumpmässigt utvalda
personer i åldrarna 16 till 75 år.
Undersökningen är årligen återkommande och genomfördes första gången 2002. Syftet med undersökningen
är att ge PTS bättre kunskaper om hur
konsumenterna ser på telemarknaden,
vilket i sin tur stödjer PTS arbete för
att främja konkurrensen på området.
Diskulogen nr 79 | 41

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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Innehåller omkring 150 avskrifter av Folke Peterssons forskningsresultat.
Här kan vi följa människorna
som föddes, levde och dog där
från medeltiden och fram till förra
sekelskiftet. Inte mindre än 105
gårdar är beskrivna.
”KLGF” Kalmar Läns Genealogiska Förening www.klgf.com
E-post: klgf2001@hotmail.com
Pris: 200 kronor + ev porto.

fördelar med ett medlemskap i föreningen Dis

Dis är en ideell för
ening. För en års
avgift på endast
120 kr får du
många fördelar.

Välkommen!

Byar och Gårdar i Madesjö,
Oskar och Örsjö
(DISCD#246) 2007.08

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!









Polisunderrättelser 7 År 1878–
1884
(DISCD#247) 2007.08
Innehåller personregister över
hela Sverige, 33 900 personer,
4 500 sidor.
Under inseende af Stockholms
Polisstyrelse utgifna för rikets Polismyndigheter.
Efterlysta och häktade personer,
frigifning af fångar, för lösdrifveri
varnade och dömde personer, stulen
och bortkommen egendom m m.
Beställ genom e-post: info@obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Polisunderrättelser 6 år 1885–
1890
(DISCD#248) 2007.08
Innehåller personregister över
hela Sverige, 49 600 personer,
4 700 sidor.
Under inseende af Stockholms
Polisstyrelse utgifna för rikets Polismyndigheter.
Efterlysta och häktade personer,
frigifning af fångar, för lösdrifveri
varnade och dömde personer, stulen
och bortkommen egendom m m.
Beställ genom e-post: info@obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Polisunderrättelser 5 år 1891–
1895
(DISCD#249) 2007.08
Innehåller personregister över
hela Sverige, 35 600 personer,
3 900 sidor.
Under inseende af Stockholms
Polisstyrelse utgifna för rikets Polismyndigheter.
Efterlysta och häktade personer,
frigifning af fångar, för lösdrifveri
varnade och dömde personer, stulen
och bortkommen egendom m.m.
Beställ genom e-post: info@obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Polisunderrättelser 5 år 1896–
1900
(DISCD#250) 2007.08
Innehåller personregister över
hela Sverige, 38 700 personer,
4 050 sidor.
Under inseende af Stockholms
Polisstyrelse utgifna för rikets Polismyndigheter.
Efterlysta och häktade personer,
frigifning af fångar, för lösdrifveri

varnade och dömde personer, stulen
och bortkommen egendom m m.
Beställ genom e-post: info@obdr.se
Hemsida: www.obdr.se








Sveriges Bebyggelse Stockholm
och Uppsala Län
(DISCD#251) 2007.08
Innehåller Person och fastighetsregister. 26 000 fastigheter.
Stockholms län del 1 och 3 (del
2 utgavs ej) 10 000 fastigheter med
personregister.
Uppsala län del 1, 2,3, 4, 5.
16 000 fastigheter med personregister.Beställ genom e-post: mats@
obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Sveriges Bebyggelse Älvsborgs
län samt Borås
(DISCD#252) 2007.08
Innehåller Person och fastighetsregister. 34 000 fastigheter.
Älvsborgs län del 1–8, (1947–
1953) 31 800 fastigheter med personregister.
Borås stad, Caroli församling.
(1944) 2 000 fastigheter med personregister.
Beställ genom e-post: mats@
obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Sveriges Lantbrukskalender
1926–1927
(DISCD#253) 2007.08
Alla Sveriges socknar. 1 540 sidor.
Mats Ekedahl, Visby.
Beställ genom e-post: mats@
obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Pris: 100 kronor + ev porto.
Läns- och Adresskalender Visby
och Gotland År 1895
(DISCD#254) 2007.08
Med karta öfver Gotland. 290
sidor.
Fastighetsregister med tax.v.,
yrkesregister, statliga och kommunala tjänstemän, yrkesregister för
Visby, yrkesregister för landsbygden m m.
Mats Ekedahl, Visby.
Beställ genom e-post: mats@
obdr.se
Hemsida: www.obdr.se









Adresskalender Visby stad och
län år 1885
(DISCD#255) 2007.08
Visby, Gotlands Allehanda
Tryckeri.
Mats Ekedahl, Visby.
Beställ genom e-post: mats@obdr.se
Hemsida: www.obdr.se
Nya Kopparbergs Häradsprotokoll 1639–1699
(DISCD#256) 2007.08
797 digitaliserade fotostatkopior
av häradsrättsprotokollen.
Digitaliserade bilder för åren
1642–1644 av originalrenovationerna.
Lappkatalogen för Nya Kopparbergs häradsrätt – rättelser &
tillägg.
Kortare historik om Ljusnarsbergs församling och Nya Kopparbergs häradsrätt.
Förklaring till sökning i Nya
Kopparbergs domstolsarkiv.
Leif G:son Nygård 2007.
Pris: 120 kronor.
Mantalslängder Ljusnarsbergs
Församling 1632–1708
(DISCD#257) 2007.08
I november 1640 erhöll Bergslagen genom generalbergsamtet
sitt sigill med skriften ”Liusnars
kopparbergs signet 1640” och fick
därmed kungligt privilegium på
bergsfrihet och frälse för de bergsmän som bosatte sig och arbetade
under Ljusnarsbergs kopparbruk.
Källforskat och sammanställt av
Gunilla Didriksson.
Pris: 290 kronor.
Wedevågs bruksförsamling
1613–1815
(DISCD#258) 2007.08
Wedevågs Bruk bildade en egen
bruksförsamling under Lindesberg,
vilket innebar att man hade egna
husförhörslängder, men födelse-, vigsel- och dödböcker var samma som
de övriga i Lindesbergs församling.
Innehåller husförhörslängder,
Älvsborgs lösen, mantalslängder,
nattvardslängder samt födelse-,
vigsel- och dödsnotiser.
Källforskat och sammanställt av
Gunilla Didriksson.
Pris: 190 kronor.
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Redvägs häradsrätt 1715–
1891, 44 257 personer.Ås häradsrätt 1688–1801, 15 045
personer.
Soldater Älvsborgs reg. Norra
Kinds kompani 2 221 personer.
Redvägs kompani 2 370 personer. Ås kompani 2 242 personer.
Soldater Västgöta reg. Vartofta kompani, 649 personer. Älvsborgs kompani, 1 518 personer.
Soldater Skaraborgs reg. Var
tofta kompani, 17 personer.
Ulricehamnsbygdens Forskarklubb.
E-post: forskarklubben@tele2.
se eller Anna-Lena 0321-40228.
Format: Excelfiler, Accessfiler
eller textfiler.
Pris: 100 kronor.

Ministerialavskrifter från församlingar i Jönköpingstrakten
(DISCD#259) 2007.08
Version 1.58.24. Födda, vigda
och döda.
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
www.jbgf.se
E-post: jbgf@telia.com
Karlskrona Veckoblad
(DISCD#260) 2007.08
Vigsel- och dödsnotiser 1754–
1774
Citat: Anno 1754 d. 4 januari
och 12.1 ifrån Carlskrona utgifvne,
Politie och Commercie-Tidningar,
samt andre för Publica nyttige efterrättelser.
Genealogiska Föreningen.
Format: PDF-filer
E-post: gf@genealogi.net
Hemsö-adeln eller Daniel Erssons ättlingar
(DISCD#261) 2007.08
Citat: ur ”Hemsösläkter” av Daniel Lundgren.
Hvad som om honom är med
visshet bekant är, att han varit besuten bonde i Utanö från år 1595
och åtminstone intil år 1630.
Härnösand Släktforskare.
Hemsida: www.harnosandforskare.se
Pris: 200 kronor.
Fryksände församlings födelsebok 1707–1830
Östmarks församlings födelsebok 1765–1860
(DISCD#262) 2007.08
Emigration & Historia Kyrkåsen
2 C 685 97 Östmark
E-post: emigrant@tordata.se
I samarbete med Centrum för lokalhistoria Linköpings universitet.
Format: Personsökaren. Pris: 450
kronor.
Bouppteckningar och Soldater
i Ulricehamnsbygden Version 1
– 2007
(DISCD#263) 2007.08
Bouppteckningar: Ulricehamns
rådhusrätt 1689–1863, 2 447 personer.
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Kungsäters pastorat
(DISCD#264) 2007.08
Grimmared, Gunnarsjö, Karl
Gustav och Kungsäter.
Register över födda, vigda
och döda.
Födda – döda 1689–1930,
vigda 1689–1920.
Marks Härads Släktforskarförening.
Hemsida www.mhfs.se
Pris: 110 kronor/medlem, 135
kronor/medlem i SSF, övriga 160
kronor + ev. porto,
Surteby – Kattunga pastorat
(DISCD#265) 2007.08
Surteby, Kattunga, Fotskäl
och Tostared.
Register över födda, vigda
och döda.
Födda – vigda 1860–1920,
döda 1842–1920.
Marks Härads Släktforskarförening.
Hemsida: www.mhfs.se
Pris: 110 kronor/medlem, 135
kronor/medlem i SSF, övriga 160
kronor + ev. porto.
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

KALENDERN
December
17

Dis-Mitt Månadsmöte, Östersund. JLS-lokalen ”De första
Östersundarne – ett gäng skattesmitare?” Robert Fresk.

20

Dis-Mitt Tisdagsöppet för
släktforskning, Örnsköldsvik.
Öppet för Dis-medlemmar
att forska på Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs lokal,
Ångermanlandsgatan 28. För
vidare information se www.
hsn.nu/

21

Dis-Mitt Forskarkväll, Östersund. Forskarkväll JLS-lokalen.

27

Dis-Mitt Tisdagsöppet för
släktforskning, Örnsköldsvik.
Öppet för Dis-medlemmar
att forska på Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs lokal,
Ångermanlandsgatan 28. För
vidare information se www.
hsn.nu/

27

Dis-Mitt Torsdagsöppet för
släktforskning, Örnsköldsvik.
Öppet för Dis-medlemmar
att forska på Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs lokal,
Ångermanlandsgatan 28. För
vidare information se www.
hsn.nu/

28

Dis-Mitt Forskarkväll, Ös
tersund. Forskarkväll JLS-lokalen.

2008
Januari
8

Dis-Öst 18.00 Disbyt Hur gör
man? Tips och råd. Carl-Olof
Sahlin. Uppsala.

9

Dis-Öst 18.30 Normering
vid sökning i Disbyt-databas,
Carl-Olof Sahlin. Ostkupan eller ny lokal.

10

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

12

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

kontaktperson: Bo Lundgren
bo@elmedia.se, ingen anmälan.
16

19

Dis-Syd Höganäs 13.00–16.00
Disgen-träff. Tema: Hur du
lägger in personer och notiser.
Plats: Kullabygdens Släktforskares lokal, Linnégatan
15 Höganäs (på gaveln mot
Långgatan), kontaktperson:
Gunnar Persson, gunnar@dissyd.se, kostnad 30 kr per gång
inkl. fika, ingen anmälan.
Dis-Öst 18.30 Stora utskrifter
för släktträffen, Anders Eriksson och Lena Söderström. Ostkupan eller ny lokal.

24

Dis-Filbyter 18.00–20.00 ”Att
göra ett Disbyt-utdrag” Rolf
Eriksson.

30

31

31

2

Dis-Öst 18.30 Forska i Danmark, Hans Laestadius. Ostkupan eller ny lokal.

23

26

Februari

Dis-Syd Eslöv 13.00–16.00
pc/Mac-träff. Tema: Export
och import mellan släktforskningsprogram, Gedcom-filer,
säkerhetskopiering med Anders Larsson och Helge Olsson
vid projektorn.
Plats: Karidal nära Föreningstorget, kontaktperson: Kerstin
Olsson, kerstin@dis-syd.se.
kostnad 30 kr per gång inkl.
fika, ingen anmälan behövs.
Dis-Öst 18.30 Etikettering av
Dis-Play nr 1/08, Problemlösning. Ostkupan eller ny lokal.
Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Frågekväll om Disgenprogrammet”. Karl-Edvard Thorén.
Dis-Öst 18.00 Studiebesök
Statens Ljud- och Bildarkiv
(SLBA), Karlavägen 100, max
ant.deltagare 30 personer.
Deltagaravg. 40 kr. Anmälan
senast 28 januari. Mer info på
Dis-Ös t hemsida.

31–2 febr Dis-Öst 17.00–17.00
Vinterforskning i Västra Sörmland. Se Dis-Öst hemsida!

Dis-Syd Lund 10.00–13.00
Dis-Syd-träff. Tema: Holger
Andersson visar hantering av
kartor.
Plats: Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, kontaktperson: Kerstin Olsson, kerstin@dis-syd.
se, kostnad 30 kr inkl. fika,
obligatorisk föranmälan.

15 Höganäs (på gaveln mot
Långgatan), kontaktperson:
Gunnar Persson, gunnar@dissyd.se, kostnad 30 kr per gång
inkl. fika, ingen anmälan.
20

Dis-Öst 18.30 Valloninvandringen på 1600-talet, Stig Geber. Ostkupan eller ny lokal.

21

Dis-Öst 16.00–19.30 Forskarkväll hos Riksarkivet i Arninge
och studiebesök UD:s och Regeringskansliets arkiv. Anmälan på Dis-Östs hemsida senast
den 18 februari. Kostnad 40
kr.

5

Dis-Öst 18.00 Presentation
av släkten, Hans Laestadius.
Uppsala.

6

Dis-Öst 18.30 Hantering av
ljudfiler i din släktforskning,
Anders Eriksson. Ostkupan eller ny lokal.

21

Dis-Filbyter 19.00 ”Dis-Filbyter besöker Nyköping Oxelösunds släktforskarförening”
Plats: Olrogsalen i Nyköpings
bibliotek. Dis-Filbyter informerar om Dis-Filbyter, Disgen,
Disbyt och Dispos.

Dis-Filbyter Ingen aktivitet
(Sportlov) möjligen öppet hus i
forskarstugan. Se Dis-Filbyters
hemsida. www.dis.se – Dis-Filbyter.

23

Dis-Mitt Årsmöte, Bredsand,
Sundsvall. Program ej fastställt.

23

Dis-Syd Ystad 13.00–17.00
Dis Syd-träff. Tema: Gör en
egen liten släktbok.
Plats: Lancasterskolan, S:t Petri Kyrkplan 2. Kontaktperson:
Helge Olsson, helge@dis-syd.
se. kostnad 30 kr inkl. fika,
föranmälan önskvärd.

27

Dis-Öst 18.30 Kartor och
GPS, Utnyttja äldre kartor
med dagens teknik,Clas Nilsson. Ostkupan eller ny lokal.

28

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Mac och PC”, Ulf Frykman.

7

11

13

14

Dis-Syd Kristianstad 18.00–
20.30 Disgen-träff. Tema:
Grunderna i Disgen, backup.
Plats bestäms senare, kontaktperson: Rune Jönsson, runejoensson@telia.com.se, 04424 52 17, kostnad 30 kr per
gång inkl. fika, obligatorisk
föranmälan.
Dis-Öst 18.30 Indelta soldaters villkor, Håkan Johansson
Krigsarkivet. Ostkupan eller
ny lokal.
Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Bildhantering med intro till
redigering (Adobe PhotoShop
Elements)” Björn Johansson.

16

Dis-Syd Ronneby 10.00–
14.00 Disgen-träff. Plats:
Kockumsvillan ABF:s lokaler,
kontaktperson: Bo Lundgren
bo@elmedia.se, ingen anmälan.

16

Dis-Syd Höganäs: 13.00–
16.00 Disgen-träff. Tema:
Hur du använder orter och
kartor.
Plats: Kullabygdens Släktforskares lokal, Linnégatan

Mars
1–2 Dis-Öst Kurshelg. Troligen ny
lokal.
1

Dis-Syd Trelleborg 13.00–
17.00 Dis Syd-träff. Tema:
Gör en egen liten släktbok
Plats: Kulturbruket, Gråbrödersgatan 12, kontaktperson:
Helge Olsson, helge@dis-syd.
se, kostnad 30 kr inkl. fika per
gång, föranmälan önskvärd.

5

Dis-Öst 18.30 Årsmöte, föredrag. Allmogemöbler och
högreståndsmöbl er i bouppteckningar. Prel. aulan, Allén 5
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6

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Läsa äldre handstilar” Bo
Persson.

29

8

Dis årsmöte. 13.00 Program ej
fastställt.

April

8

Dis-Syd Ronneby 10.00–
14.00 Disgen-träff.
Plats: Kockumsvillan ABF:s
lokaler, kontaktperson: Bo
Lundgren, bo@elmedia.se,
ingen anmälan.

10

Dis-Syd Kristianstad 18.00–
20.30 Disgen-träff. Tema:
Genomgång av ansedel, stamtavla och enklare inställningar.
Plats bestäms senare, kontaktperson: Rune Jönsson, runejoensson@telia.com.se, 044245217, kostnad 30 kr per
gång inkl. fika, obligatorisk
föranmälan.

12

13

Dis-Öst 18.30 Brev från me
deltid till idag, Olle Sinnerholm, Postens arkiv. Ostkupan eller ny lokal.
Dis-Öst 16.00–19.30 Forskarkväll hos Riksarkivet i Arninge.

13

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Videohantering med intro till
redigering (Adobe Premiere
Elements)”. Björn Johansson.

15

Släktforskningens dag.
Olika program i Dis regionföreningar.

15

Dis-Syd Höganäs 13.00–16.00
Disgen-träff. Tema: Hur du
gör inställningar för utskrifter.
Plats: Kullabygdens Släktforskares lokal, Linnégatan
15 Höganäs (på gaveln mot
Långgatan), kontaktperson:
Gunnar Persson, gunnar@dissyd.se, kostnad 30 kr per gång
inkl. fika, ingen anmälan.

19

Dis-Öst 18.30 Problemlösarkväll före påskhelgen. Ostkupan eller ny lokal.

20

Dis-Filbyter Stängt. (skärtorsdagen).

27

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Datasäkerhet + data-tips”,
Ulf Frykman.
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Dis-Syd 13.30 SGF årsstämma. Plats: Kulturhuset, Hässleholm.

1

Dis-Filbyter 18.30 Dis-Filbyter är inbjudna till Katrineholm för att informera om
Disgen-programmet.
KFV (Katrineholm, Flen och
Vingåker) Släktforskarförening, plats Åsa Folkhögskola
Västangården, Bievägen 23,
Katrineholm.

3

Dis-Filbyter 18.00–20-00
”Disgen-programmet”. KarlEdvard Thorén.

5

Dis-Syd Ronneby 10.00–
14.00 Disgen-träff.
Plats: Kockumsvillan ABF:s
lokaler, kontaktperson: Bo
Lundgren, bo@elmedia.se,
ingen anmälan.

10

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Kartor i Disgen”, Björn Johansson.

14

Dis-Syd Kristianstad 18.00–
20.30 Disgen-träff. Tema:
Kartfunktioner och säkerhetskopiering.
Plats bestäms senare, kontaktperson: Rune Jönsson, runejoensson@telia.com.se, 04424 52 17, kostnad 30 kr per
gång inkl. fika, obligatorisk
föranmälan.

17

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Riddarhuset och Elgen
stierna”, Rolf Eriksson.

19

Dis-Syd Höganäs 13.00–16.00
Disgen-träff. Tema: Hur du
använder olika sorters utdrag.
Plats: Kullabygdens Släktforskares lokal, Linnégatan
15, Höganäs (på gaveln mot
Långgatan), kontaktperson:
Gunnar Persson, gunnar@dissyd.se, kostnad 30 kr per gång
inkl. fika, ingen anmälan.

20

Dis-Syd Årsmöte 13.30–
16.30.
Plats: Sjöbo, kontaktperson
Jan Nilsson, jan@dis-syd.se,
kaffe/te med fralla.

24

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Historisk filmkväll”, Ingemar Andersson.

26

Dis-Syd Eslöv 13.00–16.00
Dis Syd-träff. Tema: meddelas senare. Mötet kan
komma att flyttas till Lund.
Plats: Karidal nära Föreningstorget, kontaktperson:
Kerstin Olsson, kerstin@
dis-syd.se, kostnad 30 kr
per gång inkl. fika, ingen
anmälan behövs.

Maj
8

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Vilka olika släktforskarprogram finns”, Ulf Frykman och Gull-Britt Andersson.

10

Dis-Syd Ronneby 10.00–
14.00 Disgen-träff. Plats:
Kockumsvillan ABF:s lokaler, kontaktperson: Bo
Lundgren, bo@elmedia.se,
ingen anmälan.

15

Dis-Filbyter 18.00–20.00
”Avslutning på vårens aktiviteter”, Rolf Eriksson, Ulf
Frykman, Björn Johansson,
Karl-Edvard Thorén, AnneMarie de Leeuw, Ingemar
Andersson, Bo Persson och
Gull-Britt Andersson.

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar att öppna nummerserierna 070 0,
076 0 och 076 9 för mobiltelefonitjänster. Det innebär tre miljoner nya
nummer.
I dagsläget återstår cirka en miljon
nummer i nummerserierna 070, 073
och 076, de nummerserier som öppnades för mobiltelefonitjänster åren
1996 och 2002. Då reserverades de
nummerserier som nu öppnas, det
vill säga 070 0, 076 0 och 076 9, för
framtida bruk.
På senare år har tillväxttakten minskat när det gäller nummer för mobiltelefonitjänster.
Därför har PTS inte för avsikt att
öppna en helt ny nummerserie (t ex
hela 079) utan väljer att öppna de reserverade nummerserierna.

Välkommen
till Dis
28:e årsmöte

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

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas här-

6. Fastställande av dagordning

med till ordinarie årsmöte lördagen den 8

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2007

mars 2008 kl 13.00 i Aulan, Valla folkhögskola, Linköping.
Vägbeskrivning, se nedan!
13.00

Årsmötesföredrag. Ämne

		 och föredragshållare kommer

8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
beslut om ekonomiska dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

		 att publiceras på föreningens

11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till
och med år 2009

		 hemsida www.dis.se

12. Fastställande av budget för 2008

Ca 14.15

Kaffe med fralla

Ca 14.45

Årsmötesförhandlingar

Sista motionsdag är 15 januari 2008. Eventuella
motioner samt övrigt skriftligt underlag inför årsmötet publiceras på www.dis.se senast 15 febr och
kan rekvireras från Dis kansli (exp@dis.se).
Valberedningens förslag föreligger senast den 22
februari 2008.
Välkommen!
Styrelsen

Vägbeskrivning
Med bil:
Välj avfart nr 111 Linköping V från E4-an. Kör
in mot Linköping. Så småningom kommer du till
en stor rondell, Vallarondellen. Sväng mot Universitetet. Vid nästa rondell sväng vänster mot Valla
folkhögskola.
Med tåg eller långfärdsbuss:
Från järnvägsstationen (Resecentrum) tag stadsbusslinje 202 mot Lambohov, avgång 11.33, 12.03,
12.33, stig av vid hållplats ”Universitetet”.

13. Beslut om medlemsavgift för år 2009
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i
styrelsen för 1 år
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för
2 år
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor,
samt två revisorssuppleanter
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en
sammankallande, jämte två suppleanter
f)

Val av fyra ombud till förbundsstämma med
Sveriges Släktforskarförbund

15. Fråga om omedelbar justering av punkten 14
16. Behandling av avgivna motioner, se www.dis.se
17. Stadgeändringsförslag, se www.dis.se
18. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande, eller i övrigt upptagits på
dagordningen
19. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för
avgörande
20. Mötets avslutande
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GF-AKTUELLT

Jan Raneke.

Jan Raneke 1914–2007
En av Genealogiska Föreningens hedersmedlemmar, fil dr Jan Raneke i
Lomma, har avlidit den 27 oktober.
Han efterlämnar två söner och en dotter med familjer. Hustrun Ulla avled
1999 efter att de varit gifta i nära 58
år. Jan Raneke var intensivt verksam
och alert in i det sista trots sina 93 år.
Jan Raneke föddes i Lund och växte
upp i Vollsjö. Han flyttade tillbaka till
Skåne efter reklam- och konstutbildning i Stockholm och var yrkesverksam som reklamchef inom näringslivet,
men hans stora intresse var heraldik.
Han blev inom detta område både en
framstående vetenskapsman och på
samma gång en lysande vapenkonstnär/designer med en imponerande rad
av nya eller nytolkade heraldiska bilder bakom sig.
Jan Raneke var unik på många sätt.
Han var t ex den ende svensk som
disputerat på en doktorsavhandling i
heraldik på minst tvåhundra år. Detta
gjorde han efter fyllda sextio år (år
1975) och ämnet var Codex Bergshammar, den stora vapenboken från
1400-talet med 3 388 europeiska heraldiska vapen (förtecknade och beskrivna i avhandlingens andra del).
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Foto: Hussein El-Alawi, Sydsvenska Dagbladet

kare med intresse för medeltidssläkter
är standardverket Svenska Medeltidsvapen I-III. Raneke tillämpar där sina
djupa kunskaper i både genealogi och
heraldik, och reder ut – eller ger förslag
på – hur svenska medeltidspotentater
kan antas höra samman släktmässigt
utifrån de vapen de vid olika tillfällen
använt i sigill m m.
En finess är att man kan slå upp
vapenbärarna efter sköldemärkets
bildinnehåll, inte bara efter mer eller
mindre konstruerade släktnamn.
Som konstnärlig grafisk designer
har Jan Raneke bland mycket annat
utformat Genealogiska Föreningens
stilrena emblem, av somliga pietetslöst kallat ”GF-loggan”.
Ranekes eget borgerliga släktvapen på temat ”ravn” (korp) och ek
är ett exempel på hur personligt och
elegant han kunde utforma en vapenbild inom ramen för heraldiska regler
och traditioner. Vapnet publicerades
1963 i Skandinavisk Vapenrulla och
får föras i oförändrad form av bärare
av namnet Raneke som på manslinjen
härstammar från grosshandlaren Olof
Persson av den s k Baldringesläkten
från Herrestads härad (M). Med s k
differentiering, d v s modifiering av
vapnet för att markera annan släktgren, får det nyttjas av alla ättlingar

till frälsebonden Nils Andersson i
Baldringe (född 1724).
Jan Ranekes heraldiska intresse
sträckte sig över
vidast
möjliga
fält.
Adelsheraldik eller borgerliga vapen av
äldre och nyare
datum, biskopars
och kommuners
vapen, medeltida
vapen i svårtolkade vaxavtryck
eller praktvapen Skandinavisk
i kyrkor och slott Vapenrulla 22/63.
– inget var honom främmande. Generöst delade
han med sig av sina kunskaper och sin
begåvning.
Det är inget litet livsverk Jan Raneke nu har lämnat efter sig till nytta och
glädje för kommande generationer.
Flera av hans böcker är redan ofrånkomliga standardverk för alla slags
medeltidsforskare och hans vapenkonst är i hög grad stilbildande.
Ian Hamilton
F d GF- ordförande

Jubileumsåret 2008
Boka redan nu upp helgen 26–27 april
för jubileumsfirande samt årsmöte.

Jubileumsmiddag
Lördagen den 26 april firar vi med en
trevlig jubileumsmiddag med underhållning. Du kan reda nu boka din
middagsplats genom att skicka e-post
till jubel@genealogi.net.
Missa inte att ta tillfället i akt att
delta i firandet av Sveriges äldsta riksförening för Släktforskning grundad
redan 1933. Du kommer att träffa en
massa andra intressanta personligheter i släktforskningens värld. Personer
att dela erfarenheter med, diskutera
rafflande genealogiska evighetsprojekt
med eller kanske träffa nya släktingar
och bara ha väldigt trevligt. En eller
annan överraskning utlovas också.

Föredrag och årsmöte
Söndagen den 27 april kommer att
innehålla ett intressant föredrag (inte
klart än) samt årsmöte, som avslutas
med ett trevligt samkväm med kaffe
och landgång.

Jubileumsutgåvan
av Släkt och Hävd
Redaktörer för vår jubileumsutgåva av Släkt och Hävd är docent Michael Lundholm, Stockholm, lundholms@bredband.net samt fil. lic.
Lars-Olof Skoglund, Stockholm,
lars-olof.skoglund@comhem.se
För dem av er som anmält ert intresse att bidra med en artikel gäller
manusstopp 1 februari 2008. Detta
för att vi skall hinna få skriften klar i
tid för jubileet. Manus mottages via
mail till någon av redaktörerna.

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

Småland

Disgen 8		

600 kr

Digitaliseringsprojektet
Digisam

Uppgradering från
tidigare versioner

250 kr

Har du glömt att anmäla ditt intresse? Hör av dig till info@digisam.se

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

Medlemssidan
Just nu i dagens läge har vi hunnit
så långt som att lägga ut våra sökbara databaser samt en del äldre
material. Vi har fört dialog med vår
Internetleverantör under uppbyggnaden samt följt deras önskemål
vad gäller databasstrukturen samt
skripten på sidorna. Vi har testat
dessa databaser samt inloggningen
så gott det går.
Det är svårt att förutsäga hur
de fungerar med flera hundra sökningar och inloggningar samtidigt.
Om du stöter på problem med sökningar så var snäll och meddela oss.
Vi vill också gärna ha era åsikter,
förslag osv om vad ni medlemmar
vill ska finnas här.
Tekniska problem meddelas till:
webmaster@genealogi.net
Förslag om innehållet osv till
test@genealogi.net
Vår förhoppning är att även de
medlemmar som inte bor i Stockholmstrakten, ska kunna ha glädje
av informationen som GF har.
Ansvarig och kontaktperson
för GF-aktuellt: Björn Zötterman, bjorn@zotterman.net

Dis-pin
Dis-pin i emalj
och gulmetall

25 kr

Böcker
Sorsele – samesläkter, del 1
av Thea Hälleberg
150 kr
Sorsele – samesläkter, del 2
av Thea Hälleberg
200 kr
Sorsele – samesläkter, del 3
av Thea Hälleberg
250 kr
Sorsele – samesläkter, del 4
av Thea Hälleberg
300 kr
Register till vigsellängder

Tidsperiod

Pris

95 kr
95 kr

1798–1861 120 kr

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

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

95 kr
95 kr

80 kr
95 kr
95 kr

1667–1860

70 kr

Betalning
Betala alltid i förskott till
Dis plusgirokonto 1.40.33-5
eller bankgiro 5009-6742.

1745–1860

95 kr

Gästrikland

Österfärnebo (3 mikrokort)
		
1688–1862 65 kr

Porto ingår i priserna.
Vid brådskande beställning kan dock betalning ske
mot postförskottstillägg.

Halland

Årstad

Grödinge

Lillkyrka

Gotland

Öja

Södermanland

Östergötland

Format:
A4 häftad, vissa endast
på mikrokort
Bohuslän
Backa
1826–1861
Säve
1826–1860

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

Värmland

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång
20 kr/nr

Församling

Granhult
Lidhult
Marbäck
Öjaby

1714–1860

95 kr

Ring i så fall till Dis kansli!
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FADDRAR I POSTNUMMERORDNING
Disgen/PC
Björn Hellström, 124 54 Bandhagegn, 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

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

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

Reunion/mac

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

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

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

Gunilla Hermander, 824 42 Hudiksvall,
tel 0650-94188, macnilla@telia.com

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

Micael Korndahl, 830 13 Åre,
tel 0647-664777,
micael.korndahl@gensoft.se

Jörgen Fryxell, 771 40 Ludvika,
tel 0240-13482, fryxell@telia.com

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

Marianne Munktell, 791 35 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

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

Staffan Bodén, 825 32 Iggesund,
tel 0650-561417,
staffan.boden@wtnord.net

Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad,
tel 044-245217, runejoensson@telia.com

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

Ove Billing, 312 31 Laholm,
tel 0430-14120, od@laholmo.net

Sven Schylberg, 834 98 Brunflo,
tel 063-20701 kv, sven.schylberg@telia.com

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

Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel 0691-30502,
arne.bixo.dis@telia.com

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

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

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

Holger

DIsgen/Mac
Kerstin Bjernevik, 164 76 Kista,
tel 08-7511630,
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, 241 91 Eslöv,
tel 0413-31025,
kerstin.olsson17@comhem.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

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

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

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

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

Sven Johansson, 441 41 Alingsås, tel 032213849 dag+kv, sven.johansson@mbox343.
swipnet.se

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

Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby,
tel 08-7563314, carl-olof.sahlin@telia.com

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

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

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

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
Torsten Ståhl, 603 57 Norrköping,
tel 011-148066, totta.stahl@telia.com
Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping,
tel 0155-59112 dag+kv, kurt.b.g@telia.com
Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem,
tel 0498-481377, elisabeth@snevide.com
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Danmark
Georg Agerby, DK-2605 Brøndby,
tel +45-43965337, g.agerby@jubii.dk

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

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

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

DISBYTOMBUD

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
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

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

Tomas Sahlin från Sundsvall har avgått som Disbytombud. Vi tackar för
hans medverkan.

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.

AVLIDNA
Dessa medlemmars bortgång har
kommit till vår kännedom sedan
förra numret av Diskulogen.
1153
5922
7710
8530
10537
13301
15212
17880
20432
21444
22829
29595
30634
33082
37085

Rolf Gerdlöf, Hallstavik
Birgitta Viström,
Örnsköldsvik
Alf Larsson, Sundsvall
Rune Edström, Lövånger
Hans Blomberg, Borlänge
Karl-Gustaf Eriksson,
Lidingö
Bertil Braun, Höganäs
Berit Dahlin, Stockholm
Börje Fransson, Löttorp
Leif Strömberg, Älvkarleby
Alf Larsson, Mölndal
Siv Eriksson, Farsta
Åke Bjerhammer, Höör
Louis Landquist, Ankarsrum
Anders Eriksson, Gnarp

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

I förra Diskulogen stod att medlemmen Åke Kroon hade avlidit.
Denna uppgift har visat sig felaktig och vi beklagar djupt det obehag som detta kan ha förorsakat.
Vi har kompletterat våra rutiner
för att liknande fel inte ska kunna
inträffa igen.
Dis kansli “

Nyutnämnd vd hoppar av
Genlines vd Peter Wallenskog har under hösten kommit överens med bolagets styrelse om att han slutar som vd
vid kommande årsskifte.
Peter Wallenskog kommer även i
fortsättningen att vara nära knuten till
bolaget och ska framför allt fullfölja
Genlines Internetsatsning Bygdeband.
I början av december kom meddelande från Genline att Ingemar Elfvin,
som skulle ha tillträtt posten som ny

vd lämnar företaget.
– Ingemar Elfvin utnämndes till vd i
slutet av oktober. Styrelsen involverade honom omedelbart i diskussionerna
om hur Genlines expansionsplaner.
Under detta arbete har det blivit tydligt
att Ingemar och styrelsen har så olika
uppfattningar i strategiska frågor att vi
gemensamt beslutat att gå skilda vägar,
säger Sten Rundin. Han fortsätter:
Josefine Sjöcrona är tillförordnad

Valberedningen efterlyser förslag
Valberedningen har startat sitt arbete.
Man kan tycka att det är gott om tid
till årsmötet i mars, men för att valberedningen skall kunna göra ett bra
jobb behöver vi förslagen i god tid.

Valberedningen tar tacksamt emot
förslag både på ny- som omval. Använd gärna talongen nedan.
C arl-Olof Sahlin

På årsmötet skall vi välja:
Ordförande på ett år
 Vice ordförande på ett år
 Fyra styrelseledamöter på två år
 En ledamot på ett år (fyllnadsval)
 Två revisorer på ett år
 Två revisorssuppleanter på ett år
 Två ombud till släktforskarstämman i Malmö.
Två ledamöter har avböjt omval.

De som nu skall möta medlemmarna i
val vid årsmötet är följande:
 Olof Cronberg (ordf)
 Sture Bjelkåker (vice ordf)
 Eva Dahlgren (ledamot)
 Bengt Karlsson (kassör)
 Bo Kleve (ledamot)
 Stig Aronsson (revisor)
 Sven-Olof Ekström (revisor)
 Olle Landin (revisorssuppleant)
 Bo Wistrand (revisorssuppleant)



valberedningens ordförande

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

Medlemsnr:

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

Är tillfrågad och kanske intresserad

Är inte tillfrågad

Insänt av
Namn:
Adress:
Telefon:

Medlemsnr:

Förslaget sänds till
Dis valberedning,
c/o Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38, 183 50 Täby
E-post: carl-olof.sahlin@telia.com
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Avsändare:

POSTTIDNING

Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 LinköpinG

Så lång tid kan
det väl inte ta?

Nog visste vi att Disbytbasen är stor, men att det skulle ta så lång tid att bränna ner den på skiva. Nu kanske det finns förståelse varför vi bara gör det två
gånger per år. Men det är nog så att datorn skojar lite med oss.
Rolf

Genline sponsrar släktforskardagarna
Genline är huvudsponsor vid Släktforskardagarna i Malmö den 30–31
augusti 2008. Det är Malmö Släktforskarförening som på uppdrag av
Riksförbundet Sveriges Släktforskarförbund arrangerar släktforskardagarna och mässan vars tema är ”Roskildefreden 1658 – en ny gräns men
samma folk”.
– Målet med 2008 års mässa i Malmö
är att den ska bli den mest välbesökta
någonsin och att den ska attrahera
nya människor in i släktforskningen i
Sverige och Danmark. Vi ser Skåneregionen som en intressant ny marknad
för oss, inte minst med närheten till
Danmark, säger Peter Wallenskog, vd
Genline Holding AB.
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Genlines nya tjänster Familje- och
Bygdeband som lanseras under 2008
kommer att stå i fokus för Genlines
huvudsponsorskap. Dessa gör det
möjligt för forskare att hitta information om sin släkt som inte finns i de
officiella arkiven.
Släktforskardagarna planeras och
genomförs tillsammans med Skånes
Genealogiska Förbund (SGF) och dess
medlemsföreningar från Bjäre, Dalbybygden, Eslövsbygden, Göinge, Helsingborg, Kristianstad, Kullabygden,
Kävlingebygden, Landskronabygden,
Lomma-Burlöv, Lund, Malmö, Mellanskåne, Staffanstorp, Svalövbygden, Söderslätt, Ystadbygden, Åsbo,
Ängelholm, Österlen.

Genline finns
på biblioteken
i 18 av 21 län
– 258 av landets
290 kommuner
Antalet bibliotek som abonnerar
på Genlines tjänst med de svenska
kyrkböckerna på Internet ökar
ständigt. Idag är det 18 av Sveriges 21 län som har så kallat läns
abonnemang hos Genline.
Länsabonnemang tecknas via
Kulda*) (konsortiesamköp av nättjänster till bibliotek) och innebär
ett lägre pris per licens för biblioteken i länets kommuner.
Kronobergs län är det senaste
länet i raden att skaffa länsabonnemang och samtliga kommuner
i länet har nu minst en licens hos
Genline.
För den som vill gå till biblioteket för att släktforska är det stor
chans att biblioteket har tillgång
till Genline. Inte mindre än 258 av
Sveriges 290 kommuner har minst
ett bibliotek med en eller flera datorer anslutna till Genlines digitala bildarkiv.
En komplett förteckning över
alla bibliotek där man kan släktforska med hjälp av Genline finns
på Genlines hemsida, www.genline.se
De län som idag har länsabonnemang är: Blekinge, Gävleborg,
Halland, Jämtland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Norrbotten,
Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och
Östergötland.
*) Kulda är en verksamhet för
svenska folk- och skolbibliotek på
initiativ av Länsbiblioteken och
Statens kulturråd. Kulda-kontoret
drivs av Regionbibliotek Västra
Götaland.
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