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ledaren

C

harlotte Perelli kommer under våren att
vara med i ett tv-program, där man
söker efter hennes förfäder. Det här är
bland det mest intressanta jag gjort i mitt liv, skriver
hon på sin blogg efter en filminspelningsdag.
Efter alla dokusåpor som Expedition Robinson, Big Brother, Polisaspiranterna, Diplomaterna
osv har turen nu kommit till vår värld. Att den
är både intressant och spännande har vi vetat
länge. Vi har ju också sett det i tv-serien Din
Släktsaga med Marianne Söderberg.
Först ut är SVT som, med Ted Rosvall som
expert, kommer att leta reda på sex kändisars
släkt. Tv-formatet kommer från England. TV4
kommer att göra en storsatsning på Sveriges
historia ur ett individperspektiv med Dick Harrison och Martin Timell som ciceroner.
Dessa satsningar kommer säkert att ytterligare öka intresset för släkthistoria. Hur kan vi
möta det ökade intresset? Vad kan vi göra som
föreningar och vad kan vi göra som släktforskare? Teknikutvecklingen gör det allt enklare
att sprida intresset. Med en dator, projektor och
en 3G-dosa kan man visa hur man släktforskar
nästan var som helst – på biblioteket, i köpcentrumet, på hembygdsgården, på arbetsplatsen
eller helt enkelt hemma.
Jag har tidigare berättat att man kan ha släktforskarpartyn, där man bjuder in en handfull
bekanta och tittar på deras släkter under gemytliga former. Man kan också tänka sig prova-pådagar, där man blandar basföreläsningar med

handfast hjälp att komma igång. Man skulle
också kunna vända sig till företag och erbjuda
släktforskning som en aktivitet i samband med
personaldagar. Andra jippon kan vara sommarturnéer eller släktforskarveckoslut.
Detta kräver ju ideella insatser från oss alla
som medlemmar. Jag kan försäkra att det är
en mycket rolig verksamhet. Det vet alla som
hjälper till på stora och små släktforskardagar.
Många blivande släktforskare tycker att det är
jättespännande att bara få fram en husförhörslängd för mormors familj eller att se hur många
släktingar som utvandrade till USA. Charlotte
Perelli är inte ensam om att tycka som hon gör.
Om du inte är så förtjust i att delta i möten,
finns det mycket annat som du kan göra. Vi
skulle på vår hemsida behöva små introduktioner till hur man kommer igång att släktforska,
tips om vilka databaser som är
bra att använda, knep om hur
man söker på bästa sätt osv. Vi
har även funderat på att göra
små filmsnuttar om hur man
forskar.
Engagera dig gärna i vår
förening. Såväl vår
riksförening som
våra regionföreningar kan ha nytta av din hjälp,
både små och
stora insatser.
Olof Cronberg
Ordförande

Diskulogen är medlemstidning
för Föreningen Dis: Föreningen
för datorhjälp i släktforskningen.
föreningen

Föreningen Dis,
Gamla Linköping
582 46 Linköping
Telefon: 013-149 043
Fax: 013-149 091
dis@dis.se, www.dis.se
pg: 1 40 33-5, bg: 5009-6742

Medlemsavgift: 130 kr per år.
Familjemedlem: 65 kr per år.
expedition & forskarstuga
Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet månd–fred kl 9–16.
Kansliet lunchstängt kl 12–13.
Ring gärna före besök!

webbredaktör och

kanslister

annonsering

Ragnhild Bergström och
Gull-Britt Andersson.

Kontakta redaktör Anna Linder.

ansvarig utgivare

verksamhetsledare

Olof Cronberg

Mikael Olsson, 013-149 043
webmaster@dis.se

upplaga

redaktör

utgivning

Anna Linder, diskulogen@dis.se
Burliden 7, 937 92 Burträsk
0914-520 062

4 gånger per år.

Ledaren

29 000 exemplar.

tryck

Sandvikens Tryckeri
issn 1101-3826
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kort & gott
Hülphers Genealogier
Västerås bibliotek har, tack vare
bidrag, Hülphers Genealogier avfotograferade och sökbara på sin
hemsida:www.bibliotek.vasteras.se >
A-Ö > Hülphers genealogier.

Flygfotografier

En stor mängd gamla flygfotografier av svenska lantgårdar finns attt
beskåda på hemsidan www.flygfotohistoria.se. De digitaliserade negativen
omfattar tiden 1950 till 1957.

Klargörande
På sidan 19 i Diskulogen nr
83 listas tryckerier som kan
trycka billiga släktböcker
med digitaltryck. Men prisinformationen från AM-tryck &
reklam gäller offset.

EMIBAS är snart slutsåld
CD-skivan Emibas är snart slutsåld! Databasen innehåller uppgifter om ca 1,1 miljoner av de
emigranter som lämnade Sverige fram till 1930. Om det blir
någon nyproduktion är oklart.
Det går dock fortfarande att beställa på www.utvandrarnashus.se.

Dödsrunor på nätet
Det går att leta efter amerikanska
dödsrunor på hemsidan
www.obituarieshelp.org.

Amerikanska släktingar
På hemsidan www.intelius.com kan
du söka efter personer i USA
och få reda på ålder, hemvist och
hushållets medlemmar. För en
kostnad kan ekonomisk historik
och dylikt fås.

Nordisk heraldisk konferens
22-24 maj 2009, Stockholm
Den femte nordiska heraldiska konferensen hålls i Stockholm i maj 2009.
Temat för konferensen är personvapen och vapenrätt.
Föreläsningarna hålls på Kungl.
Slottet. Under konferensen ordnas
också visningar av Riddarholmskyrkan, Riddarhuset samt de heraldiska
samlingarna på Kungl. Biblioteket.
50-årsjubileumsmiddag för Societas
Heraldica Scandinavica hålls på Svenska
Frimurare Ordens stamhus.
www.heraldik.org

Födelsedata på nätet

Släktdata, www.slaktdata.org, är en ideell förening som gör avskrivna eller
indexerade kyrkböcker fritt tillgängliga på internet. Släktdata har nu avtalat med Släktforskarförbundet att
få publicera delar av informationen
från cd-skivan Sveriges Dödbok i sin databas. Denna information finns även
med i Disbyt.

Fria antavlor
Många antavlor och formulär finns att
ladda hem gratis från nätet:
www.familytreemagazine.com/freeforms
www.bergsdata.se/antavlor
http://misbach.org/pdfcharts
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Astrid Lindgren visste vad hon gjorde
text: Olof
bild: Olof

Cronberg
Cronberg

A

strid Lindgren visste vad hon gjorde när hon
valde namn åt huvudpersonerna i sina barnböcker. Emil och Ida är exempel som är vanligast i sydöstra Götaland. Med en ny funktion kal�lad Översikt förnamn kan man i Discount-databasen
se hur vanligt ett namn var förr i världen. Översikten
visar dels ett diagram över hur namnet har utvecklat
sig under århundradena och dels en Sverige-karta
som visar hur vanligt namnet var i olika län.
Tittar man på namnet Emil ser man att det blev
vanligt under andra halvan av 1800-talet och att det
är ungefär lika vanligt idag. Namnet är vanligast i
Jönköpings och Kalmar län samt på Gotland.

text: Olof

Andel födda i DISBYT jämfört med Sverige

bild: Olof

Cronberg
Cronberg
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Disbyt 10 år på webben
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Det är med glädje och stolthet som jag kan berätta att
Disbyt firade 10 år på webben
den 14 december 2008. Det
har varit en fantastisk resa
tack vare alla de medlemmar
som skickat in släktutdrag.

Tid

Astrid Lindgren visste vad hon gjorde
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D

et ursprungliga syftet med Disbyt finns fortfarande kvar, att
finna gemensamma nämnare
och BYTa släktuppgifter mellan medlemmar, därav namnet DisBYT.
Det är också roligt att november månads puff till ”gamla” Disbyt-deltagare
resulterade i den största månadsuppdateringen någonsin – 1 miljon nya poster
på en månad.

Tjuvstart
Redan i början på 90-talet hade Dis tjuvstartat på nätet. Det var då inte på internet utan på Fido-net. Via modem kunde
man koppla upp sig till Dis Family BBS
och söka i Disbyt. Det var bara en medlem som kunde ringa upp datorn i taget,
men eftersom telefonsamtalen på den tiden var dyra, så var det sällan upptaget.
Jag har sparat en gammal datortidning från
1995, som var ett temanummer om internet.
Rubriker i tidningen var
”Många har svårt att se
fördelarna”, ”Så kopplar
du Macen till Internet” och ”Programmen för Internet”. Man kunde lära sig
om Netscape, Eudora, FTP och PPP.
Även om företaget inte tänkte lägga upp
en webbsida, så var det nog bra att ha
epost i alla fall.

vilket kräver ett helt annat tänkande.
Istället för att en i taget söker i Disbyt
ska många kunna söka samtidigt. Det
går inte att mellanlagra data på filer hur
som helst, för i så fall skulle de blandas
ihop. Det gäller att hålla reda på hur parametrar skickas. Svaret på en förfrågan
skulle ju inte visas i den dator där sökning gjordes, utan skickas som svar till
den dator som hade frågat. För att inte
sökningarna skulle ta för långt tid, hittade jag på ett sätt att indexera Disbytbasen som fortfarande används.

Lanserades i adventskalendern
Jag kan så här i efterhand erkänna att
jag inte förstod särskilt mycket av hur
det gick till, men eftersom den norska
programvaran fungerade, så kunde man
ju försiktigt ändra i den med förhopp-

» Julledigheten ägnades därför

åt att skriva kod för att visa
familjeöversikten på Disbyt. «

Dis-Norge först på banan
Redan tidigt hade ett samarbete inletts
med Dis-Norge, som också körde det
svenska Disbyt-programmet. Norrmännen var hetare på internet och hade
redan 1996 skapat programvara för att
kunna söka i norska DisTreff på internet.
Vid ett gränsmöte i oktober 1998, där representanter för Dis-Sverige och DisNorge träffades, överenskom vi att lägga
upp även svenska Disbyt på internet.
Jag hade i många år skrivit program
för Mac och PC, men aldrig för internet,

6
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ningen att det även efteråt skulle fungera. Det var en rätt så mödosam process.
Jag var inte betrodd att spara filen i serverns programbibliotek, utan var varje
gång tvungen att be sysop:en (den ansvarige för servern) att flytta över filen.
Efter två månaders ”trial and terror” var
dock justeringarna klara så att Disbyt
kunde lanseras bakom lucka 14 i adventskalendern på vår hemsida 1998. Då
fanns det ganska exakt 1 miljon poster i
Disbyt som hade samlats ihop under de
första tio åren.

Klättra i släktträden
Att det funkade gav mig blodad tand.
Julledigheten ägnades därför åt att skriva kod för att visa familjeöversikten på
Disbyt. Från början kunde man nämligen bara se en post i taget. Familjeöver-

Disbyt 10 år på webben

siktens personer blev snabbt klickbara
och man kunde plötsligt klättra i släktträden.

Spår
En idé som jag haft var att vi skulle försöka samla in personregister som medlemmar eller andra hade gjort och samla dem
under begreppet SPÅR. Det skulle vara
en historisk pendang till SPAR-registret
(Statens personadressregister). Spår
skulle betyda Svenskt personregister
genom århundradena. Inom ramen för
Disbyt finns nu ett antal material där,
t.ex. födda ur Släktdatas register, födelseuppgifter ur Släktforskarförbundets
Sveriges Dödbok och vissa register från
GFs samlingar. Tanken med Spår-materialen är inte att ta över registren utan att
hänvisa till dem.

Dispos
För några år sedan föddes Dispos som är
ett sätt att finna rätt position i kyrkoböckerna. Genom att samsortera de uppgifter
om källor som funnits med i Disbyt-utdragen, kan man skapa ett sidregister till
Sveriges kyrkoböcker. I dagsläget finns i
många fall hänvisning dels till volym och
sida, dels till Genlines bilder. Förhoppningen är att vi inom kort även ska kunna
hänvisa till Svars och ArkivDigitals material. Det kräver dock fortfarande en del
utvecklingsarbete.

Disbyts framtid
I november 2008 hade vi ett möte tillsammans med Dis-Norge och Dis-Danmark
för att diskutera den fortsatta utvecklingen av Disbyt. Trots att antalet databaser på webben ökar i en allt snabbare
takt tror vi att det finns ett utrymme för
Disbyt. Nyckelordet tror vi är kvalitet.
Det innebär att de förbättringar vi gör
ska ha i fokus att vara kvalitetsförbättringar ur olika perspektiv. Goda och
innovativa idéer mottages tacksamt.

text: Olof
bild: Olof

recensioner

Cronberg
Cronberg

Malmöbor

Svenskar i Denver 1910 Rötter i Västergötland

Bonderiksdagsmän

Lagom till Släktforskarstämman i
Malmö gav Malmö stadsarkiv ut
en DVD-skiva med Isbergs samling. Skivan uppges innehålla över
50 000 notiser från 1400-tal till
1900-tal. Notiserna är framför
allt sammanställda av Anders Ulrik Isberg senior, men även av sonen, stadsarkivarien Anders Ulrik
Isberg junior.
I min släktforskarungdom satt
jag ibland och forskade i Malmö
stadsarkivs gamla ståtliga lokaler.
När jag hade kört fast på något
och frågade personalen till råds,
hände det alltsomoftast att man
hänvisade till Isbergs samling.
Framför allt är det Malmös bättre
bemedlade befolkning som finns
med: hantverkare, handelsmän,
präster och andra tjänstemän.
Jag tycker att det är utmärkt att
denna biografika-samling har blivit digitaliserad. Den är ju mycket
informationstät även om man alltid måste kolla uppgifterna. Enda
minuset är väl att samlingen borde finnas inom ramen för Svars
bilder, och inte bara på DVD.

Hade du släktingar i Denver
1910? Swedish Genealogical Society of Colorado (SGSC) har gett
ut en CD-skiva med en pdf-fil av
1910 års Svenska adresskalendern för Denver. På 200 sidor
räknas svenskättlingar upp med
namn, yrke och adress. I enstaka
fall finns också telefonnummer.
Texten är OCR-tolkad, så det går
bra att söka igenom hela katalogen efter t.ex. ett förnamn.
SGSC bildades i april 2007 och
har redan mer än 80 medlemmar.

Förra året utgav de flitiga östgötaforskarna Bo Lindwall och
Henrik Mosén en bok om bondeståndets riksdagsmän från
Östergötland 1600–1866. Totalt
beskrivs 600 riksdagsmän och
deras familjer. Uppgifterna flödar
om riksdagsmännen, deras hustrur och barn, barnens makar osv.
I inledningen beskrivs vad riksdagsmännen hade för uppdrag
och hur det gick till av vara riksdagsman. Författarna kommer
fram till att släktskap mellan riksdagsmännen var vanligare än vad
man tidigare har trott.Verket håller hög kvalitet med rikligt med
noter. I ett appendix finns släkt
översikter över 11 riksdagsmannasläkter.

Anders Ulrik Isberg senior
och junior
Isbergs biografikasamling (Notiser över människor i Malmö
under sex sekel)
Malmö stadsarkiv (2008),
DVD

Svenska Adresskalendern
Denver 1910
Swedish Genealogical Society
of Colorado, CD
www.rootsweb.ancestry.com/
~cosgs/

Vår medlem Maria Vajta Klamer
(22924) har skrivit en spännande
bok om sin morfar, bygdereportern och odalmannen, Carl Ryberg (1887–1966). Han verkade i
över 50 år som ortskorrespondent i Herrljunga för flera västsvenska tidningar. Tillsammans
med en liten biografi över Carl
Ryberg har Maria valt ut ett antal
rapporteringar. Dessa illustreras
med tidstrogna bilder från olika
museum.
Eftersom jag har rötter i Herrljunga-trakten, så läser jag boken
med extra intresse. Boken är
självklart intressant för släktforskare som har rötter i Västergötland, men mötet mellan ord och
bild gör att boken kan ha ett bredare intresse.

Maria Vajta Klamer
Bygdereportern och odalmannen Carl Ryberg
ScandiText (2007), 192 sidor
ISBN 978-91-631-9282-1

Recensioner

Bo Lindwall, Henrik Mosén
Östgötska bonderiksdagsmän.
Bondeståndets ledamöter från
Östergötland 1600–1866.
Vifolkagen (2008), 420 sidor
ISBN 978-91-633-0996-0
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Nu äntligen kommer Disgen 8.2
I skrivande stund, en härlig vintersöndag i mitten av februari, pågår betatesterna för fullt
och vi siktar på att få ut Disgen 8.2 under maj.
Håll koll på hemsidan i slutet av mars och början
av april så kommer mer info om hur du beställer.

D

e stora förändringarna är ny
karthantering, bättre utskriftsinställningar och förenklad
källhantering. De två första kan du läsa
mer om i de separata artiklarna. Den förenklade källhanteringen innebär ingen
reell funktionell förändring utan är,
precis som namnet säger, en förenklad
hantering.
Menysystemet är uppstädat och följer allmän Windows-standard bättre.
Disgens inställningar, inte bara
utskriftsinställningar, har strukturerats om och förenklats.
Dessutom finns nu fyra olika
standardinställningar att välja
mellan och använda eller förändra enligt egna önskemål [1].
Tangentbordskommandon i Disgen
har reviderats för att undvika kollisioner
med Windows globala tangentbordskommandon. De flesta dialogrutorna är
ändringsbara i storlek och minns sina
platser och storlekar från föregående
gång.

sonnotiser" som kommer upp om en flik
innehåller information samt om notisen
innehåller någon fotnot eller anteckning
[2].
Nu finns en dubblettsökning som arbetar i hela databasen och som underlättar arbetet med att hålla databasen i bra
skick.

Import och export
Vid export till html används en guide för

text: Christer
bild: Christer

Gustavsson
Gustavsson

att vi har kompletterat Disgen med en
funktion för att söka såväl traditionella
Disgen-uppdateringar som t.ex. extra
språkfiler.

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopieringen har förändrats så
att t.ex. disketter tagits bort som standardval och ersatts av Windows normala
”Spara som”-dialog där alla anslutna enheter är möjliga att välja. Dessutom finns

» De stora förändringarna är ny karthantering, bättre
utskriftsinställningar och förenklad källhantering. «

Installation
Men de första intrycken bör du få redan
då du installerar uppdateringen. Installationen är både enklare och snabbare.
En av de minsta, men ändå mycket användbara, förändringarna som tilltalar
mig är markeringen i fönstret "Ändra per-

8
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att ge hjälp steg-för-steg. Vi har kompletterat med fyra nya html-mallar. En
startsida med bild har tillkommit tillsammans med möjligheten att skapa en egen
sidfot med uppgifter som utfärdare, epostadress och startsida.
Gedcom-importen har gjorts mer tolerant mot indatafiler som inte riktigt följer
standarden. Vid import av GEDCOMfil i UTF-8-format konverteras den till
ANSI så gott det går.

Språkfiler
Disgen levereras numera med språkfiler på svenska och engelska, övriga kan
laddas ned från hemsidan. Det innebär

Nu äntligen kommer Disgen 8.2

nu en rekommendation om lagringplats
för säkerhetskopior. För Disbyt-utdrag
används en guide för att ge hjälp steg-försteg, med möjlighet att välja lagringsplats.

Uppdateringar
Vi planerar att komma ut med ett par
uppdateringar (8.2a och 8.2b) under
2009–2010, som ingår i priset för 8.2.
Dessa kommer mycket troligt att innehålla några felrättningar, men det viktigaste är ändå att vi kommer att försöka
komplettera med förbättringar inom
”Ny karthantering”, ”Bättre utskriftsinställningar” och ”Förenklad källhantering” som vi inte hann med till 8.2.

1

Bild 1. Standardinställningar som finns att välja för Disgen.

2

Bild 2. Bilden visar hur markeringarna för info på flikar och notiser presenteras.

Nu äntligen kommer Disgen 8.2
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text: Björn

Johansson

bild: Lantmäteriverket

Ur Vägkartan ©Lantmäteriverket Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-19182

Kartfunktionen i Disgen 8.2
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Kartfunktionen i Disgen 8.2

backstuga

lägenhet

född

gift

by

militärboställe

död

skild

gata

rote

döpt

begravd

gård

slott

yrke

special

herrgård

soldattorp

kvarter

säteri

kyrka

torp

oforskat

Orterna markeras med symboler som anger typ av ort.

En karta ger dig en bild av hur
din hemtrakt och dess omgivningar ser ut geografiskt och
ger dig möjlighet att visa var
dina släktingar har bott och
hur de flyttat. En bild säger
ju mer än tusen ord!
Kartfunktionen kan göra mycket:
• Visa vilka församlingar som gränsar
till varandra – bra stöd för att välja
kyrkböcker att söka i då släktingar
flyttar runt.
• Visa var mina släktingar har varit bosatta.
• Åskådliggöra hur enskilda släktingar
har flyttat.
• Visa var släktingar har varit sysselsatta och verkat.
• Illustrera hur långt de olika generationerna har flyttat.
• Visa släktens hembygd och miljö med
olika bakgrundsbilder, inte bara nya
och gamla kartblad utan också bilder
på gårdar och miljöer m.m.

Nyheter i kartfunktionen
Kartans grundutseende, med de i programmet ingående gränserna för län,
kommuner och församlingar samt av användaren inlagda orter, har förbättrats
på ett flertal punkter, bland annat:

• Ytor, gränser och namn på län, kommuner och församlingar kan anpassas
i utseende och visningen anpassas till
aktuell zoomnivå.
• Läget för egna orter kan anges i ett av
koordinatsystemen Lat/ long, RT 90 eller SWEREF 99 TM.

Symboler för notistyper.

anger typ av ort (ex: backstuga, by,
gata, gård, herrgård, kvarter, kyrka,
lägenhet, militärboställe, rote, slott,
soldattorp, säteri, torp).
• Ortsymbolerna kompletteras med
symboler för de notistyper som innehåller orten ifråga (ex: född, död,

» Möjlighet att spegla personers förflyttningar till och från orter i grannländerna. «
• Utöver möjligheten att flytta en ort
på kartan, kan du också flytta ortens
namn i förhållande till dess plats.

Personinformation
Visning av personinformationen, där det
refereras till programmets och de egna
orterna, har förfinats på olika sätt:
• Fyra olika sätt att visa personinformationen:
1. som livslinjer (linjer från födelseort
till dödsort)
2. som levnadsbanor (linjer från födelseort via levde- och flyttade-orter till
dödsort),
3. som utvidgade levnadsbanor (med
extra linjer från senast föregående
levnadsort till dop-ort, yrkesorter
och begravningsort)
4. som enbart orter ur valda notistyper
• Orterna markeras med symboler som

Kartfunktionen i Disgen 8.2

döpt, yrke, gift, skild, begravd, special, oforskat).
• Möjlighet att spegla personers förflyttningar till och från orter i grannländerna.

Import
Import och visning av underlagskartor
har gjorts enklare:
• Import och placering av bilder som
underlagsbilder har förenklats genom
förflyttning, zoomning och rotation
för önskad placering.
• Genom att dra en eller två orter från
ortträdet till motsvarande punkter i
bilden kan läget för orten knytas till
kartans koordinatsystem.
• Kartbilderna placeras i ett av fyra lager och visas inom ett angivet zoomintervall.

DISKULOGEN 84
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text: Josefine
bild: Josefine

Nilson
Nilson

Ny utskriftshantering i 8.2
I Disgen 8.2 går det snabbt Vill du göra ändringar så klicka på andra inställningar som är specifika
knappen Inställningar. Sedan kan du
för just antavlan.
och enkelt att göra många prova dig fram genom att pendla mellan • Övrigt där du bestämmer var fotnoter,
utskrifter med just den infor- att granska och att ändra inställningar. anteckningar och källor ska skrivas när
du väljer att skriva ut dem.
mation du vill ha med. Spara Utan att lämna utskriftsdialogen.
• Register där du beskriver hur persondina inställningar om vilken in- Utskriftsmedia
och ortsregister och källförteckning
Du
ser
tydligt
vilka
utskriftsmedia
du
ska se ut om de skrivs ut.
formation som ska inkluderas
kan skriva ut till. I exemplet finns en
och hur utskriften ska se ut.
pdf-skrivare installerad så Disgen ger Sidans utformning
Nu kan du välja utskriftsform [1] efter
att du klickat på ”skriv ut” knappen. Systemet guidar dig så att du får rätt person
i centrum för utskriften.

Egna inställningar
Nu kan du göra dina inställningar i
samband med att du skriver ut. Och de
inställningar du gör påverkar bara den
utskriftsform du håller på med.
Du kan spara inställningarna under
egna namn och sedan återanvända dem.
Du kan vara säker på att ändringarna du
gör inte kommer att påverka någon annan utskrift. Du får kontroll över utseendet på dina utskrifter.
Naturligtvis finns det standardinställningar som levereras med Disgen som
du kan använda tills du bestämmer dig
för att göra en egen variant. Du ser dem
när du valt utskriftsform. Här är en antavla i tabellform [2],[3].

12
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även det alternativet. Snabbt får du en
överblick över om du kommer att få med
källor, fotnoter och registerutskrifter.
Likaså kan du enkelt bestämma om du
vill ha med sidhuvud och sidfot och skriva in den text du vill ha där.

Välja information
• Välj/spara där du kan spara den just
gjorda inställningen under ett eget
namn eller låta bli och stället referera
till den som ”Senaste” tills du är nöjd
med resultatet.
• Direktval där du enkelt markerar om
du vill ha med källorna, fotnoterna och
anteckningarna. Du kan enkelt bestämma om registren ska vara med eller ej och om du vill ha engelsk text och
ett speciellt datumformat som stämmer
med språket.
• För antavlan där du väljer vilket innehåll som ska visas för varje person och

Ny utskriftshantering i 8.2

Sidans utformning där du bestämmer sidans marginaler. Du pekar också ut vilka
uppgifter som ska finnas med i sidhuvud
och sidfot och var uppgifterna ska placeras om de skrivs ut.
Inställningarna för Sidans utformning
och för Register sparar du under eget
namn och kan återanvända dem för
alla andra utskriftsformer så att du slipper göra dessa inställningar mer än en
gång. Du behöver därför inte komma
ihåg hur du tänkte då när du tänkte till.
Men välj ett beskrivande namn som leder dina tankar rätt t.ex. ”Stor stil” för
registerutskrift som även den synsvage
har möjlighet att läsa eller ”Stor ram” om
du vill göra en utskrift med plats för egna
anteckningar i marginalen. Ge dig tid att
utforska inställningsmöjligheterna och
skapa en personlig känsla i dina utskrifter. Ångrar du dig finns originalinställningarna nära och lätta att hitta.

1

Bild 1. Bilden visar valet av utskriftsform med ett förvalt värde som utgår från vad du gjorde innan.

2

Bild 2. Utskriftsdialog för val av mallar eller egna inställningar

3

Bild 3. Inställningsdialogen består av ett antal flikar.

Ny utskriftshantering i 8.2
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hel år

1 395:-

Hitta dina rötter!
I Genlines digitala bildarkiv finns de historiska kyrkböckerna
från 1600-talet fram till 1897. Nu kompletteras arkivet i rask
takt med material till och med 1937. Besök Genlines hemsida
för att se vad som finns i just din församling.

Du har väl inte missat den nya funktionen GIDx som gör det
lättare att släktforska? GIDx är en sökfunktion i Genline FamilyFinder som gör det möjligt att söka efter platser som byar, gårdar
och torp. Detta underlättar när du snabbt vill hitta till rätt sida i
husförhörslängderna. Mer än 3 miljoner platsnamn, cirka 30
procent av materialet, är nu registrerade!
Vi har sänkt priset för alla medlemmar i släktforskarföreningar
anslutna till Sveriges Släktforskarförbund och som medlem i DIS
betalar du nu endast 1 395 kr för ett helårsabonnemang på de
digitala kyrkböckerna. Du sparar 600 kr! (Ord. pris 1 995 kr).
Beställning av abonnemang och andra produkter gör du på
www.genline.se där du även kan läsa mer om Genline samt
hitta information om nyheter och erbjudanden.

våra medlemmar

?
Frågor

Bengt Eriksson
medlem 27462

Christian Persson
medlem 32741

Vilket släktforskningsprogram
använder du? Vilka är de bästa
programfunktionerna?

Jag använder Disgen.

Jag använder Disgen. Bästa funktion i Disgen
är att man kan söka efter personer när man
kommit upp i volym.

Vilka andra fritidsintressen
har du? Rekommendera några
favoriter inom litteratur- och
underhållningsområdet? Vilken är
din favorimat och favoritårstid?

Trots släktforskandet är resandet högst prioriterat. I Sverige med campingbil på sommaren och till varmare trakter på vinterhalvåret. Det skall finnas antika kulturminnen och
gärna mycket flora. Snö och myggor vill jag
undvika.
Jag läser mycket, men enbart nonfiction. För
tillfället om Finska kriget 1808–1809, samt om
och av Jöns Jacob Berzelius.

Förutom släktforskning håller jag på med
tennis och annan träning. Jag och min fru har
också en hund och tycker om att resa. Jag rekommenderar en resa till Peru.
Spenatlasagne är inte fel och Beatles håller än.

Var i Sverige finns din släkt?
Har du andra intressanta släktforskningsresultat att berätta för
oss? Har du kört fast eller har
något annat problem med någon
släktgren?

Min släkt finns i Uppland och min hustrus i
Karlskrona. Min egen släkt hamnar hos torpare i många generationer i en liten rektangel
över socknarna Nysätra, Åloppe och Skogstibble.
Det är forskning över internet hemifrån
som gäller i första hand. Jag är abonnent på
Genline och SVAR och snart blir det väl Arkiv
Digital också. Närmast skall jag ta mig för att
skicka bidrag till Disbyt. Det har inte blivit av
än, men där finns några tusen personer att
bidraga med. Dessutom får jag kanske kontakt
med andra som kan ge mig något i retur.

Den största framgången med min släktforskning är upptäckten av nu levande släktingar
i Peru samt möte med flera av dessa. Vi har
blivit en global familj på riktigt.
Min fars släkt kommer från Österlens där
släkten kan spåras åtminstone till 1500-talet.
Min mamma kommer från Stockholm, men
hennes far är från Skåne. Det är via min mormor som förgreningar går bakåt till Nycandersläkten i olika delar av Sverige, men även
Finland och Peru m.m.

Bengt Eriksson, 65 år, bor i Linköping. Han är
pensionerad dataingenjör. Han har släktforskat i 50 år och varit medlem i Dis, till och från,
sedan 1982.

Christian Persson, 46 år, bor i Solna med sin
fru. Han arbetar som konsult i IT-branchen.
Han har släktforskat i 3 år och varit medlem
i Dis sedan 2006.

Våra medlemmar
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macspalten

En Macfadder summerar 2008
Om vi blickar tillbaka kan vi konstatera att
en hel del intressant har passerat under året.
Något av det bästa under året var det nya fria
släktforskningsprogrammet Chronica.

• Välj fil…, Förnamn, Efternamn, oförändrade, Teckenkod
ANSI och GEDCOM version 5.5.markerat.
• Välj mottagande flock – skapa eventuellt ny flock eller arkiv, så att de nya uppgifterna inte blandar sig med tidigare
inlagda uppgifter.

Många Macanvändare kör Windows-program i sina Intelbaserade Apple-datorer, dels med en emulator såsom t.ex. Parallells Desktop eller Microsofts Virtual Desktop, eller med BootCamp från Apple. Jämsides med Reunion och MacStamträd
kör man Disgen 8 i Apple-datorerna.

Chronica

Macfadderuppdragen
Många av Macfadderuppdragen under året, faktiskt de flesta,
har varit att med Gedcom-filer flytta forskningsuppgifter mellan olika släktforskningsprogram.
T.ex. från Disgen 4.5.5 till Reunion och Disgen 8 – från Disgen 7 och 8 till Reunion – eller från Reunion till Disgen 8. Vi
har vid dessa transaktioner blivit påminda om problemen med
export och nu även import av källhänvisningar, till och från
Disgen 8. Vi hoppas att detta är åtgärdat i DG 8.2.
Vi har i tidigare spalter beskrivit export/ import av Gedcomfiler i DG 4.5.5 och skall nu här beskriva export från Reunion.

Export från Reunion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Se bild 1]
Gå in under Arkiv i Menyraden och välj Import/ Export
Markera Exportera
Välj:
Alla Personer eller Markerade Personer, som du tidigare har
markerat i Index
Destination CEDCOM 5.5
GEDCOM – Windows, om Mottagaren använder Disgen,
eller annat PC-program
Radlängd 80, alt. 127
Klicka på Uppgiftslämnare och fyll i dina uppgifter
Exportera

Vi fick ett nytt släktforskningsprogram − Chronica, som går att
köra i Excel på både PC och Mac – och det är verkligen inte
varje år det presenteras nya släktforskningsprogram. Dessutom är programmet gratis och kan hämtas på http://web.telia.
com/~u72604710/ – se brevet nedan från Rolf Boström, som
konstruerat programmet. Programmet är utförligt beskrivet i
Diskulogen nr 80.

Släktböcker
Allt fler släktforskare har publicerat sin forskning och gjort egna
släktböcker, som underlättats med print on demand metoden.
En del uppdrag har varit att komma med goda råd vid framställning av släktböcker i Disgen 8 och Word, och grafiska
an- och släktträd och hemsidor i Reunion.

MacStamträd
En del har börjat använda MacStamträd, som är ett utomordentligt program om man vill presentera sin forskning som
html-filer på hemsidor och på cd-skivor, och som nu är redo
för IPhone.
Vi har saxat texten nedan från Tomas blogg.

Blogginlägg
Nya blogginlägg från Tomas Tycker Till.
MacFamilyTree 5 – redo för iPhone.
”Jag har länge sneglat på det tyska släktforskarprogrammet
MacStammbaum, och även översatt några tidigare versioner.
Trots att programmet sett spännande och ”macigt” ut, har jag
ändå återgått till Reunion efter ett tag. Mes…”

Import av Gedcom till Disgen 8.1 [Se bild 2]
Vi fortsätter med att beskriva import av Gedcom till Disgen 8.
• Gå in under Verktyg i menyraden – välj import av personer,
markera Gedcom

16
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Helge Olsson
unahans@telia.com
http://kulturenanderslov.se/helge/

1

Bild 1 Export från Reunion.
Bild 2 Import av Gedcom till disgen 8.1.

2

Avlidna Dis-medlemmar

Chronica – ny hemsida
Programmet Chronica, för Mac och
PC, som nämnts tidigare i denna spalt,
finns nu att hämta på en ny webbadress
http://web.telia.com/~u72604710/
Bytet föranleds av ett administrativt
misstag av Telia som förpassat den tidigare adressen till evigheten, som det
brukar heta.
En tråkig nyhet är att Chronica inte
fungerar med Excel 2008 för Mac, eftersom stöd för VBA (Visual Basic for
Applications) saknas i denna version.
Efter våldsamma protester har Microsoft lovat återinföra VBA i kommande
Mac-versioner av Excel, och VBA
finns kvar i PC-versionerna.
Rolf Boström

372 Jan Torstensson, Lund
636 Christian Höeg, Lidingö
749 Lars-Erik Åström, Johanneshov
1071 Folke Löfgren,Västerås
1399 Karin Eriksson, Stockholm
3096 Bertil Sjögren, Kista
4935 Bertil Lannefors, Helsingborg
5215 Stig Cullman, Luleå
6212 Kenneth Danielsson, Finspång
7750 Lennart Andersson,Västerås
7760 Birgit Persson, Nybostrand
7912 Ingemar Rasmusen, Linköping
8464 Bengt Åkerberg,Västerås
8768 Berit Oberle, Hällestad
8774 Nils Harrysson, Uddevalla
9000 Arnold Härmark, Upplands Väsby
9136 Poul-Henrik Kongstad, Furulund
9339 Marcus Nordfors, Farsta
9418 Johan Von Schoultz, Helsingborg
9423 Harry Fröjd, Munka-Ljungby
9741 Sigvard Bergstrand, Nyköping
10212 Bengt Liliequist, Umeå
11462 Ragnar Blomqvist, Trollhättan
12041 Rudolf Svensson, Rörvik
12997 Irené Gutierrez, Södertälje
13296 Torbjörn Borglin, Helsingborg
13547 Ingvald Eriksson, Gävle
13793 Sven Westerdahl, Mölnbo
14017 Lennart Larsson,Visby
14157 Sven-Olof Ulfvin, Sandviken
14821 Holger Hellström, Falun
14862 Inga Isaksson, Knäred

Macspalten

14988 Sverker Bernander, Uppsala
15040 Conny Svensson, Degerfors
15114 Gustav Vestermark, Norsjö
15584 Lars Karlsson, Gnesta
16778 Bengt Sand, Täby
17982 Tormod Fjärem, Tystberga
18809 Helena Ahvento, Kumla
21633 Tage Haglund, Tungelsta
22413 Lars Henryd, Fristad
22867 Gunvor Jonasson, Lerum
22987 Rune Roland Lundin, Tullinge
23423 Lennart Landin,Vretstorp
23759 Göran Sandström, Göteborg
23778 Kjell Rydle,Väster Haninge
24360 Lars Åke Svensson,Värnamo
24410 Berit Ansmo, Furulund
24915 Karl-Gustaf Bylehed,Vinninga
27004 Anders Pechan,Vallentuna
27623 Göran Länje,Västerhaninge
28351 Gert Angeloson, Göteborg
29176 Lennart Magnusson, Harestad
29934 Anna-Greta Pehrsson, Södertälje
30014 Jonas Johansson, Rödeby
30386 Nils Sköld, Jörlanda
30734 Olle Walldén, Märsta
31587 Paul Eriksson, Luleå
31937 Marianne Hagklint, Hässelby
32665 Sixten Unger, Färjestaden
32961 Torsten Johansson,Värnamo
35100 Bo Larsson, Upplands Väsby
36038 Axel Backlin, Hälleforsnäs
39644 Ulla-Britt Wass, Skultuna
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text: Christian
bild: Charo Vázquez

Persson
de Echecopar

Släktåterförening efter över 100 år i Peru
Detta är historien om hur
en släktbok skriven 1909,
tillsammans med en webbsajt, lade grunden till att fem
svenskar fick kontakt med
sina släktingar i Peru och sedan kunde besöka dem.
Många svenskar utvandrade till Amerika för 100 år sedan. Peru torde dock
vara ett av de minsta emigrantländerna
för oss svenskar.

Boken och Berndt A. Nycander

Berndt Axel Nycander
1858–1907

18
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Jag visste att en släkting på min mammas sida, Oscar Nycander skrev en imponerande bok Släkten Nycander som publicerades 1909. I slutet av 2006 hade jag
turen att hitta ett original på nätet (den
trycktes i endast 250 ex). Boken visar på
en familj som sedan slutet av 1600-talet
har gjort stora insatser i Sverige och Finland och även annorstädes.
Jag läste om Oscar Nycanders bror
Berndt Axel Nycander som i slutet av
1881 flyttade till Arequipa i södra Peru.
Orsaken till att han flyttade framhölls
vara hälsoskäl och ett blidare klimat.
Innan dess hade han genomgått utbildning i Dresden samt arbetat i England
och Frankrike! Berndt var affärsman,

Släktåterförening efter över 100 år i Peru

han var peruchef och delägare i den
franska handelsfirman Baillard Hermanos
& Co. Han skaffade sig en större förmögenhet i bomullsplantager och diverse
gruvor och fastigheter.
Under ett par år 1900–1902 återvände
han till Europa och Paris. Han åkte sedan tillbaka till Peru för att bevaka sina
ekonomiska intressen för att tyvärr se att
mycket blivit förlorat p.g.a. andras oärlighet. Berndt dog 1907 i lunginflammation. Han efterlämnade fru, fyra döttrar
och en son. Där slutade boken. Vad som
hände sedan var för mig ett mysterium.
Fanns det några ättlingar kvar? Hur
gick det med familjen efter att Berndt
dog? Inget av barnen var vuxna.

Webbsajten Nycander.nu
Efter att ha läst boken fick jag idén att
uppdatera släktdatan i ett släktforskningsprogram. Eftersom mina föräldrar
använder Disgen var det det naturliga
valet. Nästa steg var att klura ut hur data
från boken skulle publiceras på webben.
Jag utnyttjade Disgens funktioner för
att exportera sidorna till HTML-format
och kunde på de sättet publicera släktforskning på Nycander.nu
Förutom strukturerad släktdata från
Disgen scannade jag också in boken för
allmän visning. Följden blev att släktdatan växte efter hand. Jag hade och har

Släkten samlad på en restaurang i Lima.

» Än en gång hjälpte familjeträdet till. Detta
familjeträd rönte mycket stort intresse. «
också använt släktforskning avseende
Nycandersläkten som min mamma genomfört under många år. Till detta har
jag också använt internet och cd-skivor
för olika sökningar.

En röst från Kanada
Jag kunde på nätet konstatera att det
finns personer med namnet Nycander i
Peru, som lever idag. Hur personerna
hängde ihop hade jag dock inte koll på.
Genombrottet skedde då jag blev kontaktad av en kvinna i Kanada vars mans
mormors far var Berndt Axel Nycander.
Hon hade gjort en hel del egen forskning
som jag kunde nyttja. Bilden blev klarare. Alla Berndts barn hade själva bildat
familj och det finns nu många ättlingar i
Peru, men även i USA, Kanada och Australien. Dessutom hade det gått mycket
bra för många av dem.
Vidare uppgifter fick jag av Gaby Callaghan från Australien, född i Peru men
nu gift ”Down Under”. Hennes mormors
far var Berndt. Många mailkonversationer skapade en ännu klarare bild och jag
fick ännu fler kontakter. Speciellt roligt
var det att få se bilder på släktingar från

olika tidsåldrar. Idén dök upp att åka till
Peru för att bl.a. träffa släkten. Dessutom är Peru förutom det ett mycket
intressant land.
Det visade sig lyckligtvis att en av
släktingarna, Eduardo Nycander, är VD
för ett ekoturismföretag Rainforest expeditions med fokus på Amazonas. Eduardo
är sonson son till Berndt. Han hjälpte oss
att sy ihop ett tvåveckors program med
släktmöte i Lima, Anderna och Amazonas m.m. Vi blev fem svenskar som åkte
till Peru; jag, min fru, mina föräldrar och
min moster.

Möte i Lima
Vi fick uppleva mycket i Peru. Vi hade
förmånen att bli hembjudna till Eduardo
och hans fru och barn i Lima dagen efter
att vi landade. Vi fick bra kontakt direkt
och det var väldigt trevligt. Vi hade bl.a.
med oss ett stort familjeträd i A0-format,
uttaget ur Disgen och tryckt av en professionell tryckare. Med hjälp av trädet
kunde vi lättare förstå hur vi hängde ihop.
Under tiden vi reste runt organiserade
Eduardo en släktträff på en fin restaurang i Lima. Han lyckades få ihop 40

personer – imponerade! Timmarna innan var jag lite nervös över hur det skulle
gå. Men det blev väldigt lyckat. Alla var
vänliga och trevliga. Än en gång hjälpte
familjeträdet till. Detta familjeträd rönte
mycket stort intresse. Jag hade låtit göra
ett större antal kopior och varje familj
fick ett exemplar som minne från träffen.
Ett av Berndts barnbarn, Roy Morris
Nycander, höll ett fint tal liksom för att
knyta ihop historien. Ja, det var en fantastisk kväll. Senare på kvällen blev vi
hembjudna till Roy och hans fru.
Vi hade också förmånen att bli inbjudna till ett företag som drivs av familjen.
Dagen innan vi åkte var vi hemma hos
Berndt Axels sonson Javier Nycander.
Under tiden i Peru fick vi veta av släkten att tiden efter Berndts död var tuff.
Barnen tog dock ett stort ansvar, speciellt Berndts son Axel Nycander, som
jobbade sig upp som ledare i gruvindustrin och tog hand om sina systrar. Alla
Berndts barn är nu döda men vi träffade
tre barnbarn och flera barnbarns barn
och barnbarns barnbarn. Jag är imponerad av livskraften i denna familj. Vissa
grenar har som sagt gått vidare till USA,
Kanada och andra länder, men kärnan
lever vidare i Peru.

Släktåterförening efter över 100 år i Peru
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text: Anna
bild: Anna

Linder
Linder

Beräkna släktskap
Hur mycket släkt är du egentligen
med dina släktingar? Genom att
använda tabellen nedan eller den
enkla formeln är det inte så svårt
att räkna ut.

R = ∑(1/2)n

Närmaste gemensamma anfader är din ....
Generation I

Närmaste gemensamma anfader är släktingens ....

förälder
forelder
parent

Generation II

50 %
mor-/farförälder
besteforelder
nevø/ niece
grandparent
nephew/ niece
25 %

nevø/ niece
nephew/ niece
50 %

grand nevø/ niece
greatgrandgrand nephew/ niece
nephew/ niece
25 %
12,5 %

kusiner
søskenbarn/ fetter
first cousins
first cousins
once removed
12,5 %
25 %

oldeforelder
first cousins
grand nevø / niece
grand nephew/ niece
great-grandparent
once removed
12,5%
12,5 %
tip- oldeforelder
greatgrandgreat-great-grandparent nephew/ niece
6,3 %

Generation IV

first cousins
twice removed
6,3 %

3,1 %

first cousins
three times
tiptip- oldeforelder
greatgreatgrandremoved
3 great- grandparent
nephew/ niece
3,1 %
3,1 %

second cousins
twice removed
1,6 %

third cousins
once removed
0,8 %
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0,8 %
third cousins
once removed

0,8 %

1,6 %
second cousins
twice removed

1,6 %

second cousins
once removed
bryllingar
fyrmänningar
third cousins

second cousins
once removed

3,1 %

first cousins
three times removed
3,1 %
1,6 %

3,1 %

6,3 %

6,3 %

first cousins
twice removed
6,3 %

sysslingar
tremänningar
second cousins

greatgreatgrandnephew/ niece

0,4 %

pysslingar
femmänningar
fourth cousins
0,2 %
0,4 %

Släktskap och släktuttryck på svenska, norska/ danska och engelska.
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Generation V

mor-/farförälder
besteforelder
oldeforelder
tip- oldeforelder
tiptip- oldeforelder
greatgrandparent
great-great-grandparent 3 great- grandparent
grandparent
25 %
12,5 %
6,3 %
3,1 %
50 %

syskon
søsken
siblings

förälder
forelder
parent

Generation III

3

2

2

3

1

2
3

4

3
4

4

2

1
4

1

5

5

2

1
Bild 1. 0,54+0,54=0,125. Kusiner delar 12,5 % gener.
2

6

2

1

1

1

6
Bild 2. 0,52+0,52+0,56+0,56=0,53. Eftersom föräldrarna är kusiner är barnen både tremänningar
och syskon. De delar 53 % gener.

M

ånga släktforskare kan undra
hur mycket släkt de är med
sina olika släktingar. Lite
snopet kan det kännas när man hör att
vetenskapsmän tycker att det är onödigt
att räkna släktskap bortanför kusiner, eftersom likhet i genuppsättning mellan dig
och släktingen är ungefär lika stor som
mellan dig och någon obesläktad person.
För oss släktforskare däremot kan varje
promille släktskap vara intressant. Utan
våra förfäder hade vi ju inte funnits. De
är en förutsättning för vår existens, även
om vi bara delar en mycket liten del gener.

Tabellen
I översta raden av tabellen letar du reda
på hur den första gemensamma anan är
släkt med dig. Kolumnerna är märkta
med generationsnummer för att göra
det enklare att hitta rätt då svenskan
saknar samlingsnamn för t.ex. far- och
morföräldrarnas föräldrar (great grandparents). Titta sedan i vänstra kolumnen
för att finna hur din släkting är besläktad med er första gemensamma ana. Där
era rader skär varandra kan man utläsa
släktskapet.

Om din första gemensamma ana är din
mormors mormor och din släktings farfars farmor, kan du se att ni är fyrmänningar och delar 0,8 % gener.
Då svenskan saknar namn för alla släktförhållanden finns även norska/ danska
och engelska uttryck med i tabellen.
Svenska benämningar på släktingar kan
också variera mellan olika områden i
vårt avlånga land.
Dessutom finns siffror i tabellen som
visar hur stor andel gener man delar med
sin släkting. Tremänningar delar t.ex.
bara drygt 3 % gener. Och du är släkt
med din mormor med 25 %.

Formeln
Den enklare formeln för att räkna ut
släktskap är: R = ∑(1/2)n. R, släktskap,
beräknas genom att räkna antal generationshopp, n, mellan de två personer där
släktskap ska beräknas. Formeln baseras på 1/2 eftersom man ärver hälften av
varje förälders gener.
Utgå från ett utskrivet släktträd där
ättlingar finns med, så att deras släktskap kan beräknas. Räkna alla olika
vägar från dig till en specifik släkting.

Beräkna släktskap

Om en anfader är inavlad underskattas
släktskapet och om endast ättlingen själv
är inavlad överskattas släktskapet. Högsta möjliga siffra är 0,75. För mer exakta
siffror vid hög inavelsgrad krävs en mer
avancerad formel.

Exempel
Ett enkelt exempel på hur man använder
formeln är att räkna ut hur mycket släkt
du är med dina syskon. Räkna ett hopp
från dig till din pappa och sedan ett hopp
till ditt syskon. Sedan blir det ett hopp
från dig till din mamma och ett hopp till
ditt syskon. Det ger två vägar med två
hopp vardera: 0,52+0,52=0,5 vilket visar
att syskon är släkt med 50 %.
Hur är kusiner släkt?[1] Räkna 1 från
dig till din pappa, 2 till din farmor, 3 till
hennes dotter och 4 till dotterdottern.
Räkna sedan 1 till din pappa, 2 till din
farfar, 3 till hans dotter och 4 till dotterdottern. Detta ger två vägar med fyra
hopp vardera: 0,54+0,54=0,125. Kusiners
andel lika gener är 12,5 %.
Nu är det bara att börja räkna hur
många hopp det är till dina släktingar!
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Lördag 7 mars och söndag 8 mars 2009

Faddrar och andra funktionärer inom Dis-organisationen inbjudes till funktionärsträff å Valla
Folkhögskola i Linköping för att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera Dis olika verksamheter och projekt, gamla som nya.Träffen inleds med lunch på lördagen kl 12.00. Programmet
inleds kl 13.00 med Föreningen Dis årsmöte. Efter årsmötet och en kort paus sker gemensam
samling i aulan för inledning av funktionärsträffen. De olika funktionärsgrupperna samlas var
för sig under lördag kväll, med fortsättning på söndagen.
text: Anna
bild: Jan

Linder
Nilsson

Årsmötet 2009
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Olof gratulerades på födelsedagen.

Utvecklare planerar det återstående arbetet med Disgen 8.2.

Föreningen DIS verksamhetsberättelse 2008
(föreningens 28:e verksamhetsår)
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Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 25500,
vilket innebär en ökning under året med
ca 2300 medlemmar brutto och ca 500
netto. Nästan hälften av medlemmarna
är anslutna till någon av regionföreningarna, vilka under året erhållit ekonomiskt
stöd från Dis för regional verksamhet.
Regionföreningarnas verksamhet framgår av egna årsberättelser.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Olof Cronberg, Växjö
Vice ordförande
Sture Bjelkåker, Linköping
Sekreterare
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Kassör
Bengt Karlsson, Motala
Övriga ledamöter
Bo Kleve, Linköping
Kjell Weber, Torslanda
Eva Dahlberg, Jönköping
Rolf Eriksson, Vikingstad, till 8 mars
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand
Kjell-Åke Carlenäs, Linköping
Daniel Berglund, Västra Frölunda,
från 8 mars
Ulf Frykman, Linköping, från 8 mars
Revisorer
Stig Aronsson, Löddeköpinge
Sven-Olof Ekström, Linköping, till 8/3
Jan Lilliesköld, Sundsbruk, från 8/3

(4D) Ca 60 Dis-faddrar – med inriktning på Disgen och några andra släktforskarprogram - har varit verksamma.
Deras och övriga funktionärers insatser
är en avgörande del av medlems-servicen. Ca 80 Dis-funktionärer från hela
landet deltog i en funktionärsträff 8 - 9
mars på Valla folkhögskola i Linköping.

Styrelsen har haft fyra protokollförda
sammanträden under året. Regionföreningarnas ordföranden har varit adjungerade till styrelsen. Föreningens
årsmöte hölls den 8 mars på Linköpings
Universitet med bl.a. föredrag av Helena
Nordbäck om Genealogiska Föreningens samlingar.

(Övrigt) Forskarstugan i Gamla
Linköping drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska Förening och har
hållits öppen för medlemmar och andra
besökare varje vardag, och dessutom genom Dis-Filbyters försorg på helger under sommarhalvåret samt torsdagkvällar
under vinterhalvåret.
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Vid respektive avsnitt nedan ges referens till motsvarande punkt i verksamhetsplanen.
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(Övrigt) Dis deltog i augusti med
utställningar vid årets Släktforskardagar i Malmö. Vid den årliga förbundsstämman representerades föreningen
av fyra ombud. Dessutom deltog regionföreningarna med egna ombud.
(Övrigt) I april deltog Dis vid
Kartdagar i Jönköping i samarbete med
Lantmäteriet. I september deltog Dis –
med assistans av Dis-Väst - som utställare vid Bokmässan i Göteborg. I övrigt
har Dis verksamhet presenterats vid ett
flertal möten och kurser runt om i landet,
i de flesta fall genom regionföreningarnas försorg.
(Övrigt) Internationellt har föreningen varit representerad genom sin
ordförande vid den nordiska samarbetskommittén Nordgens möte i Köpenhamn i augusti.
Ett arbetsmöte har hållits i Oslo kring
samarbetet med Dis-Norge och DisDanmark kring vidareutveckling av
Disbyt / Distreff / Distræf.
Dis och Disbyt presenterades i maj
vid en sammankomst på House of Sweden i Washington DC, USA.
(2A) Nästan 19 000 av Dis nuvarande
medlemmar har skaffat Disgen, inräk-

Faddrarna provkörde Disgen 8.2 under helgen.

Sture blev hedersmedlem.
30000

25000

Dis utveckling
20000

medl emmar
DISGEN-anv ändare

nat ca 1300 program som distribuerats
till nya användare under året. Ett 20-tal
medlemmar har under året fortsatt ett
betydande utvecklingsarbete inför kommande Disgen-version 8.2.
Utvecklingsarbete pågår också för ett
Internet-baserat släktforskarprogram.
(4B) I databasen Disbyt för anbyte
med dator deltar ca 6400 medlemmar
med utdrag ur sina släktdatabaser, tillsammans ca 19 miljoner poster vid årets
slut. Drygt 40 % av alla personer födda
i Sverige 1750–1900 är representerade
i Disbyt-basen. Ca 750 000 sökningar
görs per månad.
(2C) Med systemet Dispos för att
hitta i källorna har ca 20 000 sökningar
gjorts per månad.
Dis har i samarbete med Genline startat
ett registreringsprojekt, GIDX, bl.a. i syfte
att utveckla Dispos för sökning i husförhörslängder på gårdsnivå. Ca 300 medlemmar har hittills deltagit i registreringen.
(4E) Dis Arkiv, för framtida bevarande av medlemmars släktdata, innehöll
vid årets slut uppgifter från 175 medlemmar. Referenser till 13 inlämnares material har lagts i Disbyt, på begäran eller
på grund av dödsfall.

DISBYT-deltagare
15000

10000

5000

0
1980

1985

(4C) I Centrala Soldatregistret,
som föreningen åtagit sig att hålla tillgängligt och sökbart på Internet, har i
medeltal ca 100 000 sökningar gjorts per
månad.
(4C) Arbete med att skapa en ny
hemsida för Dis har fortsatt under året.
(Övrigt) Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under
året utkommit med fem nummer. PDFtidningen för engelskspråkiga medlemmar, Rooted in Sweden, har utkommit
med två nummer under året och har fått
en ny redaktör.
(1C) Dis har ett samarbetsavtal
med Genealogiska Föreningen om att

Årsmötet 2009

1990

1995

2000

2005

GF-aktuellt ingår i Diskulogen och om
ett gemensamt projekt, Digisam, syftande till ökad tillgänglighet till GFsamlingar genom digitalisering.
Dis har ett samarbetsavtal med Genline. Under året har samtal förts om samverkans-möjligheter även med SVAR,
Demografiska Databasen och Arkiv
Digital. Dis äger 30 000 aktier i Genline
Holding AB och 20 000 aktier i Arkiv
Digital AB.
Ragnhild Bergström och Gull-Britt
Andersson har tjänstgjort på Dis kansli
och Mikael Olsson som webbutvecklare /
verksamhetsledare. Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.
Styrelsen
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ver hundra medlemmar deltog i
årsmötet. Man valde Gunnar
Wenngren till mötets ordförande, Ingvar Kärrdahl till mötets vice
ordförande och Elisabeth Leek till mötets protokollförare.
Sedvanliga årsmöteshandlingar hölls
sedan där dagordningen följdes efter
några mindre justeringar. Daniel Berglund valdes till ersättare för Sture Bjelkåker som nu lämnar styrelsen. Ingrid
Böklin nyvaldes till styrelsen, på övriga
poster skedde omval.
Kassör Bengt Karlsson förklarade att
2008 års dåliga resultat främst berodde
på att fem nummer av Diskulogen kom ut
2008, decembernumret kom ut i januari,
samt att Genline-aktien sjunkit mycket
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i värde. Han uppmanade sedan alla att
tänka på att spara föreningens pengar –
t.ex. genom att samåka om möjligt.
Sture Bjelkåker avtackades efter mer
än 20 år i Dis styrelse, där han varit med
om att föreningen växt från 1000 till över
25000 medlemmar. Han började som
kassör i början av 1980-talet.
– Jag minns att vi vid ett av mina
första styrelsemöten undrade om vi någonsin skulle ha råd att köpa en dator
till föreningen.
Sture Bjelkåker tackades även av alla
regionföreningarnas ordföranden. Sture
har nämligen varit inblandad i starten av
de flesta regionföreningar.
– Jag har fått frågan om vad jag ska
göra nu när jag slutar i styrelsen. Men det

Årsmötet 2009

är en konstig fråga att ställa till en släktforskare, som ju alltid har något att göra.
Sture blev till sist utnämnd till hedersmedlem i Dis, en ära han delar med fem
andra personer; P O Bergman (1990),
Rune Stalefors (1995), Arne Wallgren
(1999), Lars Blomberg (2001) och Björn
Johansson (2001). Även Olof Cronberg
blev uppvaktad under årsmötet eftersom
lördagen var hans födelsedag.

JUF:s släktgårdsinventering
Årsmötet inleddes med Bertil Ljungars
och Barbro Brageé som berättade om
JUF:s släktgårdsinventering. Vad hände
egentligen med de släktgårdar som inventerades 1945? Då kom 2 500 ansökningar
in, men endast 1 000 beviljades. Efter

att ha studerat materialet insåg man att
många refuseringar berodde på kvinnligt
ägande, vilket inte godkändes då.
JUF räknar med att dagens inventering ska hitta 3 000 släktgårdar. En
rekordgård i Kalmarområdet ska snart
inrapporteras – gården har varit i samma
släkts ägo sedan 1400-talet. Det är unikt
för Skandinavien med släktgårdar, då
gårdar ofta är köpobjekt i Europa och
sällan finns kvar i släkten under någon
längre tid.
I dagsläget är 160 gårdar klara. Då
hela inventeringen är klar ska arbetet
dokumenteras på något sätt. Eventuellt
diskuteras en databas på nätet. Diplomen delas sedan ut på Skansen vid JUF
100 års jubileum 2018.

Andra föreningar som delat ut egna
släktgårdsdiplom är hushållningssällskap och hembygdsföreningar.

Funktionärsträffen
Drygt 80 personer deltog i årets funktionärsträff på Valla Folkhögskola. Alla
deltagare delades in i grupper efter verksamhetsområde: faddrar och utbildare,
programutvecklare, redaktörer, Disbytombud samt styrelseledamöter.
Alla som arbetar med Disgen på något
sätt spenderade helgen med utveckling
och test av den nya versionen.
Faddrar och utbildare testade en betaversion av Disgen 8.2. Under helgens
test hittade man många små buggar som
senare kan åtgärdas av utvecklarna.

Årsmötet 2009

Man var nöjd med att Disgen nu har ett
mer utpräglat Windows-utseende, vilket
underlättar då nybörjare ska börja använda programmet.
Utvecklarna hade ett intensivt planeringsarbete för att bestämma vem som ska
göra vilket jobb innan maj, då man hoppas att Disgen 8.2 är klar för försäljning.
Macanvändarna studerade hur bra,
eller dåligt, import och export fungerar
mellan olika släktforskarprogram och
olika plattformar. Källor kommer sällan
med korrekt vid en export vilket beror
på att programmen inte följer samma
gedcom-standard.
Dis nya hemsida förväntas vara klar
inom en månad. Dis nuvarande hemsida
har ca 60 000 besökare per månad.
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Dis ekonomi 2008
text: Bengt

På årsmötet redovisades föreningens ekonomi
på sedvanligt sätt. Här återges i sammandrag föreningens budget, resultat och balans för år 2008,
samt den budget för 2009 som styrelsen antog i
februari, och som fastställdes av årsmötet.

Karlsson, kassör

D

et har varit ett ett gott arbetsår, föreningen har inte känt av omvärldens ekonomiska svängningar i stort. För att kunna möta
framtiden gäller det att även vi inom föreningen ser över våra
kostnader, samtidigt som vi hittar nya inkomstkällor och inte bara förlitar oss på medlemsintäkter och försäljning av Disgen. Vi måste hjälpas
åt att hålla koll på ekonomin.
Aktietillgångarna avser marknadsvärdet för 30 000 aktier i Genline
AB, samt aktier för 40 000 kronor i företaget Arkiv Digital. Värdet av
aktieposten i Genline AB har tyvärr sjunkit under året motsvarande
90 000 kr, vilket påverkar resultatet negativt.
I budgeten hade styrelsen försiktigt räknat med 25 000 medlemmar i
oktober 2008, glädjande nog blev det drygt 25 000 stycken. Vi ser framemot att få hälsa den 26 000:e medlemmen, och hoppas på detta under 2009.
Budgeten för 2009 förutsätter en medlemsavgift på 130 kronor och att
det blir extra försäljning av nya versionen av Disgen, men där kommer
det att läggas ett förslag att avsätta medel i en fond för framtida utveckling av Disgen.
Föreningen har under året haft tre anställda på kansliet för den löpande
medlemsservicen, hemsidan, PR-aktiviteter m.m.
Redaktörstjänsten för Diskulogen är inköpt. Inga arvoden utgår till
styrelseledamöter, programutvecklare eller övriga funktionärer.
tkr

Resultaträkning (belopp i tusental kr)
Budget Utfall Budget
2008 2008 2009
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning till medlemmar
Övrigt inkl räntor
Kostnader
Kopiering (& tryck*)
Tryck
Porto & Distribution
CD, datorprogram m. m.
Bidrag regionförening
Personalkostnader
Div. tjänster
Resor, kost & logi
Hyror & leasing
Tele & internet
Inventarier inkl avskrivning
Annonser, PR, utställning
Förbundsavgift
Övrigt
Utvecklingsfond (förslag)
Årets resultat

3500

Dis verksamhetsredovisning 2008
3000

2000

Tillgångar
Likvida medel
Aktier
Fordringar
Inventarier, lager

1500

1000

500
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Resultat

Medlemsavg

Finansnetto

Förbundsavgift

Disgen

Regionstöd

PR,utställn mm

Medlemsförsäljn

-1500

Personal

Diskulogen

0

-1000

2987
1013
85

3315
2310
90

3950

4085

5715

*735

*1029

610
45
360
811
270
350
90
75
70
215
125
309

749
38
384
988
260
400
91
42
190
268
118
229

250
690
650
50
370
865
280
400
100
80
50
265
160
371
1080

4065
-115

4606
-521

4403
177

3950

4085

5715

Balansräkning

2500

-500

3000
900
50
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Skulder och eget kapital
Förutbetalda medlemsavg
Skulder
Eget kapital
Årets resultat

Ing.balans
1 jan 2008

Utg. Balans
31 dec 2008

3205
205
163
126

3572
115
223
194

3699

4104

197
432
3070
0

975
580
3070
-521

3699

4104

text: Olof

Cronberg

bild: iPhone, Reunion, FamViewer, MobileFamilyTree, Shrubs

Har släktforskaren någon nytta av iPhone?
Är iPhone så bra som Apple
försöker göra den? Eller är
det bara skicklig marknadsföring? Med följande rader
vill jag dela med mig av mina
egna erfarenheter som nybliven iPhoneägare.
När knappsatsen på min gamla mobiltelefon slutade fungera och min fickdator
samtidigt började bli för gammal, valde
jag att göra slag i saken och skaffa mig
en iPhone. Någon noggrannare marknadsundersökning gjorde jag inte, utan
det kändes naturligt för mig som Macanvändare att slå till.
Den största svagheten som jag har
märkt hos iPhone så här långt är att batteritiden är begränsad. Man får ha telefonen på laddning varje natt.

Jag skriver leksak, eftersom det är lite
svårt att säga vad man ska kalla iPhone
för något. Är det en telefon med vissa datorfunktioner eller är det en dator som
man också kan ringa med? Till leksaksavdelningen hör program som YouTube,
Sudoku och andra spelprogram, men de
flesta program är av nyttokaraktär. Väder och aktiekurser är trevliga om än inte
livsviktiga.

Användbara funktioner
Jag använder ofta Safari för att surfa på
nätet och en specialversion av Hitta.se
för att söka efter personer. Självklart
använder jag mejl-funktionen även om
jag tycker det är lite obehagligt att höra
hur ofta telefonen surrar till. Kameran är
inte den allra bästa, men jag prövade att
fotografera av ett foliodokument och det
är läsbart. Nya program tankas ner via
något som kallas App Store.

Att komma igång

Släktforskning

Som Mac-användare hade jag lätt att
komma igång. Så snart jag kopplade
ihop min dator med telefonen synkades
min epost-brevlåda, min iTunes-musik
och de bilder som jag valde ut i iPhoto.
Likaså synkades adressbok och kalender. I stället för att läsa manualen tittade
jag på en trettio minuter lång presentation på webben om hur man använder
denna leksak.

Har jag som släktforskare någon nytta
av iPhone? En funktion som är överraskande bra är kartfunktionen med
GPS. iPhone använder en kombination
av mobilmaster, GPS och wifi-nät för att
räkna ut var man är någonstans. Den är
förvånadsvärt exakt vad gäller att finna
positionen, även när man är ute i skogen.
När man kör vilse kan man få hjälp att
hitta rätt och det går lätt att få fram en

Har släktforskaren någon nytta av iPhone?
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Reunion
Förutsätter Reunion
ca 138 kr

FamViewer
gedcom-läsare

ca 138 kr

färdbeskrivning. Däremot redovisas inte
kartkoordinater, varför man kanske inte
har så stor nytta av den vid torpinventeringar.

MobileFamilyTree
Det tyska släktforskningsprogrammet
MacStambaum (MacFamilyTree) har en
iPhone-version som heter MobileFamilyTree. Mac-programmet är väldigt
Macintoshy, dvs gränssnittet är som
man kan förvänta sig på Mac:en med
släkttavlor som man kan förstora och
förminska osv. Det går lätt att synka
Mac-programmet mot mobiltelefonens
program. MobileFamilyTree är i gengäld
väldigt iPhony. Jag gjorde misstaget att
synka över 16 000 personer, vilket gör att
programmet känns lite långsamt och att
det kan bli långsamt att bläddra. Framför allt har jag nytta av personakter och
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MobileFamilyTree
Förutsätter MacFamilyTree
ca 46 kr

familjeöversikter. Släktträdet blir svåröverskådligt. Eftersom telefonen synkas
mot Mac:en går det att göra tillägg i
telefonen som sedan följer med över till
Mac:en. Det går relativt lätt att skriva
med fingrarna på iPhones tangentbord,
men för mig som skriver mycket maskin
känns det alldeles för långsamt, varför
jag knappast skulle registrera uppgifter
i iPhone ute i fält. Då har jag hellre med
mig min dator. Däremot är det ju alltid
bra att ha släkten med sig om det kommer upp någon fråga.

Även för PC
Funkar iPhone bara med Macintosh?
Jag har bara testat med min Mac, men
det ska fungera bra med PC också. Man
kan synka iPhone mot Outlook eller
Outlook Express. Bildalbum kan läsas
in från Adobe Photoshop Elements eller

Har släktforskaren någon nytta av iPhone?

Shrubs
gedcom-läsare

ca 46 kr

Adobe Photoshop Album. Om man har
en PC sker synkningen via PC-versionen
av iTunes. Man måste ha Windows XP
eller Vista. Vid en snabb sökning i AppStore finner jag ett par program som kan
läsa Gedcom-filer, men jag finner ingen
mobilversion av något känt PC-baserat
släktprogram.

Kostnad
Vad kostar kalaset då? Det är en djungel
av priser hos Telia, som säljer iPhone.
Om man har ett abonnemang som heter
iMini och binder på 18 månader kostar den mindre 8G iPhone 2495 kr och
abonnemanget 299 kr/mån. Då ingår
bara 100 Mb datatrafik. Eftersom det är
lätt att använda mycket datatrafik kan
det vara aktuellt att lägga till 199 kr/mån
för fri surf.
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Du, din dator och Disgen!
text: Ingvar
bild: Ingvar

Kärrdahl
Kärrdahl

Den här artikeln handlar och filer som du med dina registreringar fyller med innehåll. Det finns dock
egentligen inte om datorn. undantag. Ett exempel är bildfiler som
Artikeln handlar om att or- skapas redan i din digitala kamera. Du
ganisera och hur olika saker sätter själv namn på bildfilen och lägger
den i den färdiga mappen för bildfiler i
är organiserade. I bokhyllan Disgen (DgPic)
ordnar du böcker och samlar
tidskrifter i tidskriftsamlare. Grundläggande datorinfo
I datorn är det precis likadant. Där finns
massor av utrymme för att organisera
innehållet, fast det heter något annat här,
som visas på skärmen så att du ska veta
var du kan spara dina bilder och dokument och var du hittar Disgen.

Hitta i datorn
Kommer du till en obekant plats så tar
du fram en karta för att hitta dit du vill
komma. Det är precis på samma sätt i
datorn men där kallas kartan för Utforskaren. När du besöker ett bibliotek eller
något arkiv så finns det rum och bokhyllor som har beteckningar efter innehåll
och böckerna har också namn, beteckningar och uppgift om innehåll. Samma
sak i datorn men här kallas det mappar
och filer. När du skapar nya mappar och
filer i datorn är det du själv som bestämmer var de ska placeras och vad de ska
heta. För att göra det enkelt för dig har
Disgen redan skapat färdiga mappar

För att datorn ska fungera krävs att den
har ett operativsystem installerat som
hanterar alla uppgifter som matas in i
datorn. Disgen är konstruerat för att användas i operativsystem som är utvecklade av Microsoft, där för tillfället de vanligaste versionerna heter Windows XP
och Windows Vista. Det är dessa båda
som jag använder för den här artikeln.
Disgen kan under vissa förutsättningar
även köras i andra operativsystem.
Operativsystemen XP och Vista är
uppbyggda på samma sätt men visning
och vissa namn och beteckningar är lite
olika och kan ibland skapa viss förvirring. Jag kommer att visa exempel från
båda systemen så du kan se likheterna
och skillnaderna. Du måste tyvärr vara
beredd på att det ibland förekommer
engelska namn istället för svenska. När
jag i fortsättningen anger sökvägar så
använder jag de sökvägar som erhålls vid
en normalinstallation av Disgen vilket
jag också mycket starkt vill rekommen-

dera. Vad jag menar med normalinstallation är att du under installationsförloppet accepterar de förval som anges under
installationsprocessen.
Datorn har egentligen en mycket enkel organisationsstruktur, för oss som
enbart är användare, som kan visas så
här enkelt:
Dator – Fysisk enhet – Mapp – Fil
Fysisk enhet, t.ex: Hårddisk, CD/
DVD, USB-enhet.
Mapp innehåller filer men kan även
innehålla underordnade mappar.
Fil är lagringsplatsen för data.
Själva strukturen visade jag ovan med
indrag. Strukturen i skrift ser ut så här:
Dator\Hårddisk\Mapp\Fil
De fysiska enheterna har bokstavsnamn
som tilldelas av operativsystemet, men du
kan själv ge dem tilläggsnamn (Förnamn).
En av hårddiskarna har alltid bokstaven
C och det är på denna som operativsystemet är installerat. Enhetsbokstaven
skrivs alltid åtföljt av kolon (C:). [1]
Mappar och filer som du själv skapar
namnger du själv och det är också du
som bestämmer var de ska ligga i datorn.
Organisationsschemat (orienteringskartan) över hela datorn heter Utforskaren.

Var finns Utforskaren?
I Windows XP: Längst ner till vänster på
bildskärmen finns en knapp Start med
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Bild 2 & 3 Här hittar du Utforskaren i Windows XP och Vista.
Bild 1 & 4 Så här ser Utforskaren ut i XP och Vista
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Bild 5 & 7 Så här får man en detaljerad lista i XP och Vista

Windowssymbolen. Högerklicka på
Start och i snabbmenyn klickar du på
Utforska. [2]
I Windows Vista: Längst ner till vänster på
bildskärmen finns en rund knapp med
Windowssymbolen. Högerklicka på
Windowssymbolen och i snabbmenyn
klickar du på Utforska. [3]

Praktiska inställningar
För att du själv lättare ska kunna hitta
vad du söker i Utforskaren ska vi göra
några praktiska inställningar. Detta underlättar också om du behöver kontakta
en fadder och svara på en del frågor.
Börja med att öppna Utforskaren.
Överst ser du normalt tre rader (kal�las även lister eller fält). Den översta är
fönstrets namnlist. Den andra raden är
programmets menyrad och den tredje
är programmets verktygsfält. Om det i
din dator inte visas fler rader så ser du
därunder själva Utforskaren. Utforskaren
består av två delar. Den vänstra, smala
delen, visar endast mappar. Den högra,
större delen, visar innehållet i den mapp
som är markerad i det vänstra fönstret.
Detta visas för XP i Bild 1 och för Vista
i Bild 4. [4]

Utforskarens utseende
Windows XP: Om den vänstra delen av
Utforskaren inte ser ut som i bild 1 så
klickar du på knappen Mappar.
För att visa filnamnen i en snygg lista
i den högra delen, klicka på Visa och välj
alternativet Detaljerad lista. Kontrollera
att det ser ut som på min bild. [5]
Windows Vista: I Vista ser Utforskaren troligen från början ut som i bild 4. Även i
Vista väljer du Visa och därefter alternativet Detaljerad lista. [7]
Klicka sedan på Verktyg och välj Mappalternativ. I dialogrutan Mappalternativ välj fliken Visning. Kontrollera eller
ändra så att rutan är tom framför texten:
”Dölj filnamnstillägg för kända filtyper”.
Sedan ska du klicka på knappen ”An-

vänd i alla mappar”. Avsluta genom att
klicka på Verkställ och därefter på OK.
Se nedanstående bild 6 för XP och bild 8
för Vista. [6], [8]

Var finns Disgen?
Disgen består av två delar, programmappen och datamappen. Programmappen innehåller själva Disgenprogrammet. Det är endast vid mycket enstaka
tillfällen som du behöver bry dig om Disgens programmapp.
Datamappen innehåller mappar där de
uppgifter som du själv registrerar i Disgen placeras. Hur och var dina inskrivna
uppgifter hanteras och placeras är något
som du inte behöver bry dig om särskilt
mycket i det normala arbetet i Disgen.
Men redan när du ska lägga in porträtt
och bilder i Disgen behöver du via Utforskaren använda en del av de undermappar
som finns i Disgens datamapp. Det finns
tillfällen då du själv behöver kopiera in
exempelvis bildfiler och kartfiler och då
också skapa och namnge nya mappar.
Det kan även vara nödvändigt att radera
filer som inte längre behövs.

Utveckling
Datorer, operativsystem och program
utvecklas och förbättras ständigt. Allt
detta är ju bra för oss användare men det
ställer även krav på oss att hänga med
och uppdatera oss själva.
Disgen arbetar i huvudsak likadant
i operativsystemen XP och Vista. Även
XP och Vista är funktionellt ganska lika
i de avseenden som berör Disgen. Den
största skillnaden för en Disgenanvändare är nog skillnader i utseende och
vissa benämningar vilket kan ställa till
lite förvirring. Dessa skillnader ska jag
peka på i min beskrivning.
Beträffande Disgen så sker även förändringar som påverkar hanteringen av
programmet i datorn. Vi har under ett
antal år vant oss vid versioner av Disgen
på 8.1-nivå. När den här artikeln kom-

mer i tryck är det endast några månader
kvar till dess att vi går över till Disgen
8.2. Disgen 8.2 kommer enligt min åsikt
att innehålla ett antal förändringar som
underlättar hanteringen i datorn.
När jag nu går in på en del detaljer visar jag skillnader mellan XP och Vista
men även några nyheter som du kommer
att konfronteras med när du ska installera version 8.2.

Disgens programmapp
Sökvägen till programmappen är:
C:\Program\Dis\Disgen8
För version 8.2 blir sökvägen:
C:\Program\Dis\Disgen82
Rör inte dessa mappar eller innehållet
om det inte särskilt anges i någon uppdateringsinstruktion från Föreningen Dis.

Disgens datamapp
Sökväg i operativsystem XP:
Installation från programskiva Disgen 8.0x
C:\Dg8Data
Installation från programskiva Disgen 8.1x
C:\Documents and Settings\All Users\
Dokument\Dg8Data
Installation från programskiva Disgen 8.2:
C:\Documents and Settings\All Users\
Dokument\Dg82Data
Sökväg i operativsystem Vista:
Installation från programskiva Disgen 8.1x
C:\Användare\Delat\Delade dokument\
Dg8Data
Installation från programskiva Disgen 8.2
C:\Användare\Delat\Delade dokument\
Dg82Data

Säkerhetskopiering
I flera artiklar och under kurser har jag
propagerat för hur viktigt det är att ha
ordning på sina säkerhetskopior. Här är
mina fyra käpphästar:
• Säkerhetskopiera ofta.
• Sätt datum på säkerhetskopian.
• Samla säkerhetskopiorna i en mapp.
• Gör kopior på externa media (flera)
som förvaras på åtskilda, säkra ställen.
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Bild 6 & 8 De olika mappalternativen man kan välja i XP och Vista.
Bild 9 Säkerhetskopiera Disgen i DgBackup som automatiskt sparar dagens datum och klockslag.

6

Disgens säkerhetskopia är en komprimerad fil som får namnet Dg8.zip. Innan
du startar säkerhetskopieringen bör du
tillägga dagens datum i filnamnet som då
kan se ut så här: Dg8_ÅÅÅÅ-MM-DD.
zip vilket också utesluter risken att skriva över en gammal fil.
För att samla säkerhetskopiorna börjar du med att skapa en ny mapp på ett
ställe där du lätt hittar den. Du kan ge
den namnet Dg8_Säkerhetskopior. Det
finns emellertid ett ställe där du absolut
inte får lägga mappen med säkerhetskopior och inte heller enskilda Dg8.zip-filer
och det är inne i mappen Dg8Data eller i någon av undermapparna. Hämta
säkerhetskopior från datamappen, där
du placerat dessa, måste du göra med regelbundna intervall, för att förvara dina
säkerhetskopior på säker plats utanför
datorn.
Det finns ytterligare filer som du kan
behöva hantera i Disgen men har du nu
satt dig in i hur Utforskaren fungerar så
ska övrig filhantering, t.ex. Disbytutdrag och Gedcom-filer knappast innebära några problem.

Ny version – Disgen 8.2
8

Disgen 8.2, som kommer om några månader, bjuder på två nyheter som väsentligt underlättar hanteringen av säkerhetskopior samt att det blir lättare att
hitta Disgens datamapp.

Säkerhetskopieringen

9
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När Disgen installeras, eller när man
skapar en ny datamapp, så skapas också mappen DgBackup under mappen
Dg82Data. När man ska göra en säkerhetskopia väljer programmet DgBackup
som mål för säkerhetskopian. Givetvis
kan man själv välja en annan destination
för sin säkerhetskopia, men vi rekom-

Lär dig mer om Disgen 8 – del 29

menderar att man använder DgBackup.
Säkerhetskopian namnges nu även automatiskt med datum och klockslag så det
blir helt omöjligt att av misstag skriva
över gamla säkerhetskopior som man
vill behålla. [9]

Utforskaren
I den nya versionen har under Arkiv
införts ett nytt val ”Öppna datamappen”. Genom att klicka på detta öppnas
Utforskaren med Disgens datamapp
Dg82Data markerad och öppnad. Detta
innebär en mycket förenklad öppning
och hantering av Utforskaren när man
arbetar i Disgen, oavsett om vill kopiera
en säkerhetskopia eller lägga in en bild i
bildmappen.

Slutord
Som jag skrev i inledningen så är denna
artikel inte på något sätt ämnad som datorutbildning. Syftet har varit att ge dig
några små tips och mer förståelse för var
dina data hamnar och hur du lätt kan
göra de kompletteringar du vill i förhållande till din egen forskning.
Vill du lära dig mer så rekommenderar
jag att du anmäler dig till någon grundkurs i datoranvändning. Några av Dis
regionföreningar anordnar även kurser
i grundläggande datoranvändning och
med inriktning mot släktforskning. Regionföreningarnas kurser i Disgen ger också mer kunskap om datorn och Disgen.
Jag har med avsikt hoppat över alla
finesser och möjligheter som finns i Disgen som i sin tur innebär att du behöver
använda Utforskaren. Sådant behandlar
vi i andra artiklar om Disgens alla funktioner och möjligheter.
Lycka till med dina övningar och inställningar i Utforskaren och med användningen av Disgen.
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Centrala Soldatregistret är
ett samarbetsorgan för en
mängd olika soldatregister,
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de lokala registren. En komplettering till Björn Lippolds
artikel följer nedan.
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I nr 83 av tidningen Diskulogen återfinns
en artikel av Björn Lippold om Centrala
Soldatregistret. Björn har all heder av
sitt pionjärarbete med upprättandet av
Soldatregistret i Skaraborg och allt det
arbete som han i egenskap av chef för
Garnisonsmuseet i Skövde har lagt och
lägger ner för att stödja uppbyggandet
av de olika lokala Soldatregistren.
Som framgår av artikeln har arbetet
varit mycket framgångsrikt, även om delar av landet fortfarande saknar register.
Som representanter för ett av de lokala
soldatregistren känner vi dock ett behov
av att även beskriva de lokala registrens
relationer till Centrala Soldatregistret.
Våra många kontakter med soldatforskare visar tydligt att man inte har fått
klart för sig var forskningen utförs och
hur man får tillgång till soldatakterna.
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föreningar. Dessa föreningar äger och har lösts genom lokala anslag, medlemsbestämmer själva över sina register, men avgifter och avgifter för soldatakterna.
samarbetar med det Centrala Soldatre- Underhåll och uppdatering kräver också
gistret som i detta frivilliga samarbete ett personligt engagemang på lokal nivå.
2009-0207 21:00
har följande funktioner:
Det är naturligtvis
viktigt att samar• Tillhandahåller ett databaspro- betet fortsätter och att Släktforskargram för soldatregistrering.
föreningarna ute i landet engageras i
• Fungerar som ett samarbetsorgan soldatforskningen, även i de delar av
för utbyte av erfarenheter.
landet som inte är bearbetade. Detta är
• Lägger upp ett sökbart soldatre- en mycket stor arbetsuppgift. I den förgister i Dis.
ening undertecknade representerar har
Observera att registret i Dis endast inne- inventeringen av vårt landskap omfattat
håller möjlighet att söka på nyckelupp- cirka 38 000 soldater och tagit över 10
gifter för soldaterna. Om man önskar år att genomföra trots att ett stort antal
den kompletta soldatakten måste regist- medlemmar varit engagerade.
rets ägare kontaktas. Adresser finns i
Dis. Registret i Dis innehåller alltså inte
de kompletta databaserna, dessa finns
endast hemma hos ägarna av registren.
Soldatregistret Uppland
Centrala Soldatregistret har inte till		
Christina Backman
gång till de lokala registren. Centrala
Sten Gillgren
Soldatregistret har inte någon äganderätt
till de olika registren och kan inte heller
planera de olika registrens framtida organisation utan samråd med ägarna.
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Bild 1 Disgens datafiler.
Bild 2 & 3 Ändra enhetsbeteckning på ditt USB-minne.

2

1

Res med Disgen på ett enklare sätt
text: Bengt
bild: Bengt

I flera år har jag haft studiecirklar om Disgen. Det har
varit ett stort problem att
göra det möjligt för deltagarna att kunna arbeta hemma
mellan träffarna och fortsätta
där de slutade i cirkeln.
Att ständigt ta backup och återläsa blir
ett nästan oöverstigligt hinder för nybörjaren. I Diskulogen nr 82 skriver Ingvar
Kärrdahl en artikel om att resa med Disgen på ett litet fickminne. Det verkade
kunna vara en lösning. Här vill jag bygga
vidare på Ingvars artikel och beskriva en
ännu enklare lösning.
Problemet är att minnets enhetsbokstav varierar beroende på vilka andra
enheter som anslutits samtidigt. Det kan
vara ett USB-minne, ett kamerakort eller något annat som reserverar enhetsbokstäverna. I stället kan man ge alla
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Kjöllerström
Kjöllerström

dessa sina fasta beteckningar, så att de
alltid får samma bokstav.
När jag i det följande talar om pinne
menar jag såväl ett USB-minne som en
USB-ansluten hårddisk. De fungerar på
samma sätt.
Första steget är att starta Disgen på
din huvuddator och i menyraden klicka
på Inställningar/Systemet. Gör en anteckning om var på datorn Disgen har sina
datafiler [1]! Sedan använder du Utforskaren för att ta reda på sökvägen till
Disgens program. Vanligtvis ligger det
under C:/Program och där heter mappen
nog Disgen8.

Lås pinnens enhetsbokstav
Sätt in pinnen och låt datorn hitta den.
Ge pinnen en ny enhetsbokstav, säg S
(som i släktforskning).
Högerklicka på Den här datorn och välj
Hantera! Öppna Lagring i vänstra panelen och klicka på Diskhantering i den
meny som kommer upp. Då får du en lis-

Res med Disgen på ett enklare sätt

ta över alla diskar i datorn och bland dem
pinnen du just satte in. Högerklicka på
pinnen och välj Ändra enhetsbeteckning och
sökvägar [2]. Klicka sedan på Ändra och
ange bokstaven S. Stäng med OK [3].
Pinnen ska nu alltid dyka upp som
enhet S: även om den kopplas loss och
återansluts.

Kopiera filer till pinnen
Skapa en ny katalog på pinnen med
namn som BengtsDisgen (när man har
flera versioner av samma program kan
det vara bra att märka dem på något
sätt). Kopiera nu programmappen Disgen8 och datamappen Dg8Data till denna
katalog på pinnen.
CD-skivor brukar ofta starta sig själva
när man sätter dem i cd-läsaren. För att
få pinnen ”självstartande” med samma
teknik lägger man därför en fil autorun.inf
i roten. Starta Anteckningar som finns under Start/Tillbehör och skriv in text [4].
Här anger action den handling vi ska upp-
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Använd anteckningar och
skapa en fil som gör att
pinnen blir självstartande.

6

7

muntras göra när pinnen startar, icon anger Disgens ikon, open kör programmet
Disgen och label anger pinnens etikett.
Klicka sedan på Spara som och spara som
Autorun.inf och placera den i roten (alltså
inte i någon mapp) på pinnen S [5].

Kontrollera Disgen
Ta ut pinnen och sätt in den igen. Efter
ett tag visas en ruta [6]. Klicka på Kör
Disgen för att starta Disgen. När Disgen
startar kan det inträffa att det inte hittar
sina data och klagar på det. (Detta beror
på att USB-minnet kan få olika enhetsbokstav) [7]. Klicka på OK, leta reda på
pinnen S, och bläddra dig fram till S:/
BengtsDisgen/Dg8Data och klicka på den
så att den blir markerad. Klicka därefter
på OK och Utforskaren stängs. Nu bör
Disgen starta på välkänt sätt. (Det kan
hända att något bildprogram försöker
öppna pinnen för att leta efter bilder. I
så fall klickar du avbryt.)
Stäng Disgen och kontrollera att det
fungerar som det ska, genom att dra ut
pinnen och sätta in den igen. Har allt fung-

erat rätt kan du nu klicka på Kör Disgen
och få Disgen att starta som vanligt.

Den andra (tredje) datorn
När du sätter in pinnen i en annan dator
för första gången, ska du göra i ordning
den i den nya datorn precis som tidigare
under steg 1, så att pinnen får enhetsbeteckningen S:. När du sedan på nytt sätter
in pinnen får du upp bilden i figur 6 och
kan åter klicka på Kör Disgen. Nu ska Disgen starta som vanligt, så snart du stoppar in pinnen även i denna andra dator.

Avslutningsvis
Om man vill veta vilka personer man
redan har inmatade i Disgen på pinnen
klickar man på Kikaren-ikonen i verktygsraden. I sökfönstret som kommer
upp, klickar man först på Nollställ allt
och sedan på Sök. Resultatet blir en lista
på alla inmatade personer. Markera en,
och klicka på den gula ikonen på vänsterkanten i Disgen. Då kommer familjebilden upp med den valda personen
som centrumperson.

När man har Disgen på en pinne blir
det ännu viktigare att säkerhetskopiera,
eftersom det är så lätt att tappa bort pinnen. Det säger sig självt att man måste
lägga säkerhetskopian på något annat
ställe än på pinnen. Varför inte på något
av de fria diskutrymmen som finns på
webben? Säkerhetskopian kan bestå av
en kopia av mappen Dg8Data eller en
säkerhetskopia gjord i Disgen.
För att få en överblick över vilka diskar som finns på datorn använder man
Utforskaren. Tryck på Windows-tangenten (den med flaggan på) och samtidigt
på E. Nu öppnas Utforskaren och man ser
datorns diskar. Där finns dels hårddisken C: dels ska man finna ett flyttbart
minne, eller Kingston, eller liknande som
har en enhetsbokstav D:, eller E:, eller F:
eller G:. Det beror på vad man har anslutit till datorn, så det kan variera.
En samlad lista över alla tips om hjälp
med Disgen hittar du på Dis-Syds hemsida www.dissyd.se Se hjälp till medlemmar. Lycka till!
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text: Bengt

Eriksson
Matrikkeli, Hiski

bild: Genline, SSA, FSHF, Helsinki

Släktforskning på internet
Bild 1 & 2 Barnhusets rullor visar händelser under Fritz Julius barndomsår.
Bild 3 Mamma Julias födelsedata finns i mantalsregistret för år 1860.
Bild 4 Julias födelsenotis med föräldrarnas namn fannns hos Genline.
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GID 2737.46.5100
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Fritz Julius var barnhemsbarn,
men trots det går det ganska
lätt att hitta hans släkt med
hjälp av internet. Hans historia kan följas via barnhemsrullor, mantalsregister och en
studentmatrikel.
Jag har under hösten 2008 forskat på
släkten Liljegren, som enligt tradition
startade som släkten Liljefeldt i Finland.
Slutresultatet är att jag hittat rötter ner
till 1590 via prästsläkten Lilius i Finland.
Vägen och metoderna till detta resultat
kan vara lärorika för andra, varför jag
här beskriver dessa snarare än släkterna.
All forskning beskriven nedan är gjord
hemifrån via internet, med något enda
undantag som anges i texten.

Uppdrag
Enligt muntlig tradition och tidigare
forskning var Fritz Julius Liljegren den
förste Liljegren. Han anges vara född
utom äktenskapet av Julia Amalia Liljefeldt 1843 och uppfostrad på barnhem
i Stockholm. Julia Amalias far sägs vara
en Fortifikationschef och Krigskommissarie från Finland. Endast efternamnet
Liljefeldt var känt om honom. Släkten
önskade veta mer om de finska rötterna.

Fritz Julius ungdom
Av tidigare forskning i Stockholm hade
jag lärt mig att Stockholms Stadsarkiv
(SSA) är en bra källa och de har digitaliserat en hel del användbara handlingar.
Att söka där är dessutom gratis.
Där började jag med att söka i Allmänna
Barnhusets rullor för åren 1798–1907. Jag
sökte på förnamnet Fritz Julius och fick
en värdefull träff direkt som gav en kopia
på barnhemmets journal för barnhemsbarnet Fritz Julius född 1843-01-02 [1].
Där fanns detaljer om hans utackorderingar de första nio åren. Senare under

hösten digitaliserade SSA ytterligare
två dokument som täckte åren fram till
hans 12-årsdag [2]. Men inget sägs om
hans föräldrar. Den enda anknytningen
till traditionen är att Fritz Julius anges
flytta till en ”enkefru Liljefelt” 1848.
Jag önskade nu hitta födelseanteckningarna för Fritz Julius. Efter lite virrande i Stockholms församlingar via
Genline fann jag födelsen i Adolf Fredrik. Där står att han föddes på P.P. vilket kan tydas som barnbördshuset Pro
Patria. Föräldrar anges ”okänd, 20 år”.
Fram till 1907 fick både moder och fader
vara okända.
Via anteckningarna i barnhemsjournalen och kyrkböcker hos Genline
kunde jag följa Fritz Julius under hans
ungdom. De första fyra
åren utackorderas han
till en änka i Danderyd.
Efter ett kort gästspel
hos en mamsell Helling
bor han i några år hos
en änkefru Liljefeldt.
Mer om henne nedan. Tolv år gammal
skrivs han ut från Barnhuset och blir lärling hos en skorstensfejarmästare Braun.
Hos honom är han till c:a 20 års ålder.
Hos Braun kallar han sig först Lundgren
men därefter tar han efternamnet Liljegren. Han blir senare skorstensfejarmästare i Norrköping, med stor rörelse och
många barn.

mansarkivet man skall använda, detta har
också SSA digitaliserat.
Sökning i dessa register kräver lite
tålamod och taktik. Man bör först ange
ett brett sökbegrepp. Men en sökning
endast på efternamnet Liljefelt i mantalsregistret gav mig direkt träff på en
Commissariedotter Julia A Liljefelt som
bodde i Adolf Fredrik 1858. Genom sökning på olika stavning av efternamnet
fann jag henne mantalsskriven i olika
församlingar i Stockholm under åren
1842 till 1864. Minst sex olika stavningar
av efternamnet har förekommit. I texten
nedan har jag använt de stavningar jag
hittat i respektive källa.
För 1855 har SSA ett register som också innehåller födelsedata. Där hittar jag

» Här körde forskningen fast för

en tid. Jag förbisåg det allra enklaste verktyget idag – Google. «

Fritz Julius mamma
Enligt traditionen var Julia Amalia Liljefeldt moder till Fritz Julius. Fanns hon
i Stockholm vid denna tid? Att börja leta
i kyrkböcker är omöjligt när man inte ens
vet församling. Nu är SSA åter till stor
hjälp. Man har gjort ett register för mantalsuppgifter för åren 1800–1883. För
åren 1835, 1845, 1860 och 1870 finns
dessutom själva mantalsuppgiften skannad. Från 1830 var dessa obligatoriska
att inge varje år. Söker man personer efter 1878 i Stockholm är det i stället Rote-
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Commissariedotter Julia Liljefeldt boende i Ladugårdsland övre med födelsedatum 1823-03-06. Detta stämmer med
att hon skulle vara 20 år vid Fritz Julius
födelse så som angavs i födelseboken.
För 1860 hittar jag hos SSA hennes
egenhändigt skrivna mantals-uppgift.
Hon bor då i Adolf Fredrik på Kammakaregatan 44. Traditionen med en fader
som var Krigskommissarie styrktes och
hennes födelsedatum 1823-03-06 fick jag
bekräftat här [3].

Julias föräldrar och syskon
Jag letade i flera födelseböcker från
Stockholmsförsamlingar för att möjligen hitta henne född där. Efter en hel del
möda hittar jag henne i Genline, född i
Jakobs församling [4].
Här kallar sig fadern Fältkamrer Johan Lilljefeldt och moder är Sara Catharina Nordgren, 38 år gammal. De uppges bo i kvarteret Italien större N:o 9.
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[Församlingar] [Böck

Idensalmi lf - Iisalmen msrk
Vigda
Länk till denna händelsen [ 1681792 ]

5

Catharina Lilljefält återfinns i mantalsregistret
1835. J. F. Liljefeldt med
familj finns i HL hos
Genline. Johan F. Liljefeldt vigsel 1806 finns i
Hiski-databasen.

9.3.1806

Lysning / Vigd
Man
Hustru

By / Gård
Namn

Exped. Kr. Befm. ochLänsman Johan Fred.

Namn

Jungfr.

Original komm.
Länkar

SSHY - Digiarkisto

Ung. Bd.s. Jakob Andra' Huttuin

9

Bd.d:r pig Katarina Petr
Kumbulain
Bd.d:r pig Helena Andra
Bd. enk. Katarina Kivira
Pig. Elin Gustavi Peloin
Bd.d:r pig Kristina Jako
Savolain

I SSA:s mantalsregister för 1820 hade
jag hittat en Fältkammererare J.F. Lilljefelt boende i Katarina södra och västra.
Kyrkoböcker för Katarina är oanvändbara då. Där fanns en referens 1252 till
mantalsuppgift. Här var jag tvungen att
göra det enda fysiska besök på ett arkiv
jag gjort. Vid besök i Stockholm gick jag
till SSA på Kungsholmen. Den önskade
referensen 1252 fanns på mikrofilm.

Han bodde i kvarteret Nederland i Ka- kollade runt i Åbo och Björneborgs län
tarina med en hushållerska och en piga. vad församlingarna heter. Jag fann ett
967 9.2.1806 Varpais
Ung. Bd.s. Anders Andra' Korhoin
Följande anteckning finns: ”Fältkamre- namn somExped.
passade:
på svenska
Kr. Befm. ochLänsman
Johan Fred. Messuby
968 9.3.1806
Jungfr. Maria Xstina Gu
Liljefeldt
raren J.F. Lilljefelt hyrer härstädes Rum men969 23.3.1806
ochPalois
på finska
Messukylä.
Ung. Bd.s.
Mårten Larss. Pardain
Bd.d:r pig. An:a Petri R
Lupue
Ung. Bd.s. Joh. Andss. Kumbulain
Bd.d:r pig. Sofia Adami
säger sig vara Mantals- och Skattskriven 970
i 23.3.1806
Dessutom
fanns
där
en födelsebok,
971
25.3.1806
Vehmasmäki Bd.s. änkl.
Georg Georgii
Tuovin
Torp. änk. Anna Snickar
Bd.d:r pig Regina Henri
Ruokosen
Ung.
Henr. Johss. Ruotzalain Jag sökte ju
dess gård Källberga i Östmo socken, Stock-972 29.3.1806
Syntyneet,
förBd.s.1751–1782.
Mardikain
Ollickala
Ung. drg. Gustaf Karlss. Tåg
änk. Elisabeth Ollik
holms län. .. har härstädes Sidengardiner uti973 29.3.1806
1777!
Under
några veckor läste jagBd.fram
ett rum.”
och tillbaka i denna födelsebok. SkanHärligt! Ösmo är en landsförsam- ningen är gjord helt utan gråskalor och
ling med ordning och information i sina därför svårläst. Troligen femte gången
kyrkböcker relativt vad man upplever jag läser på sidan för oktober 1777 märför Stockholms-församlingar.
ker jag att det även finns något skrivet
Väl hemma hittar jag också familjen på tvären i marginalen som jag inte notepå Källberga gård i Ösmo. I Husförhör rat tidigare. Där finns en Johan Fredrik
Ösmo 1817–1826 hos Genline hittar jag med en fader Sergeanten Anders Johan
hela familjen [6]. Här finns 1819 f.d. Lilienfelt och moder Anna Henriksdot2
kamrer J. F. Liljefelt och tre av1 ofhans
ter! [7] Den finska anknytningen som
barn. Sonen Fredrik Mauritz hade jag traditionen sagt blev härmed bekräftad.
redan hittat. Det är änkan efter honom
Nu ville jag gå till husförhörsbok,
som Fritz Julius bor hos 1848. Men först Rippikirja, och hitta hela familjen. Tyvärr
nu är släktskapet bekräftat.
fanns dessa bara för 1762–1767 (troligen
Intressantast i detta dokument är Jo- ofullständig) samt för 1793–1798. Trots
han Fredriks födelsedata (1777-10-17) mycket letande fann jag inte familjen i
och födelseort som tidigare var okända. dessa. Fadern Anders Johan var ju sergeDär står en ort som ser ut som M....by, ant i en orolig tid i Finland så han var kanÅbo län, alltså i nuvarande Finland.
ske inte särskilt bofast. Här körde forskningen fast för en tid. Jag förbisåg det
Kyrkoböcker i Finland
allra enklaste verktyget idag – Google.
Nu började jag leta efter och lära mig
källor i Finland tillgängliga över inter- Johan Fredriks släkt
net. Finlands släkthistoriska förening En morgon i december googlar jag på
(FSHF) har länkar till skannade kyrk- ”Anders Johan Liljefelt” i domänen .fi.
böcker. De är långt ifrån färdiga med Man måste prova alla alternativa stavskanningen av alla församlingar, men jag ningar. Detta gav två träffar i något som
hade tur och fann vad jag behövde. Jag på finska heter Ylioppilasmatrikkeli 1640–
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Johan Fredriks familj

40

Maria Xstina Gullman

Egen komm.

963 12.1.1806 Hajais

Det finns läsbara husförhörslängder för
året och följande år i Genline, men trots
många timmars letande har jag inte funnit familjen boende där.
Jag hade tidigare sett att det fanns en
änka Catharina Liljefeldt i Stockholm
när jag sökte i SSA:s mantalsregister.
För 1835 års mantalsskrivning finns
mantalsuppgifterna digitaliserade och
med sökning på namnet Lilljefält (!) hittar jag henne med familj [5].
Hon uppger sig nu vara Fältkamrersänka. Två döttrar bor fortsatt hemma. Observera hur felstavningar kan
fortplanta sig till digitaliserade register
och försvåra sökningar. Härifrån kunde
jag spåra Sara Catharinas släkt till en fader som var klensmedsålderman och farfader som var klockgjutareåldersman.
Men det var ursprunget för Johan
Fredrik Liljefeldt som var fokus och för
honom hade inte funnits något belägg i
någon kyrkobok ännu.

Liljefeldt

By / Gård

964 22.1.1806 Kilpisari
965 26.1.1806 Pahkamäki
966 26.1.1806 Lappetelä

Ung. Reserv karl. Anders Nousiain
Ung. Bd.s. Joh. Larss. Huttuin
Ung. Bd.s. Matts Nilss. Lappetelain

Bild 7 Finsk födelsenotis för
Johan Fredrik 1777.
Bild 8 Matrikel över studenter från Åbo Universitet.

7

Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8783

Henkilötiedot
kl. 1768 Anders Johan Lilius, vuodesta 1772 Liljefelt (Lilienfeldt) 8783. * Messukylässä 10.4.1751.
Vht: Messukylän kirkkoherra, FM Anders Lilius 5825 (yo 1731, † 1771) ja Maria Elisabet Thauvonius.
Pääsykuulustelu 2.5.1768. Ylioppilas Turussa kl. 1768 [Lilius] And. Sat. _ 511. Satakuntalaisen
osakunnan jäsen 3.5.1768 [1768] Die 3 m: Maji Andreas Johannes Lilius Messybyensis Nat: 1751: |
Militiæ suam obtulit witam. — Voluntaari 1772. Lippumies Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1773,
kersantti (1775). Maanjako-oikeuden sihteeri (1787). † Messukylässä 15.2.1808.

Länkar:
SSA www.ssa.stockholm.se > Använd arkiven > Sökvägar
FSHF www.digiarkisto.org > Bildarkiv: Kyrkoböcker
Åbo universitet matrikkeli.helsinki.fi > Ylioppilasmatrikkeli
SVAR www.svar.ra.se
Genealogiska Samfundet i Finland www.genealogia.fi

Pso: 1775 Anna Henriksdotter Elgeen († 1836).
Lanko: Spankkovan kirkkoherra Tomas Elgeen 8066 (yo 1758, † 1799).

8

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #944; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden
kirjoittautumisasiakirjat v. 1768; Antti Lehtosen tiedonanto 5.6.2008 (Täydennys ylioppilaan elämänvaiheisiin v:sta 1772
eteenpäin). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 180 (CXIX). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 789 (Lilius
Taulu 23).

1852. Det är en matrikel för alla utexaminerade från Åbo universitet mellan
1640 och 1852. Inte nog med att det är
en kronologisk matrikel, någon har också länkat till släktingar för varje utexaminerad som också examinerats i Åbo.
Denna troligen från början handskrivna
matrikel är idag upplagd på internet.
Många bemärkta svensk-finska släkter
kan sökas där. Det enda problemet är att
all text är på finska förutom lite latin [8] .
Här framgår att Anders Johan är född
Lilius 1751-04-10, utexaminerad från

nit 12 kyrkoherdar Lilius men det finns
säkert fler. Databasen upptar söner men
aldrig döttrar. De fick aldrig chansen att
läsa på universitet och kom inte med i
matrikeln. Troligen finns det söner som
saknas också därför att de inte läst där.

Generalmönsterrullor
Ytterligare en typ av källa har kommit till användning. Jag ville veta mer
om sergeanten Anders Johans militära
karriär. Jag hade sett att soldattorpen i
Messuby hörde under 2:a Majorens Companie av Björneborgs
2009-02-17 09:10
regemente.
Jag antog
att Anders Johan också
hörde dit. Hos SVAR
finns Generalmönsterrullor skannade. Där
finns också Björneborgs regemente. Jag
hittar honom mönstrad flera gånger under åren 1779–1783. Han har titlar ”Sergeant på extra Stat” och ”VargeringsUnderOfficer”. Han får avsked 1783.

» Andra frun finns i Stockholm och
1 of 1

kallar sig änka när han gifter
sig i Finland för tredje gången! «

Åbo 1768, och 1772 byter han som militär namn till Lilienfelt. Hans examina och
föräldrar anges också samt var han varit
fram till sin död i Messuby 1808-02-15.
Att hitta en källa som denna databas
är absolut högsta vinsten. Släkten Lilius
läste nästan alla vid Åbo och med några
få undantag blev de kyrkoherdar. Genom att klicka mig fram i denna databas
har jag från Anders Johan kommit fyra
generationer bakåt, alla är kyrkoherdar.
Den äldste är en Henrik Rainenius född
1590, kyrkoherde i Längelmäki, som efter en akademisk avhandling om liljor
verkar ta sig namnet Lilius. Jag har fun-

Äventyraren Johan Fredrik
Johan Fredrik Liljefeldt, som skulle
vara huvudperson i denna forskning, är
ännu lite ”i dimmorna”. Han börjar dock
skymta fram som en äventyrare. Här
krävs mer forskning, troligen i domböcker och också i arkiv i Finland.
Tre obekräftade uppgifter om honom
har jag fått hos Genealogiska Samfundet

Släktforskning på internet

i Finland på www.genealogia.fi . I projektet
Hiski läser de av finska kyrkoböcker och
sparar i en databas för sökning. Johan
Fredrik har troligen varit gift tre gånger.
Första giftet 1806 i Idensalmi [9]. Hans
titel då är ”Exped. Kr. Befm. och Länsman”. Andra giftet är 1810 i Stockholm
och tredje i Fredrikshamn i Finland
1831 enligt Hiski. Jag har i Hiski också
hittat att han dör i Tammerfors 1848.
Andra frun finns i Stockholm och kal�lar sig änka när han gifter sig i Finland
för tredje gången! Under sin tid i Ösmo
1816–1820 har han först varit förvaltare
på Nynäs Säteri, åt änkan efter generalen Carl Johan Adlercreutz, och därefter
ägare till Källberga gård i Ösmo i några
år. Därifrån tycks han rymma med familjen efter konkurs enligt en Google-träff.

Fortsättning
Ingen forskning i en viss släkt blir någonsin färdig. Trots att jag saknar blodsband
till denna släkt har den varit så varierad
och intressant att den kommer att engagera mig i många år. Det finns säkert fler
spännande fakta att plocka fram från Johan Fredriks 70-åriga levnad. Han bör
bl.a. varit med när vi förlorade Finland
för i dagarna 200 år sedan. Jag har med
dessa rader försökt dela med mig av mina
erfarenheter efter bara första halvårets
forskning.
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nya cd-skivor
Halmstad 100 Kartor, Människor och
Bebyggelse (DISCD#301) 2008.08
I Halmstad för 100 år sedan.
20 kartor från Halmstad kommuns Byggnadskontor. 8 artiklar från Föreningen Gamla
Halmstads Årsböcker.
Halmstads stads adresskalender för 1907.
Halmstads fastighetskalender 1925.
Befolkning i Halmstad 1882-1897 i en sökbar
databas med 50 000 namn.
Registret består av alla personer i Halmstads
husförhörslängd.
Hallands Släktforskarförening. Föreningen
Gamla Halmstad.
www.genealogi.se/halland
hgf@halland.genealogi.se
Pris: 200 kr
Falbygdsrötter version 2.0 (DISCD#302)
2008.08
Födda, vigda och döda inom Falköpings nuvarande kommun ca 1750-1936, 284 000 poster,
nytillkommet i denna nya version är födda,
vigda och döda 1921–1936, samt några socknar från tidigt 1700-tal, bland annat Norra
Åsarp och Slöta.
Falbygdens Släktforskarförening.
http://fsffalbygden.se/
Pris: 325 kr, medlemmar 250 kr.
Medelpad CD 1500-1800, utgåva nr 2
(DISCD#303) 2008.08
Familjeregister för socknar i Medelpad.
www.genealogi.se/medelpad/
Pris: 350 kr + porto, medlemmar 300 kr + porto
Tidiga entreprenörer Norrbotten län,
landsbygden 1888–1900.
(DISCD#304) 2008.08
Över 4 150 filer / akter avseende Norrbottens landsbygd presenterade mellan åren
1888-1900, akterna är optimerade för visning i Windows fullskärmsläge 800*600. Ingen
säskild programvara krävs förutom Internet
Explorer. Filer/akter är i jpg-format, och är sökbara dels genom beskrivning av innehållet i
akt/ fil och dels genom sammanställning i årtal.
Svar Riksarkivet tel 0623 72500
Pris: 100 kr.
Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening (DISCD#305) 2008.08
Utgåva 2 av cd-skivan innehåller födda, vigda
och döda i Eskilstuna kommun från ca 1862
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För mer information
www.dis.se > Material: CD-skivor

till ca 1926. Födelseposter 78 032, vigselposter 196 095, dödposter 39 160 per 2008-0824. Dessutom finns födda för Eskilstuna och
Västermo även före 1862.
Alla poster finns inte inlagda ännu, men merparten finns där. cd-skivan kommer att kompletteras efterhand.
www.essf.just.nu/
Pris: 300 kr + porto, medlemmar 250 kr +
porto, köpt 1:a versionen 50 kr.
Polisunderrättelser 1901–1905
(DISCD#306) 2008.08
Innehåller personregister, hela Sverige, 5 år
1901-1905, 44 700 personer och 4 360 sidor.
Under inseende af Stockholms Polisstyrelse
utgifna för rikets Polismyndigheter.
Efterlyste och häktade personer, frigifning af
fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.
www.obdr.se
Pris: 249 kr st. Vid köp av hela serien bestående av 6 cd-skivor 999 kr + 25 kr frakt.
Polisunderrättelser 1906–1910
(DISCD#307) 2008.08
Innehåller personregister, hela Sverige, 5 år
1906-1910, 46100 personer och 4 500 sidor.
(Innehållet beskrivs ovan för åren 1901–1905.)
www.obdr.se
Pris: 249 kr st. Vid köp av hela serien bestående av 6 cd-skivor 999 kr + 25 kr frakt.
Polisunderrättelser 1911–1915
(DISCD#308) 2008.08
Innehåller personregister, hela Sverige, 5 år
1911-1915, 47 100 personer och 4 600 sidor.
(Innehållet beskrivs ovan för åren 1901–1905.)
www.obdr.se
Pris: 249 kr st. + frakt 25 kr.
Polisunderrättelser 1916–1920
(DISCD#309) 2008.08
Innehåller personregister, hela Sverige, 5 år
1916-1920, 48 700 personer och 7 400 sidor.
(Innehållet beskrivs ovan för åren 1901–1905.)
Bilunderrättelser 1916-1919
Registrering och ägarbyten, med ägarens namn
och hemvist, av automobiler och motorcyklar
samt meddelande om återkallade körkort.
www.obdr.se
Pris: 249 kr st. + frakt 25 kr.

Nya cd-skivor

Tusindvis af Navne
(DISCD#310) 2008.08.
Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1880–
2000.
Utgivet af Samfundet for Dansk genealogi og
Personalhistorie.
www.genealogi.dk
Skånska städer och samhällen
(DISCD#311) 2008.08
Malmö 1824, 163 sidor. En intressant bok om
Malmö stads innevånare, näringar och företag.
www.obdr.se/
Malmö Stads Adresskalender 1890
(DISCD#312) 2008.08
En intressant bok med adresser och titel/yrke
på Malmö stads innevånare, fastighetsregister
med ägare och tax.v., företag, hantverkare, föreningar, banker, stiftelser, fonder, försäkringsbolag m.m. Information om skolor, brandkår,
polis, sjukvård och annan offentlig service.
www.obdr.se/
Porträttgalleri Malmöhus Län
(DISCD#313) 2008.08.
Detta porträttgalleri på 944 sidor, upptager
3 500 personer från Malmöhus län under år
1930, vilka representera statliga och kommunala instutioner, riksdag, landsting, rättsväsendet, undervisningsanstalter, vetenskap, konst,
handel, industri, sjöfart, jordbruk m. fl.
www.obdr.se/
Sveriges studenter 1900–1935
(DISCD#314) 2008.08.
Dalarna – Gotland – Närke – Södermanland
– Västmanland.
Uppgifter. Namn och födelseuppgifter. Utbildning, yrken och förtroendeuppdrag m.m.
Hustru, barn. Föräldrar och deras yrke. 1 086
sidor.
www.obdr.se/
Pris: 199 kr + frakt 25 kr.
Bohusläns Bygd och Folk År 1958.
(DISCD#315) 2008.08.
Bohusläns historia 1658-1958. Bohusläns bebyggelse 8 000 fastigheter med bild.
Fastighetens storlek, historia, ägare och ägarens föräldrar, hustru och barn. 1 200 sidor.
www.obdr.se/

Använd gärna insändarsidan för att diskutera något angeläget
ämne. Men skriv så kortfattat och koncentrerat du kan.
Skicka din insändare till diskulogen@dis.se.
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.

insändare

Utländska tecken

Gift två gånger med samma
I Diskulogen nr 83/2008 beskrevs hur man
kan registrera två giften/ förhållanden med
samma person. Verkade ju inte dumt, men
efter att ha gjort en utskrift i tabellform så
såg det ju inte klokt ut! Dubbelt upp av porträttbild och inmatad text. Jag ändrade snabbt
tillbaka.
Svante Carlsson, medlem 11198

Födda i Sjuhärad mellan åren 1688–
1900 (DISCD#316) 2008.11
Socknar: Berghem, Fotskäl, Fritsla, Grimmared, Gunnarsjö, Hajom, Horred, Hyssna,
Istorp, Karl Gustav, Kattunga, Kinna, Kinnarumma, Kungsäter, Seglora, Skephult, Surteby,
Sätila, Torestorp, Tostared, Älekulla, Örby, Öxabäck och Öxnevalla.
Pris:För medlemmar i BSF 125 kr
Övriga 150 kr
http://borasslaktforskare.se/
adm.bsf@telia.com
033 105318
Borås släktforskare
Alvestagatan 31
504 33 BORÅS
Gr@vsök i Marks Härad v.1
(DISCD#317) 2008.11
Databasen innehåller i sin nuvarande form 5
748 gravstenar och 7 122 sökbara poster. Det
går att använda databasen på www.hag-berg.se/
De kyrkogårdar som är representerade är:
Fotskäls kyrkogård, Fritsla Begravningsplats,
Fritsla kyrkogård, Hajoms kyrkogård, Hyssna
gamla kyrkogård, Kinna nya Begravningsplats,
Kinnarum kyrkogård, Skene skogskyrkogård,
Skepshult kyrkogård och Örby kyrkogård.
Pris: 150 kr (inklusive porto och frakt).
gravsok@hag-berg.se

Begravda i Sverige
(DISCD#318) 2008.12
Begravda i Sverige är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund.
Församlingarna inbjöds att delta med ett utdrag ur sina gravböcker, där dessa fanns i digital form. Resultatet blev att 563 församlingar
eller samfälligheter av de totalt 829 i Sverige
beslöt sig för att skicka in sitt material. Sammanlagt 5 360 000 begravda på 2 300 kyrkogårdar finns med på CD:n.
Svenska kyrkans församlingsförbund har välvilligt bidragit med kontaktuppgifter och råd,
utan vilka projektet skulle ha varit omöjligt att
genomföra. De fem olika tillverkarna av gravprogram har också helt ideellt modifierat sina
programvaror för att underlätta genomförandet. Alla dessa ska ha ett stort tack !
Tidsomfattningen sträcker sig från någon
enstaka grav från 1400- och 1500-talet och
ett 60-tal från 1600-talet till november 2008.
CD:n kan således användas som komplement
till Sveriges dödbok 1947-2006 för de senaste
åren.
Köpes via Sveriges Släktforskarförbund.
www.genealogi.se - Bokhandeln
Pris: 595 kr + Exp.avg. 25 kr + porto
Medlem i släktforskarförening 495 kr + Exp.
avg. 25 kr + porto

Insändare

I min släktforskning har jag en hel del utländska personer och ibland får man klura lite på
hur man skall skriva.
Alldeles nyss skulle jag lägga in en person
vars förnamn var François d.v.s. c med cedilj.
Då testade jag att gå in i WORD på en ny
blank sida, klicka på Infoga, därefter Symbol.
Jag bläddrade fram tecknet i fråga, kopierade det och klistrade in det på den blanka
WORD-sidan.
Därefter markerade jag tecknet på WORDsidan, kopierade det, gick tillbaka till DISGEN
och klistrade in det. Det fungerade hur smidigt som helst.
Elisabeth Helldén, medlem 5069

Ydre Härad och delar av Kinda Härad
(DISCD#319) 2009.01
Samtliga ? familjer i gårdar och torp i Asby,
Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra
Ryds socknar i Ydre kommun 1600 – 1930
talet.
Tidersrum, Kisa och Västra Eneby socknar i
Kinda kommun 1600–1900-talet.
Samt soldater med familjer i hela Ydre Komp.
Samt Ydredelen av Vifolka Komp.
Ydre Komp. är gjord genom en cirkel med
Birgitta Rääf som cirkelledare.
Övrigt är forskat av Olov Mattsson.
Gårds- och torpnamn, som slutar med ”Askeryd (E)” söks under Västra Ryd socken, Eneby
(E) = Västra Eneby.
Köpes via Olov Mattsson Ängsvägen 18 570
60 ÖSTERBYMO Tel 0381 60442
Mattsson.olov@gmail.com
Pris : 130 Kr.
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gf:s samlingar
AnnaLisa Schedins samling
(en box och tre arkivkartonger).

Scholanders samling
Ingen innehållsförteckning finns .

Segerbrandts samling
Forskare Thorsten Björkman.
Samlingen sammanställd 1956.
Arkivkartong folio 2,5 cm.
Tre maskinskrivna häften i folioformat
om vardera ca 25 sidor. Släktutredning
för släkten Segerbrand(t).
Några anteckningar rörande ättlingarna till den förste med namnet Segerbrand, juli 1956. Stamfader Isac Månsson Segerbrandt f 1690 i Börsarp Skåne.
Gardeskarl vid Svea Livgarde. Gift med
Beata Thomasdotter från Finland d 1742
i Stockholm. Släktöversikt med personregister omfattande ca 200 namn.
Hur ett släktnamn försvinner eller
anteckningar rörande ättlingarna till
den förste med namnet Segerbrand, juli
1956. Släktöversikt med personregister
omfattande ca 250 namn. Källförteckning finns.

Settergrens fotosamling
Fotosamling: släkten Settergren.
Fotografier med tabellhänvisningar.
Kompletterar Ida Wennström: Släkten Settergren från Stocksäter i Närke,
nr 7 i GF:s serie av släktböcker. Innehåller även en antavla för Ida Wennström.

Rudolf Simonis samling
Från: Rudolf och Birgit Simonis.
Sammanställd under 1950–1990-talet.
Två volymer (arkivkartonger).
1. Arkivkartong folio 5 cm
Lunta omfattande ca 500 blad, det mesta
maskinskrivna blad A4. Släktutredning
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Listningen av Genealogiska Föreningens
samlingar fortsätter och avslutas nu.

över släkten Malmlöf från Lilla Malma,
6 sidor. Släktutredning över släkten
Lundström från Nordmaling, 6 sidor.
Släktutredning över släkten Löf från
Stockholm, 20 sidor. Släktutredning
över släkten Sjöberg, 3 sidor. Släktutredning över släkten Westling från Söderbärke, 7 sidor.
Anteckningar om hebreiska, m.m.
2. Arkivkartong folio 5 cm
Släktpapper av skilda slag, lunta omfattande kuvert, plastfickor m.m. Ingen
innehållsförteckning finns. Antavlor,
uppsatser, tidningsklipp, fotografier,
brev. Kompletterande material till volym
Simonis 1.
Namn som behandlas:
Malmlöf, Olof Petter, 1767–1820,
Stockholm; Olsson Lundström, Johan,
1801–1851, Nordmaling; Löf, Eric,
1717–1779, Stockholm; Sjöberg,
Anders, 1815–1871, Kalifornien USA;
Westling, Olof Olas, 1705–1754, Söderbärke.

Hans E Skölds samling
Två arkivkartonger (numrerade 3. och
4.) innehållande var sin A4-pärm med
plastfickor.
Första pärmen (märkt Edman) inleds
med en dödsannons för Aina Edman
född Frunck (1890–1961), mor till Hans
E. Sköld. Resten av pärmen upptas av
brev, kort, småtrycck, betygshandlingar
samt fotografier.
Andra pärmen (märkt von Johnstone)
innehåller en artikel ut Gentes Finlandiæ VII (Helsingfors 1987) och bakgrundsmaterial till denna, bl a originalanteckningar av Anna von Johnstone
(1860–1930), fotografier, forskarkorrespondens m.m.

GF:s samlingar

Stiernsvärd
Finns i Rosenbergrummet
Stiernsvärd GEM.: Fotografiska porträtter. Ledamöter vid sista ståndsriksdagen 1865. 14 sid. Inb.

Julius Sundströms samling
Kyrkboksavskrifter m.m.
Samlingen består av 17 A4-pärmar, med
avskrifter av födelse-, vigsel- och dödnotiser samt husförhörsböcker samlade per
by inom ett antal församlingar i nordligaste Sverige. Tidsperioden är slutet av
1600-talet till början av 1800-talet. Även
vissa mantalslängder, jordeböcker m.m.
har behandlats.
Församlingar som behandlas är
• Nederluleå (BD)
• Överluleå (BD)
• Råneå (BD)
• Nederkalix (BD)
• Överkalix (BD)
• Piteå lands- och stadsförsamling
samt register för Födde, Vigde och Döde till
• Arvidsjaur (BD)
• Arjeplog (BD)
• Burträsk (AC)
• Lycksele (AC)
• Skellefteå lands- och stadsförsamling.
Pärmarnas innehåll:
1.–3. Födda, vigda, döda från 1696 i
Nederluleå, uppdelat på sockendelarna
Ahle-Långnäs, Alvik, Alviksträsk, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bjursträsk, Björsbyn, Brändön, Bälingen, Bälingeträsk,
Börjeslandet, Degerön, Ersnäs, Fällsträsk, Gamla staden, Gäddvik, Hertsön,
Hindersön, Holfjärden, Junkön, Kal�lax, Långsund, Långön, Måttsund, Notviken, Persön, Rutvik, Sandön, Selets
bruk, Smedsbyn, Smedsträsk, Solberget, Storbrändön, Sunderbyn, Sundom,
Vallen, Ängsbyn.

4. Vigselbok 1706-1811 Nederluleå.
5. Dödbok 1706-1758 Nederluleå
6. Mantal Nederluleå, Överluleå
7–8. Födda, vigda, döda, husförhörslängd Överluleå uppdelat på sockendelarna Klusån, Lappträsk, Ljuså qvarn,
Lombäcken, Långsjön, Mellersträsk,
Mockträsk, Petronelleström , Råbäcken,
Sandträsk, Skatamark, Storsand, Svartbjörnsbyn, Svartbyn, Svartlå, Sävast,
Unbyn, Vibbyn, Vittjärv, Åkerholmen,
Åmakaren, Överängen samt tillägg.
9. Födda 1693-1750 Råneå fs.
10. Vigda, döda 1693-1819 Råneå fs
11. Födda, vigda, döda i Nederkalix fs
uppdelat på sockendelarna Bondersbyn,
Breviken, Båtskärsnäs, Börjesbyn, Espinära, Gammelgården, Innanbäcken,
Kamlunge, Korpikån, Månsbyn, Näsbyn, Pålänge, Rian, Rolfs, Ryssbelt.
12. Husförhörslängder, mantal, jordeböcker Nederluleå fs. Födelsebok Överkalix fs.
13. Vigda, döda, husförhörslängder
Överkalix fs.
14. Födda Piteå landsförsamling.
15. Hfl Piteå landsförsamling. Långnäs,
Långträsk, Långviken, Nattberget, Nybyn, Pitholm, Porsnäs, Roknäs, Rosvik,
Sikfors, Sjulsnäs.
16. Hfl, vigda, döda Piteå landsförsamling. Piteå stadsförsamling.
17. Register för alla byar. Födda, vigda,
döda Arvidsjaur fs, Arjeplog fs, Burträsk
fs, Lycksele fs, Skellefteå lfs. Socknar:
Nederluleå (BD), Överluleå (BD), Råneå, Nederkalix, Överkalix, Piteå landsoch stadsfs samt register för FVD till Arvidsjaur (BD), Arjeplog (BD), Burträsk
(AC), Lycksele (AC) och Skellefteå
lands- och stadsfs.

Göran Svenssons utredningar
Släktkrönikor med antavlor över släkter
med anor i Aspelanda, Servede och Tjust
härader (H) samt Kinda härad (E).
A4-pärm.

Antavleutredningar över ett antal personer, en del emigranter till USA (dessa
antavlor är på engelska). Även sammanställningar av soldater i Hallarums rote,
Djursdala sn, kyrkoherdar i Västra Tollstad, sammanställning över släkterna
Linck och Borre från Vimmerby, Träthultsläkten från Kristdala m.m.

Jan-Erik Thunwalls samling
Jan-Erik Thunwalls släktforskningsanteckningar: Excerpter, mikrofilmer m.m.
Jan Erik Thunwall, född 1913 i Hädinge, död 1997 i Mjölby, var son till
bonden Daniel Eriksson i Edsberg,
Närke, och tog 1966 namnet Thunwall
efter modern Alfreda Eriksson f Thunwall, prästdotter från Uppland.
Jan-Erik Thunwall efterlämnade en
mycket stor samling släktforskningsanteckningar och annat material, som GF
fått överta.
I samlingen ingår ett femtiotal pärmar.
Dessutom finns mikrofilmade kyrkböcker (rullar) för Edsberg, Hackva,
Kvistbro, Knista-Hidinge m.fl. samt
domböcker, bouppteckningar m.m.
Följande två pärmar och kapsel finns:
Pärm 42: Landskapshandlingar (Närke) 1. 1549–1609. Förteckning och anteckningar (handskrivna, svårtydda).
Pärm 49: Landskapshandlingar (Närke) 2. 1610– . Handskrivna anteckningar, vissa fotokopior.
Kapsel nr 3: Antavlor. Anor från Västernärke (datautskrift 6 sid. Thunwallsläkten och släkten Strömberg, vissa
tabeller utskrivna för uppdatering. Korrespondens mm. Kartor över Edsberg.
Fotokopior mm.
Samlingen är i nuvarande skick svår att
använda för forskare och är i stort behov
av genomgång och gallring.

Trägårdhsamlingen
Kartong i folioformat. Donerad av Zenta
Trägårdh 1949

GF:s samlingar

Innehåller 6 mappar koncept till biografiska anteckningar för dansk-skånska släkten Trädgårdh
Mapp 1: Stamtavla för Jakob Trädgårdh, 1582
Mapp 2: Stamtavla för Joannes Christophersson Meitzner
Mapp 3: Sven och Lars Trädgårdh
Mapp 4: Simon Trädgårdh
Mapp 5: Sven Emanuel Trädgårdh
Mapp 6: Alexander Traegaard, dansktysk guldsmed på 1600-talet.
Särtryck ur Personalhistorisk Tidsskrift
nr 3 1967-68.

Ulmgrenska samlingen
Samlingen behandlar släkten Ulmgren
från Ölmestad i Småland. Den ryms i
fem arkivkartonger med kopior, klipp,
anteckningsblock och dokument.
Ett par mindre sammanställningar av
avkomlingar till Nils i Hiultorp (1600-t)
och Jon Andersson i Sätila sn (1700-t)
ingår, liksom ett släktregister (daterat
1924) över släkten Behmer.

Olof N Larssons i Vaplan samling
Släktutredningar från Jämtland.
Innehåller grafiska antavlor och stamtavlor m.m. i mappar:
• Olof N Larssons i Vaplan (Näskott
sn, Z) antavla.
• Ättlingar till regementssadelmakaren,
bonden och kyrkvärden Erik Olofsson Agerberg i Ösa (Ås sn, Z) (1949).
• Tullus-släkten. Del 1 (50 tabeller) och
del 2 (7 tabeller). (1957).
• Släktbok för Tullus-släkten (Näskott
sn, Z). Del 1. Tab 1–142. (1951).
• Släktbok för Tullus-släkten (Näskott
sn, Z). Del 2. Tab 143–372. (1951).
Register (generationsvis).
• Släktgrenar från hemmanet nr 3 i Tullus (Reinklougården). 6 tabeller.
• Giljam-släkten (1953). 7 tabeller. Utdrag ur släktbok för Tullus-släkten.
fortsättning på sidan 47
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genealogiska föreningen

L

jusare tider är på väg. När
vintern närmar sig sitt
slut och våren kommer,
så blir det uppenbart hur beroende många av oss är av ljuset.
Vi ser fram emot ljusare tider och
vi tänker på allt det roliga vi kan
göra när mörkret inte längre är
det som dominerar. På samma
sätt är det i föreningslivet, det går
upp och det går ner, ibland är det ljust
och ibland är det mörkt.
Nu tycker jag mig se strålande tider,
där vi alla kan få chansen att njuta av allt
som erbjuds och också njuta av varandras sällskap när vi tillsammans utforskar allt det som finns i våra samlingar eller när vi sitter och letar i de skatter som
kan nås via våra datorer i datasalen. Jag
hoppas att vi alla ska uppleva det som
förenar och att vi tillsammans ska lyfta

fram allt det positiva med GF, var vi än
befinner oss i Sverige. Naturligtvis ser
jag fram emot att många besöker Genealogiska Föreningens lokaler i Solna, när
tillfälle ges. Att alla är varmt välkomna
förmodar jag inte behöver sägas, men jag
gör det ändå!

Snart är det årsmöte
Genealogiska Föreningen har i år sitt
årsmöte söndagen den 19 april klockan
13.00. Boka upp den tiden så att du kan

vara med och påverka hur vi ska arbeta inom föreningen
i framtiden. Kom ihåg
att föreningen består
av alla sina medlemmar och att det är tillsammans som vi kan
utveckla föreningen till
en stark kraft.
Kallelse med mer information om
plats, verksamhetsberättelse, ekonomi
och föredragningslista översändes separat till alla medlemmar. Vi kommer också
att använda vår webb för att sprida information, se www.genealogi.net. Jag vill
påminna om möjligheten att använda
vårt diskussionsforum på samma webbadress, där det under rubriken GF-föreningsfrågor öppnats möjlighet att skriva nästan vad som helst inför årsmötet.
Det är viktigt att många tar möjligheten
att påverka, före, under och även efter
årsmötet. Ett levande åsiktsutbyte innebär en levande förening.

Framtiden
Vad vill du att föreningen ska göra, vad
vill du att föreningen ska representera?
Det finns många och stora möjligheter
att vara med i det utvecklingsarbete
som pågår runt vår förening, när vi nu
fortsätter att kombinera arbete med positiva förändringar och bibehållande av
de aktiviteter som många stödjer och
efterfrågar. Mycket av det som kan göras innebär att vi behöver engagerade
medlemmar, på olika geografiska platser
och med olika kompetens. Ett är dock
säkert, det finns plats för alla som vill
medverka på ett eller annat sätt. Vill du
träffa nya människor och berätta om GF,
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var med i de aktiviteter vi tänker oss att
ha lokalt. Vill du vara spindeln i nätet i
ditt landskap, fråga efter hur du kan bli
landskapsombud. Om du redan nu vet
att du vill göra något speciellt, tveka inte
att höra av dig via brev eller mail. Adressen är Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna eller gf@genealogi.net.

Utanför arkivmyndigheten
Sveriges största släktforskningsarkiv
ligger utanför arkivmyndigheterna! Du
vet väl att det är vad vårt arkiv klassas
som? Vi har bra lokaler och vi har engagerade medarbetare, något som garanterar att arkivet fortsätter att utvecklas
och att besöken blir till berikande upplevelser. Kom gärna och besök ditt arkiv,
öppettider och riklig information om det
som finns i arkivet, inklusive ett flertal
olika sätt att söka fram uppgifter om beståndet, finns på www.genealogi.net.

Släkt och Hävd
Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt
och Hävd har utgivits sedan 1950. Nästa
nummer av Släkt och Hävd utkommer under andra halvåret 2009. Den som har
material som kan lämpa sig för publicering är välkommen att ta kontakt med
antingen Lars-Olof Skoglund, lars-olof.
skoglund@comhem.se eller Magnus Bäckmark, magnus.baeckmark@swipnet.se.
Manusstopp är den 30 juni 2009, men
den som är intresserad av att medverka
bör ta kontakt med redaktionen så snart
som möjligt. Ta vara på möjligheten att
lämna ett bidrag! Styrelsens ambition är
att åter ge ut Släkt och Hävd regelbundet.
Mats Ahlgren
Vice ordförande

• Stor-Olle-släkten (se Tullus-släkten, 1:a delen).
7 tabeller. (1954).
• Öhne-släkten (Näskott sn, Z) från 1600-talet till nuvarande tid. 26 tabeller. (1956).
• En släktgren från Jon Ersson i Röde (1957).
• En släktgren från Olof Mårtensson Backström (1715–
1789) i Röde. 7 tabeller. (1958).
• En släktgren från Anders Andersson Skog (1637-1716) i
Röde. 5 tabeller.
• Släkten från Erik Larsson i Valne, född på 1500-talet.
3 tabeller.
• Faxälvsläkten (fr Näskott sn, Z) från 1625 till 1958.
44 tabeller.
• Vången-släkten i Alsen (Z). 20 tabeller. (Bång m fl).
• Värmo-släkten i Alsen (Z). 11 tabeller. (1961).

Wulffs samling
En arkivkartong, folio, 7 cm.
Släktutredningar omfattande 5 pärmar i A5-format och en
skrivbok med ett ofullständigt personregister. Allt material är
handskrivet. Uppgifter om upphovsman och tidpunkt för samlingens skapande saknas.
Pärmen Wulff:
Släktutredning för släkten Wulff från Carlshamn. Stamfader
Jochum Wulff, född 1661 i Lübeck, dog 1715 i Karlshamn.
Personregister omfattande ca 300 namn.
Pärmen Mammas släkt:
Släktutredning. Stamfader Ambiörn Bengtsson f 1687 i Fritsla.
3 pärmar med släkter A-Ö.
Utländska värvade regementen (samling)
Utländska värvade regementen. Samlingskartong med register och arkivförteckningar. 155 sid.

Åbom
Finns i Rosenbergrummet
Åbom F: Mantalslängder. Värmland med Dalsland 1642–1820.
Arkivförteckning. 28 sid. Inb.

G. Åkerlunds samling till släktbok utg 1987
Åkerlund, G: Sammanfattning med förtecknade källor till
släktboken ”En hantverkar- och åbosläkt söder om landsvägen” (1987). Sju arkivkartonger. Deposition.
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styrelsen 2009
Ulf

Karl-Ingvar

Bengt

Kjell
Daniel

Olof

Ingrid
Elisabeth

Ordförande
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 Växjö, 0470-217 63,
ordf@dis.se
Vice ordförande
Daniel Berglund,
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra frölunda,
031-443 143,
daniel.zz.berglund@gmail.com
Elisabeth Leek, Norra Notåsa,
573 73 Sunhultsbrunn, 0140-212 25,
elisabeth.leek@telia.com
Kassör
Bengt Karlsson, Lustigkullevägen 19C,
591 46 Motala, 0141-755 178,
kassor@dis.se

Övriga ledamöter
Kjell-Åke Carlenäs, Storgården 16,
586 55 Linköping, 013-340 04 85,
ka.carlenas@bredband.net
Bo Kleve, Solhaga 7, 582 47 Linköping,
013-104 204, bok@dis.se
Kjell Weber, Källarbanken 11,
423 46 Torslanda, 031-563 477,
wbr@swipnet.se
Karl-Ingvar Ångström,
Hemmansvägen 87,
871 53 Härnösand, 0611-203 41,
karl-ingvar.angstrom@telia.com
Eva Dahlberg, Brunnsgatan 28, 553 17
Jönköping, 036-169 857,
eva_dahlberg@bredband.net

Ingrid Böklin,
Karlarp Kyrkvägen 48, 240 40 Tjörnarp
0451-624 55
ingrid.boklin@telia.com
Ulf Frykman,
Arrendegatan 5, 583 31 Linköping,
013-2149 37, ulf.frykman@comhem.se
Valberedning
Sammankallande: Kerstin Olsson,
Östra strö 2602, 241 91 Eslöv
0413-31025,
kerstin.olsson17@comhem.se

medlemsbeställningar
Medlemsbeställningar
Medlemmar kan beställa från
Dis på vår hemsida www.dis.se >
Beställ eller genom att ringa Dis
kansli på telefon 013-149043.
Ange alltid medlemsnummer vid
kontakt med kansliet!

Disgen
• Disgen 8
600 kr
250 kr
• Uppgradering
För den som vill köpa en uppgradering krävs oavbrutet medlemskap sedan förra köpet av Disgen.
Dis-pin
Dis-pin emalj/gulmetall 25 kr
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Styrelsen

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

Register till vigsellängder
Se Dis hemsida.

Böcker
Sorsele: Samesläkter, del 1, 150 kr
Sorsele: Samesläkter, del 2, 200 kr
Sorsele: Samesläkter, del 3, 250 kr
Sorsele: Samesläkter, del 4, 300 kr
av Thea Hälleberg

Betala alltid i förskott till
Dis plusgirokonto 14033-5
eller bankgiro 5009-6742.
Porto ingår i priserna.
Ring Dis kansli vid frågor!

faddrar
Fadderlista i postnummerordning:
Disgen/PC
Rolf Ahlinder, Handen
08-7771996
rolf@dis-ost.se
Stig Geber, Uttran
08-53030734 kv
stig.geber@telia.com
Hans Peter Larsson, Nynäshamn 08-52017909
hans-peter@tarlin.se
Håkan René,Vällingby
08-57974560
hakan.rene@adamomail.se
Carl-Göran Backgård, Åkersberga 08-54061136
cg@milstolpen.org
Bengt Kjöllerström, Lund
046 126018
bengt@kj.nu
Holger Andersson, Lund
046-355180
holger.andersson@lsn.se
Anders Larsson, Svedala
040-400233
anders@dis-syd.se
Björn A Janson, Höör
0413-22974
bjorn@dis-syd.se
Jan Nilsson, Staffanstorp
046-255788 kv
fotojanne@bredband.net
Arne Hallberg, Helsingborg
042-3030737
arne.h@dis-syd.se
Gunnar Persson, Höganäs
042 330515
gunnar@dis-syd.se
Rune Jönsson, Kristianstad
044-245217
runejoensson@telia.com
Ove Billing, Laholm
0430-14120
od@laholmo.net
Ingvar Kärrdahl, Bor
0370-650715
karrdahl@telia.com
Arne Sörlöv, Tving
0455-70304
arne@sorlov.com
Jan Jutefors, Rockneby
0480-66565 kv
jan.jutefors@telia.com
Ingrid Lännestad,Västra Frölunda 031-471847 dag+kv lannestad@tele2.se
Jan-Åke Thorsell,Västra Frölunda 031-291155 kv
jama.thorsell@spray.se
Kent Lundvall, Uddevalla
0522-74740
k.lundvall@telia.com
Stig Rahm, Uddevalla
0522-86888
stig.rahm@telia.com
Inga-Lill Fjällström, Ljungskile
0522-34319
inga-lill.fjallstrom@spray.se
Karl-Erik Lerbro, Kinna
0320-13235 dag+kv karl-e.Lerbro@telia.com
Lars Westerström, Skövde
0500-48 41 66
lars.westerstrom@swipnet.se
Börje Jönsson, Eksjö
0381-10840
b_json@hotmail.com
Karl-Edvard Thorén, Linköping
013-101151 dag+kv karlet@comhem.se
Niklas Lövgren, Norrköping
niklo@surdeg.se
Torsten Ståhl, Norrköping
011-148066
totta.stahl@telia.com
Kurt Gustavsson, Nyköping
0155-59112 dag+kv kurt.b.g@telia.com
Elisabeth Molin, Havdhem
0498-481377
elisabeth@snevide.com
Göran Thomasson, Eskilstuna
016-130271
g.thomasson@telia.com
Stig Svensson, Flen
0157-70138
runeby@bredband.net
Gunnar Jonsson, Säffle
0533-10559
kilagenealogen@telia.com
Bengt Hammarström, Karlskoga 0586-36587 dag+kv b.hammarstrom@telia.com
Jan Wallin, Örebro
019-183830 kv
jan.wallin.orebro@telia.com
Marianne Munktell, Falun
023-24728
mm@abc.se
Claes Embäck, Gävle
026-192500
claes.emback@tele2.se
Tony Rödin, Bollnäs
070-3506304
tony.rodin@home.se
Staffan Bodén, Iggesund
0650-561417
staffan.boden@wtnord.net
Sven Schylberg, Brunflo
063-20701 kv
sven.schylberg@telia.com
Arne Bixo, Fränsta
0691-30502
arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström, Sundsvall
060-155030
joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg, Härnösand
0611-22188
orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling, Sollefteå
0620-14613
per-anders.h@telia.com
Peter Johansson, Örnsköldsvik
0660-375567
peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund, Örnsköldsvik
0660-372109 kv
lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Umeå
090-186487 kv
sigurd.nygren@ersboda.ac
Laila Larsson, Ersmark
0910-720041
laila.tuva@telia.com
Danmark
Georg Agerby, Bröndby
+45-43965337
g.agerby@jubii.dk
Finland
Henrik Mangs,Vasa
+358-500268361 kv henrik.mangs@netikka.fi
Norge
Knut Egil Hamre, Halden
+47-69176169
keh-dis@online.no
Alf Christophersen, Songe
+47-37164209
alf.christophersen@medisin.uio.no

Faddrar

Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, Kista
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, Eslöv
kerstin.olsson17@comhem.se
Sven Olby,Västerås
sven.olby@hem.utfors.se
Reunion/Mac
Helge Olsson, Anderslöv
helge@dissyd.se
Gunilla Hermander, Hudiksvall
macnilla@telia.com
Micael Korndahl, Åre
micael.korndahl@gensoft.se
Kerstin Farm, Sundsvall
kerstin.farm@telia.com
Min Släkt
Elinor Elmborg, Södertälje
e.elmborg@comhem.se
Bo Svartholm, Frösön
bo.svartholm@snf.se
Holger
Kenneth Mörk, Sala
kmsala@sheab.net

08-7511630
0413-31025
021-20494

0410-20002
0650-94188
0647-664777
060-679111

08-55013205
063-44286

0224-77572

Disbyt-ombud
Carl-Olof Sahlin, Täby
carl-olof.sahlin@telia.com
Björn Janson, Höör
bjorn@dis-syd.se
Charlotte Börjesson,V. Frölunda
charlotte.borjesson@telia.com
Hans Vappula, Landvetter,
hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson,Vikingstad
rolferiksson@brevet.se
Kurt Gustavsson, Nyköping
kurt.b.g@telia.com
Boine Nurmi,Västerås
boine.r@nurmi.nu
Håkan Asmundsson, Linköping
hakan@asmundsson.nu
Bernth Lindfors, Njurunda
bernth.lindfors@telia.com

013-81283

Disbyt/Finland
Gunnar Bergstedt, Stockholm
gunnar.bergstedt@gfh.se

08-250966

Dis Arkiv
Kjell Weber,Torslanda
dis_arkiv@dis.se

031-563477

08-7563314
0413-22974
031-478093
031-945132

0155-59112
021-417344
013-154126
060-31524

DISKULOGEN 84

49

regionföreningar
Dis-Nord

Dis-Mitt

Dis-Bergslagen

Dis-Öst

Dis-Nord, den nordligaste region
föreningen i Dis, har Norrbottens och Västerbottens län som
sitt verksamhetsområde.
Under upparbetningen av föreningens verksamhet insåg styrelsen att indelningen i fyra sektioner skapade för stora geografiska
områden. Styrelsen beslutade då
att söka kontaktpersoner på alla
större orter i stället. På mycket
stora orter kan uppdraget delas
mellan flera personer.

Nu är 2009 års verksamhet i
full gång! Nytt för i år är att vi
första onsdagen i varje månad
bjuder på ett kortare föredrag
på folkets hus Kusten, Sundsvall.
Vi kommer att testa detta under
en period för att senare göra en
utvärdering av intresset. Har du
förslag på ämnen att prata om
dessa kvällar så tveka inte att
sända någon i styrelsen ett mail.
För mer information kring detta
hänvisar jag till vår hemsida. Vi
fyller på med nya evenemang allt
eftersom.

Dis-Bergslagen har sitt säte i Västerås. Verksamhetsområdet omfattar Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Upplands, Dalarnas
och Värmlands län.
Föreningens huvudsakliga syfte
är att på lokal och regional nivå
bedriva verksamhet, som understödjer och befrämjar Dis syften.
Målet är att med Dis långsiktiga
policy som bas föra ett kulturarv
i vid bemärkelse vidare till kommande generationer samt att
bevara sammanhang mellan det
förgångna, nuet och framtiden.
Medlemstidningen ska, på försök, utkomma med ett nummer
i digital form (pdf-format) och
ett nummer i pappersform, som
tidigare. Den som inte har Internet-anslutning kan erhålla bägge i
pappersform
Bor du i Dis-Bergslagen verksamhetsområde och vill att vi ska
ha aktiviteter på din ort?
Hör i så fall av dig till styr@disbergslagen.se eller prata med din
släktforskarförening om samarbete med Dis-Bergslagen.

Dis-Öst bildades hösten 1988
och är en regionförening till föreningen Dis. Vi har cirka 2 300
medlemmar främst från Stockholm och Uppsala län.
Vi träffas på onsdagskvällar, mellan klockan 18.00–21.00 i våra lokaler på Anderstorpsvägen 16.

c/o Rolf Fräki, Stationsvägen 17,
953 93 Karungi, 0922-300 62,
rolffraki@hotmail.com
Hemsida: www.dis-nord.se
Ordf: Rolf Fräki

Tack ANNA!
Vid Dis-Nords årsmöte avtackades avgående ordförande Anna
Lövgren. Styrelsen framförde ett
varm tack till Anna för det fantastiska arbete hon lagt ned för
föreningen. Anna har suttit i styrelsen från det formella bildandet
2004-04-02.
Vårt medlemsantal idag är säkert mycket högre än vad Dis
centralt hade räknat med vid
starten. Det är något extra med
just Dis-Nord. 1/3 av Sverige
innebär stora kommunikationsproblem både tidsmässigt och
ekonomiskt.
Vi försöker att få även de stora
områdena som Skellefteå och
Umeå att mer aktivt hjälpa till.
Länge har vi försökt skapa goda
relationer med andra grupper
inom regionen som ”vanliga”
släktforskarföreningar, hembygdsföreningar, pensionärsföreningar,
och bibliotek. Denna satsning börjar så sakta bära frukt.
Tack Anna, en stor stor varm
kram för allt Du gjort. Må väl.
Dis-Nords styrelse och Kjell
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c/o Lilliesköld, Johannedalsv 150,
863 36 Sundsbruk,
060-155 030, ordf_mitt@dis.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Ordf: Anna Söderström

Kurser
Vi har startat ett stort arbete för
att höja kunskapen kring släktforskning för våra medlemmar.
Tanken är att kunna erbjuda fler
kurser som ska komma fler till
gagn. Vi kommer inte att erbjuda
kurser i grunderna i släktforskning, som vi överlåter till de lokala släktforskarföreningarna, utan
riktar in oss på det vi står för dvs.
datorn i släktforskningen.
Ny styrelsemedlem
Vi har sedan dec 2008 en ny
styrelsemedlem, Kurt Wikholm.
Kurt är bosatt i Gävle och kommer där att agera för att skapa
möjligheter till aktiviteter i området. Genom vårt samarbete med
GGF hoppas vi på trevliga och
intressanta sammankomster.
Just i skrivandets stund har vi
ingen ny styrelseledamot bosatt
i Jämtland. Detta är oroande för
verksamheten i hela Jämtland och
i synnerhet Östersund där samarbetet är koncentrerat.Vi jobbar
på att lösa detta.
Anna Söderström

regionföreningar

Ekevägen 2 B, 72218 Västerås,
021-841111
ordforande@dis-bergslagen.se
Hemsida: www.dis-bergslagen.se
Ordf: Brage Lundström

Ny ordförande
Under årsmötet avtackades avgående ordförande Leif Svensson
som nu fortsätter som webmaster, utbildare m.m. Till ny ordförande valdes Brage Lundström.
Öppet hus
Vi har öppet hus i vår lokal på
Ekevägen 2B, Västerås, under
några dagar:
5/4
16.00–19.00 Öppet hus
8/4
16.00–21.00 Öppet hus
19/4
16.00–19.00 Öppet hus
22/4
16.00–21.00 Öppet hus

Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna, 08-7563314,
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.dis-ost.se
Ordf: Carl-Olof Sahlin

18:30 Häxor och
häxprocesser. Gunvor
Hjärtström, Huvudsta.
16:00–19:00 Kvälls2/4
forskning, Riksarkivet A.
Kurshelg, Huvudsta.
4-5/4
18:30 Problemlösarkväll
8/4
18:30 Källhänvisning,
15/4
Michael Lundholm,
Huvudsta.
16/4
18:00 Studiebesök,
Uppsala.
18:30 Svenskt Bio22/4
grafiskt Lexicon ur
släktforskarsynpunkt,
Carl Henrik Carlsson,
Huvudsta.
18:00 Studiebesök,
23/4
Centrum för näringslivshistoria.
6/5
18:30 Andras bilder
och texter – vad gäller
i upphovsrätten, Sanna
Wolk, Huvudsta.
16:00–19:30 kvälls7/5
forskning i Arninge, Anders Eriksson, Arninge.
18:00–20.00 Arkiv Digi12/5
tal presenteras, Gabriel
Wallgren, Uppsala LA.
Arkiv Digital presente13/5
ras, Gabriel Wallgren,
Huvudsta.
15–17/5 Vårforskning i Leksand.
18:30 Problemlösarkväll
27/5
18:00 Studiebesök,
28/5
Stockholm.
18:30 Sommarstädning
3/6
1/4

Dis-Filbyter

Dis-Väst

Dis-Småland

Dis-Syd

2/4

Dis-Väst har fortfarande ingen
lokal och föreningens tillhörigheter förvaras för närvarande på
ett lagerhotell. Vi söker en lokal
med rimlig hyra.
På förekommen anledning har
representanter från styrelserna
i Sveriges Släktforskarförbund
och föreningen Dis-Väst, träffats
2008-12-04 och penetrerat de
olika meningsskiljaktigheter som
förelåg. Detta är utrett och därmed råder nu ett gott förhållande
mellan förbundet och föreningen,
båda skall nu arbeta för att detta
skall bestå.
GRS inbjuder 5 maj 2009 till
offentligt föredrag till minne av
Rolf Ekelund i Göteborgs Stadsbiblioteks hörsal 18.30. F.d. förste
arkivarie vid Riksarkivet, docent
och vårdare av Bernadotteska arkivet Ingemar Carlsson, håller föredraget: ”Vad finns det i kungens
familjearkiv ?”.

Verksamhetsområdet för DisSmåland är Jönköpings-, Kronobergs-, och Kalmar län.
Dis-Småland bildades 1997 och
är nu 2008 inne på sitt 11:e verksamhetsår. Antalet medlemmar
är drygt 1 000.
Vi har valt att inte skaffa oss
någon egen lokal. Vi skapar då en
större rörlighet i vår verksamhet
som vi aktivt sprider ut över hela
verksamhetsområdet. Någon lokal släktforskarförening är ofta vår
samarbetspartner på olika platser.
Enligt vår verksamhetsplan ska
vi verka för användning av dator
och IT-teknik i släktforskningen
och sprida kunskap härom inom
verksamhetsområdet. Detta sker
bland annat genom att:
• Anordna föreningsmöten (temamöten) med inriktning
på användning av dator med
kringutrustning och programvara i släktforskning och i
presentation av forskningsresultat
• Anordna grund- och fortsättningskurser i släktforskarprogrammet Disgen samt andra
ämneskurser och aktiviteter
enligt medlemmarnas önskemål.
• Samverka med släkt- och hembygdsföreningar inom verksamhetsområdet.
• Aktivt delta i offentliga kulturarrangemang, t.ex. biblioteksaktiviteter och andra lokala
kulturaktiviteter.
• Ge ut vår föreningstidning
Medlemsbladet med ett tryckt
nummer och tre e-upplagor
per år.
För ytterligare upplysningar, kontakta någon i styrelsen.
Ingvar Kärrdahl

Årsmöte i Södra Rörum
Årsmötet för 2009 går av stapeln
söndagen den 5 april kl. 13.30–
16.00. Vi kommer att hålla till i
samlingslokalen Husaren mitt i
byn Södra Rörum. Byn ligger mitt
i Skåne öster om Höör och norr
om Hörby.
Utöver årsmötesförhandlingarna med verksamhetsberättelse
och bokslut för 2008, samt val
av föreningens funktionärer för
2009, blir det föredrag. Till årsmötet kommer Mathias Nilsson
från Karlstad, systemutvecklare
för EmiWeb. Han ska berätta
om EmiWeb, projektet Gränsvandring och sitt samarbete med
Norskt Utvandrarmuseum i Hamar och Det Danske Udvandrararkiv i Aalborg.
Som vanligt träffar du DIS-Syds
styrelse och får svar på dina frågor om släktforskning eller tekniska problem. Vi kommer också
att berätta vad vi vet om den nya
versionen av Disgen 8.2. Kaffe, te
och smörgås serveras till en billig
penning.

c/o Rolf Eriksson, Barrskogsv. 28,
59059 Vikingstad,
013-81283, ordf_filbyter@dis.se
Hemsida: www.dis-filbyter.se
Ordf: Rolf Eriksson
18.00 Utskrifter från olika släktforskarprogram,
forskarstugan i Gamla
Linköping, Rolf Eriksson
och Ulf Frykman.
4/4
9.00–16.00 DIS-GEN
kurs, forskarstugan i
Gamla Linköping, Rolf
Eriksson, m.fl.
18.00 Läsning av äldre
15/4
handstilar, ÖGF Bäckgatan 13, Norrköping,
Mikael Johansson
18.00 Förhandsvis16/4
ning av Disgen 8.2,
forskarstugan i Gamla
Linköping, Karl-Edward,
Ulf och Rolf.
23/4 18.00 Kartor i Disgen 8.2,
forskarstugan i Gamla
Linköping, Björn Johansson
29/4
18.00 Besök av Arkiv
Digital, ÖGF Bäckgatan
13, Norrköping, Arkiv
Digital
18/4
Studiebesök på landsarkivet i Vadstena. Avresa
från Forskarstugan i
Gamla Linköping, Rolf,
Gull-Britt, Ulf m.fl.
13/5
18.00 Industrins
framväxt i Norrköping,
ÖGF Bäckgatan 13,
Norrköping
Det är obegripligt att många
fortfarande inte skickat in bidrag
till Disbyt. Man får ju en helt ny
värld att forska i. Det finns inga
ursäkter att inte skicka in. Det är
så enkelt. Gör ett Disbyt-utdrag
i Disgen eller exportera en gedcom-fil från ett annat släktforskningsprogram. Krångla inte till
det. Ni behöver inte ta bort levande personer, det fixar Disbyt.

c/o Anita Gartz, Strandgatan 12,
465 31 Nossebro,
0512-518 72, ordf_vast@dis.se
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Anita Gartz

Årsmöte
Årets första Dis-Väst möte kommer att äga rum i ABF:s lokaler i
Kungsbacka den 14 mars. Utöver
årsmötesförhandlingarna och flera presentationer medverkar våra
samarbetspartners; Arkiv Digital,
Genline, SVAR och Släktdata.
Vi får ta del av ett unikt människoöde, kaparen Lars Gathenhielm, även kallad Lasse i Gatan,
som av karolinerkungen Karl XII
utrustades med kaparbrev, rätten
att för konungens räkning kapa
fartyg och hemföra värdefull last.
Maria Vajta Klamer arbetar med
historisk dokumentation och
kommer att presentera både en
utställning av unikt bildmaterial
och den bok som hon sammanställt.

c/o Ingvar Kärrdahl, Bäckv. 18
33015 Bor, 0370-650715,
ordf_smaland@dis.se
Hemsida: www.dis-smaland.se
Ordf: Ingvar Kärrdahl

regionföreningar

Porfyrvägen 20,
22421 Lund,
ordf_syd@dis.se
Hemsida: www.dis-syd.se
Ordf: Jan Nilsson

Medlemsträffar
Vi har medlemsträffar på flera
orter i DIS-Syds område, där vi
utbildar i Disgen och diskuterar
datoranvändning i släktforskningen. Träffarna varar i ca tre timmar
med fikapaus och oftast krävs det
ingen anmälan. Våren 2009 har vi
träffar i Eslöv, Höganäs, Kristianstad, Lund, Malmö och Ronneby.
För datum, tider och teman se
vårprogrammet på vår hemsida.
Mats J Larsson
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 linköping

POSTTIDNING

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

Få tillgång till vår släktdatabas
med över 19 miljoner poster.

DISGEN

Köp Sveriges mest spridda släktprogram och få gratis support.

DISKULOGEN

Få en tidning 4 gånger per år med
det senaste inom området datorhjälp och släktforskning.

FORSKARSTUGAN

foto: Mikael

Olsson

Få tillträde till forskarstugan i Linköping där du kan testa cd-skivor,
abonnemang och läsa släktforskartidningar.

REGIONFÖRENINGAR

Få tillgång till regional verksamhet med kurser, möten och extra
medlemsservice runt om i landet.

www.dis.se

Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3

013-149 043
måndag–fredag kl 9–12 och 13–16
lördag–söndag kl 12–16 vissa sommarhelger

B

