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Tidningen publiceras efterhand även på hemsidan.
Nästa nummer kommer ut i början av april. Sista dag att lämna
material till tidningen är 17 februari.
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ledaren
Äntligen! (del 2)
Jag sköt startskottet lite för tidigt i förra ledaren, men nu är den nya hemsidan uppe och
nya forumet likaså. Okej, vad gör vi nu då?
Webben handlar om kommunikation,
skrev jag i någon ledare för ett tag sedan.
Internet kom till i slutet på 60-talet som ett
atombombssäkert datornätverk, men sedan
e-post och usenet uppfunnits på 80-talet och
själva webben på 90-talet, blev huvudanvändningen en helt annan än vad man tänkte
sig från början, nämligen personlig kommunikation människor emellan.
Släktforskarförbundet har drivit Rötter i
mer än 10 år. En väsentlig del där är Anbytarforum som fungerar som forum för anbyte, efterlysningar och liknande, men kanske
mer som träffpunkt och inspirationskälla för
många av dem som inte är aktiva i vanliga
släktforskarföreningar. Inom Dis har vi Dis
Forum som för en ganska tynande tillvaro i
förhållande till vad det skulle kunna vara.
Forum, chatt, facebook, o.s.v. är första
klassens datorhjälp i släktforskningen, men
inte på samma konkreta sätt som ett släktforskarprogram eller en databas. Framför allt
är det ett hjälpmedel för att komma i kontakt
med andra och få inspiration.
I och med den nya hemsidan har vi i tysthet sjösatt en ny version av Dispos, där det
numera finns länkar även till Arkiv Digital

och SVAR. Dispos är förmodligen en av
föreningens mest underskattade tillgångar.
Sluta bläddra fram och tillbaka i längderna,
använd Dispos istället!
Dispos hänger mycket ihop med GIDx,
ett projekt som vi drivit ihop med Genline
under ett par år. Syftet är att indexera alla
orter (gårdar, backstugor, etc.) och ange på
vilken sida i husförhörslängderna de förekommer. Därmed blir husförhörslängderna
sökbara på gårdsnivå via Dispos. Som sagt,
sluta bläddra! Nu är det dock så att efter ett
par år har vi hunnit halvvägs i indexeringen
och farten börjar avstanna. Vi har ett antal
ihärdiga medlemmar som jobbar vidare. Men
vi behöver mer hjälp! Hälften är kvar!
Om du inte har använt Dispos förr, så
prova nu. Fundera sedan på om inte detta
kan underlätta ditt arbete som släktforskare.
Fundera vidare på om du inte har lite tid över
att indexera din favoritförsamling inom ramen för GIDx.
I övrigt går kallelsen till årsmötet ut i
detta nummer. Vi har för omväxlingens
skull årsmötet i Västerås den här gången.
Tanken är att låta årsmötet cirkulera runt
i landet och återvända till Linköping
vart femte år. Det är nyttigt med
motion, så glöm inte att motionstiden går ut den 15:e januari.

Daniel Berglund
Ordförande

Tyck till i Dis Forum eller via e-post till ordf@dis.se.

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: 150 kr per år.
Familjemedlem: 75 kr per år.
expedition & forskarstuga
Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet månd–fred kl 9–16.
Kansliet lunchstängt kl 12–13.
Ring gärna före besök!

redaktör

upplaga

Anna Linder, diskulogen@dis.se
Burliden 7, 937 92 Burträsk
070-2294804

utgivning

4 gånger per år

annonsering

tryck

Kontakta redaktör Anna Linder

Sandvikens Tryckeri

ansvarig utgivare
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Daniel Berglund

1101-3826

kanslist

kassör

Ragnhild Bergström

Bengt Karlsson

Ledaren

27 500 exemplar
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kort & gott
DIGiSAM-projektet och GF:s klipparkiv
Ett spännande projekt var DIGiSAM-projektet där Genealogiska Föreningen i samarbete med Dis skulle digitalisera GF:s samlingar. GF hade samlingarna och Dis
datorkunnandet. Arbetet inleddes med fotografering av
GF:s flaggskepp – den stora samlingen med familjenotiser
klippta ur dagspressen.
I maj 2010 avslutades projektet. Genealogiska Föreningen, nu med nya krafter, förstod att man hade kapacitet att
stå på egna ben och ville fortsätta digitaliseringsarbetet
på egen hand. Även om projektet inte blev långlivat så gav
det ett lyckligt utfall – det som hann fotograferas och digitaliseras är nämligen tillgängligt inte bara för GF:s egna
medlemmar. I Klipparkivets äldre del – familjenotiser ur
Svenska Dagbladet 1936–1966 – fotograferades efternamn på bokstaven A (förutom Andersson) inom projektet. Dessa sidor finns nu tillgängliga på GF:s startsida på
nätet.
Om du som Dis-medlem har missat
detta, tag en minut och gå in och botanisera bland klippen. Samlingen innehåller födelser, lysningar, giftermål, dödsfall och personnotiser i samband med
olyckshändelser och brott. I samlingen
finns många gånger biografiska uppgifter
som kan berika din forskning, inte minst
i innehållsrika nekrologer.
För 1900-talsforskningen är Klipparkivet ett värdefullt tillskott till de få källor
vi har att tillgå. Familjenotiserna från SvD
1936–1966 är – trots att det rör sig om
en stockholmstidning – mer rikstäckande än vi idag är benägna att tro.
Hans Hanner, GF
www.genealogi.net
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Kort & Gott

K

apten Nemos barn!
På fyrtiotalet skakades Sverige
av en skandal när det visade sig
att två mödrar fått sina barn förväxlade
på BB och uppfostrat dem som sina egna.
Trailer till dokumentären Kapten Nemos
barn av Agneta Bernárdzon finns att se på
SVT Play. Filmen visas i SVT2 den 26 december 2010 kl 20.00.
Författaren P.O Enquist har skrivit om
denna händelse i sin bok Kapten Nemos bibliotek som utkom 1991. En av de inblandade var nämligen en släkting till honom.
http://svtplay.se

Ny information om DISGEN
Titta in på Dis nya hemsida där det bland annat
finns mycket intressant information om Disgen.
www.dis.se > Forskningsverktyg > Disgen

Ved du hvem du er?
Se den danska versionen av Vem
tror du att du är? på DR:s hemsida.
www.dr.dk

Välkommen till Dis 31:a årsmöte
Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 12 mars 2011 kl 13.00 på Scandic Hotel, Pilgatan 33,Västerås.

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötes
ordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av protokollförare
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2010
8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2012
12. Fastställande av budget för 2011
13. Beslut om medlemsavgift för år 2012
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två suppleanter
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande,
jämte två suppleanter
f) Val av fyra ombud till förbundsstämma med Släktforskarförbundet
15. Fråga om omedelbar justering av punkten 14
16. Anmälan om av Dis styrelse utsedda representanter i övriga organisationer och myndigheter till vilka Dis är anslutet eller äger utse
representation.
17. Behandling av avgivna motioner, se www.dis.se
18. Stadgeändringsförslag, se www.dis.se
19. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande,
eller i övrigt upptagits på dagordningen
20. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgörande
21. Mötets avslutande

Årmötet är alltså denna gång i Västerås, inte
Linköping. Arrangemanget är i samarbete med
Dis-Bergslagen, som ordnar en utställning som
är öppen hela dagen.
09.00 Utställningen öppnar.
13.00 Årsmötesföredrag. Ämne och föredragshållare kommer att publiceras på föreningens hemsida www.dis.se
14.30 Kaffe och kaka
15.00 Årsmötesförhandlingar
Sista motionsdag är 15 januari 2011. Eventuella
motioner samt övrigt skriftligt underlag inför årsmötet publiceras på www.dis.se senast 15 februari
och kan rekvireras från Dis kansli dis@dis.se.
Valberedningens förslag föreligger senast den 26
februari 2011.
Välkommen!
Styrelsen

Vägbeskrivning
Med bil:
Hotellet ligger utmed E18 mellan de två motorvägsmoten Korsängsmotet och Folkparksmotet.
Med tåg:
Från järnvägsstationen är det enklast att ta taxi
1 km till hotellet.

Kallelse till årsmötet
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Brage Lundström
Ordf. Dis-Bergslagen

Bergslagen

Brage Lundström

Nedan följer en presentation av Bergslagen där Dis årsmöte 2011 kommer att hållas.

G

år man in på Wikipedia och söker på Bergslagen får man
följande beskrivning; ”Bergslagen är ett inte helt klart geografiskt avgränsat område i Mellansverige som kan sägas omfatta norra och västra Västmanlands
landskap inklusive de norra delar av Örebro
län som ingår i Västmanlands landskap, sydöstra Värmland och södra Dalarna. En vidare
definition av Bergslagen omfattar även delar
av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland. Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Sedan medeltiden har
bergshantering, brytning och smältning av
malmer haft en stark ställning i området.”
Bergslag har dock, en gång i tiden,
funnits praktiskt taget över hela landet,
från Norr- och Västerbottens bergslag
till Skånska Bergsverksdistriktet. I det
senare bergslaget är Åke Andersson Tott
den äldsta, kända personen. Han blev
riddare under den danska kungen Kristian II:s tid. Denna kung är känd som
Kristian Tyrann i Sverige, där han var
kung under åren 1520–21. Han besegrades av Gustaf Erikssons (Vasa) trupper
vid ett slag i Västerås 1521. Detta slag
ägde rum mellan Helgeandshuset och
Konventet (Klostret). Däremellan låg
Lillån, idag Munkgatan. I konventet
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eller svartbrödraklostret ägde Västerås
riksdag rum 1527, där Gustaf Eriksson Vasa fick riksdagen att besluta om att
konfiskera katolska kyrkans egendomar.
Senare revs konventet. Övergången till
protestantismen skedde dock långt senare, vid Uppsala möte 1593.
Den äldsta handlingen som finns över
det svenska bergsbruket är kung Magnus Erikssons år 1340 utfärdade förordning för bergsmännen på Västra berget.
I denna sägs att de begärt att få samma
lag som bergsmännen på Östra berget.
Dessa antas ha fått sin förordning redan
under Magnus Birgerssons (Ladulås)
tid, som sträckte sig mellan 1275–1290.
Vilken plats som förknippas med Östra
berget tvistar man om, men det kan vara
Norberg.

Hyttbacke i Norberg
I Karbenning socken, i Norbergs kommun, gjordes 1978–1983 arkeologiska
undersökningar av en komplett medeltida hyttbacke med masugn, järnbod, rostbås, åtta färskningshärdar, kollada samt
ett bostadshus med stall. Bälgarna drevs
av vattenkraft och rester av en damm hittades. Kol-14 metoden har daterat delar
av hyttan till slutet av 1100-talet. Hyttan

Bergslagen

antas ha blåsts ner i slutet på 1300-talet.
Antalet färskningshärdar visar att man
följt det privilegiebrev som Magnus Eriksson upprättade 1354 för Norberg, om
antalet delägare i en hytta. Idag finns en
nästan identisk replik, kallad Nya Lapphyttan, uppförd vid Norbergs hembygdsgård. Där har man under ett stort antal
år försökt få fram en smälta. Först det
senaste året har man lyckats få fram en
liten smälta, trots att man använt sig av
bergsingenjörer från Fagersta, Oxelösund och Luleå.

Transporter
Under alla år sedan man börjat producera koppar, silver, mässing och framför
allt stångjärn har dessa produkter transporterats på olika sätt, från tillverkningsplatserna till slutanvändarna. Det
har varit såväl inom landet som utanför.
Avnämarna eller kunderna har i stor
utsträckning funnits i England och på
kontinenten. Från landskapet Västmanland har transporterna skett över uppstäderna, Västerås, Köping och Arboga.
Sedan Hjälmare kanal byggts 1639, även
Örebro. Transporterna skedde på Mälaren till Stockholm. Det äldsta dokumentet som redovisar dessa transporter över
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Höger: Sammanställningen
och diagrammet visar den
privilegierade volymen stångjärnssmide i olika landskap
för åren 1695, 1748, 1763,
1803 samt 1844.
Källa: Bergslagsarkivs årsbok
2009, artikel av Erik Lindberg
och Theresia Johnsson.
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Västerås är ett brev från 1507. Fogden
på Västerås slott, Olof Jonsson, skriver
till riksföreståndaren Svante Nilsson att
förhållandena var bra vid såväl ”Silfverberget” som ”Kopparberget” och att en
leverans var på väg; ”Må i veta käre herre,
det Eder afradskoppar är utkommen femtioåtta stycken och sände jag den strax till Stockholm…”

Stockholm
Den plats där Stockholm uppstod var
ett lås mot de rikedomar som fanns i
Bergslagen, vilka kungamakten värnade
om. De äldsta handlingarna för Stockholm är från 1250-talet. Det är kanske
500–1000 år efter att transporterna från
Tiskasjöberg (Falun) samt från Bergslagens hyttor och hamrar påbörjades. Allt
detta skeppades ut på Mälaren, till eller
förbi Stockholm.
Man antar att garningen av koppar
i Tiskasjöberg påbörjades redan före
1000-talet. Transporterna skedde med
oxar och/ eller hästar på Kopparbergsvägen, den drygt 15 mil långa vägen till
järnvågen och hamnen i Västerås. Järnvågen antas ha legat på Stora Torget,
efter rivningen av konventet i början av
1500-talet i nuvarande Vasaparken, mitt

Västmanland
19,9 %
Uppland
9,2 %

emot slottet. Denna väg, som anses ha
varit en av landets mest betydelsefulla
vägar, lever nu, i trakterna av Västerås,
endast kvar som ett gatunamn. Kopparbergsvägen sträcker sig idag från före
detta ASEA-Atoms forskningscenter
och ner till järnvägsstationen i Västerås.

Regalrätten och privilegier
Skänninge stadga från 1285 gav konungen rätt att med sitt råd och gode män
besluta och stadga i de ärenden, som ”förut ej voro i lag gömde eller satte”. Regalrätten
d.v.s. kungens rättigheter, som representant för staten, att utöva makt samt kräva
in skatter och arrenden för det som staten äger, var ett väsentligt inslag i medeltidens rättsordning. Denna rätt kunde
kungen förläna vidare till rikets stormän,
biskopar, kloster och städer. När man
började bryta malm och avverka skog för
kolning och utnyttja vattenkraften krävdes privilegier. Såväl Magnus Birgersson som hans sonson Magnus Eriksson,
hade ju gett privilegier för bergsmännen
i Östra och Västra berget. Gustav Vasa
fastslog ”Alla malmberg i Sverige lyda till
Sveriges krona.”
För att se till att landets skogstillgångar inte skövlades, som skett i England

Bergslagen

Dalarna
9,9 %

och Italien, kom rättigheter att starta
och driva gruvbrytning, smälta malmen
i hyttor samt förädla tackjärnet till olika
produkter, att fördelas av statsmakten. För detta ändamål bildades redan
1637 Generalbergsamtet. Det var under
drottning Kristinas tid och med en förmyndarregering som hade Axel Oxenstierna som ledande person.
Det behövdes skog eller kol samt vattenkraft i alla processer. Därför måste
anläggningarna förläggas vid vattendrag, med tillräckliga skogs- och koltillgångar i närheten. Principen var, att
i närheten av orter där gruvorna fanns
skulle hyttorna med dess masugnar
finnas. Nedströms åarna fick hamrarna, bruken, med dess ässjor och ugnar,
etableras. Avståndet mellan hyttorna
och hamrarna styrdes av koltillgången.
I princip fick man inte kola mer än vad
skogens tillväxt uppgick till. I undertecknads hemtrakter, mellan Piteå och
Luleå, beräknade man 80 års återväxttid vilket gav 8 stavrum ved per tunnland eller 1 4/5 tunna kol. Visst avdrag
gjordes för ortsbefolkningens behov av
skogsprodukter. Den egna skogens areal
och/ eller kontrakterade bönders skogar
samt skogens avkastning, i förhållande
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till sökta privilegier av smide avgjorde
hur mycket man fick tillstånd till. Ofta
köpte eller flyttade bruken andra bruksprivilegierade volymer, när man ville utvidga verksamheten.

Vågarna
1622 införde kronan ett tullsystem som
belade svenska städer med en införselskatt för varor. Tullen skulle tas ut på
alla ”ätliga, slitliga och förnötliga varor”
som skulle säljas i städerna. Försäljning
av varor utanför städerna s.k. ”landsköp” blev olagligt. Denna tull blev kal�lad ’’lilla tullen’’. I varje stad fanns vågar
och för att förhindra smuggling byggdes
tullstaket runt städerna. För exempelvis
Stockholm utfärdades förordningen om
lilla tullen 1622. Tull upptogs vid en rad
infarter till staden, med namn som Danvikstull, Hornstull, Norrtull, Roslagstull
och Skanstull. I Västerås fanns även fem
eller sex tullar. Tullen betalades med
1/32 av varans värde. Denna skattesats
kom i stort sett att bestå ända till dess
tullen avskaffades 1810.
På Bergslagsrötters hemsida www.genealogi.se/bergslagen kan man under Hyttor,
Hamrar och Bruk läsa beskrivningar över
städerna Västerås, Köping, Arboga samt
Örebro utgivet 1789 av J A Flintberg.
Dokumenten benämns ”Bruksidkares
och Städers ömse förmåner och skyldigheter i stöd av författningarna”.

Våg- och bropengar
Flintberg skriver bl.a. ”Af all Koppar, som
ifrån Westerås utsjkeppades, och hwilken
oundwikeligen skulle wägas på Stadens Wåg,
tillådes Staden igenom Kongl. Resolution den
17 december 1634, i så kallad Accis 4 öre Skjeppundet. År 1641 den 27 marcii utföll för Westerås Stad en Kongl. Resolution, hwars 13 §
förklarade, att all Koppar och Jern, antingen
det hörde Kronan, Ridderskapet och Adeln eller
andre til, af hwad stånd och condition de wara
kunde, såsom aflades i Staden, eller ock eljest,
såsom last brötes, skulle föras på Stadens
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Wåg, där wägar och Wågpenningar betalas,
nemligen 2 öre Silfwermynt för hwart Stjeppund Jern; men annars Koppar och Jern, som
straxt fördes igenom Staden, den ena Tullporten in och den andra ut, skulle för samma last
och tunga fritt igenomföras.”
Städerna fick även möjlighet att ta
bropengar för transporten över dess
broar och som en ersättning för att hålla
hamnarna i brukbart skick. Efterhand
fastställdes fördelningen till lika belopp, 2 öre/ skeppund i bropengar och
2 öre/ skp i vågpengar. Arboga stad försökte t.ex. höja andelen bropengar, som
de utifrån kommande bruken eller faktorerna betalade, men fick nej av statsmakten. Kostnaden för byggandet och
underhållet av broar och hamn hade borgarna i staden betalat bl.a. genom sina
tomtören (fastighetsskatt). Utifrån kommande järn kallades ”Främmande järn”
och de lokala borgarnas/ faktorernas fick
benämningen ”Borgarjärn”.
Den äldsta vågboken i Västerås, från
maj 1645 till april 1655, upptar ett antal
intressanta personer. Christier Månsson arrenderade 1636 Kungshammaren
i Ramnäs. Den hade börjat byggas 1590
och ägts av Katarina Stenbock, som lifgeding efter Gustaf Vasa. Efter henne hade
Ramnäs varit regalt dvs tillhört kronan.
Christier Månsson vägde in 2 440 skepp.
9 lispund 10 skålpund d.v.s. 348 ton och
totalt 17 641 st stångjärn. Det var ca 10
% av det årets invägning på 23 844 skp.
Två andra intressanta personer var de
holländska bröderna Momma, Abraham
och Jacob, från Färna bruk. De har väl
framför allt gjort sig berömda för sina
engagemang i Kengis bruk, i Torneälven
utanför Pajala. De adlades för detta till
namnet Renstierna.
1745 invägdes i Västerås 32 961skp 3
lisp 10 skålp. Det är 4 707 ton à 142,8
kg/skp. Antalet stänger blir med medelvikten 18–20 kg mellan 235 till 260 000
stångjärn. Sockenfördelningen framgår
av diagrammet. Ungefär samma volymer

Bergslagen

vägdes in i såväl Köping som Arboga,
under denna tid.
Vågdiariet från 1765 är det första som
visar invägningen dag för dag under
hela året, från den 2 januari till de sista
dagarna under året. Invägning skedde
även under söndagar. Förvånansvärt
stora volymer transporterades sommartid. Förklaringen är att man fick lägre
omkostnader vid sommartransporter.
Vid vintertransporter kunde man antagligen ta större laster, men fick å andra
sidan bära järnet från vågen in i magasin. Sådana var det sannolikt brist på
och när skeppningssäsongen påbörjades fick man bära järnet en extra gång
ut på fartyget eller mälarjakten som de
benämndes. Tidvis fick man i de Västmanländska hamnarna först lasta järnet
på pråmar vid vågen och magasinen, för
att sedan lasta över till fartygen ute på
djupare vatten.

Forningen
Det finns få berättelser om forningen av
järnet. Någon berättar om hur man låg
över på olika platser efter vägen, samt att
man körde ikapp med hästarna. Någon
berättar om berusade forkarlar. En man
som skrev en debattartikel i Vestmanlands Läns tidning ansåg att det skulle
förbättra moralen, samt att man skulle
kunna använda oxarna i jordbruket, om
man byggde en kanal i Svartån från Västerås upp till Dalarna. Antalet ekipage
eller forkarlar, skulle med den volym
som vägdes in i Västerås i januari 1765,
per dag uppgå till 74 stycken (1 333 ton
under 30 dagar à 600 kg per fora/ ekipage). Under juli vägdes 486 ton in och
med 400 kg per lass på kärran blir det
45 foror/ ekipage. De flesta eller alla hade
i retur varor upp till bruken. Mestadels
tunnor med råg, malt, salt och andra varor.
Ytterst få transporter skedde på vattendragen innan byggandet av kanalerna, Hjälmare kanal 1639 och Ströms-

Sockenfördelning av den privilegierade volymen stångjärnssmide för åren 1695, 1748, 1763, 1803 samt 1844.

holms kanal 1795. Vid transport av
stångjärn på Hedströmmen, från Baggå
ovanför Skinnskatteberg och ner till
vågen i Köping, skulle man ha behövt
lasta om järnet minst ett tiotal gånger. Så
många fallhöjder fanns efter Hedströmmen. På Bergslagsrötter kan man läsa en
artikel om frakt av tackjärn från Trummelsberg till Ferna bruk och därefter
stångjärn från bruket ner till Gisslarbo
och Köping.
Enligt olika beskrivningar av Västmanland, av bl.a. Olof Graus, samt handlingar i arkiven fanns i Västerås mellan
26 till 29 jakter för transport av stångjärn till Stockholm och olika varor från
Stockholm, i Köping fanns det 18 skeppare eller jakter och i Arboga 24. Efter
att Hjälmare kanal byggts tillkom skutor
från Örebro. I Flintbergs beskrivning av
Örebro kan man läsa om de bekymmer
som det ringa djupet på kanalen orsakade under den första tiden. Man fick lossa
varor och frakta dem efter kanalsidan,
för att dra fartygen med kölen vilande på
stockar på botten av kanalen. Detta slet
hårt på båtarna, innan man kunde höja
kanalens vattendjup, genom att fylla på
med jord på kanalens sidor.

Avgifternas betydelse
Den äldsta bevarade bokföringen från
Västerås stad är från 1 maj 1641 till 1
maj 1642. Av denna kan man se att Våg

avgifterna representerade ca 40 % av
bruttointäkterna för staden. Beloppen
anges i daler silvermynt.
Intäkter för Västerås Stad 1/5 1641–1/5 1642
Skatt o Boskapspengar
1356 26,6 %
Kåhllands penningar
17 0,3%
Herrdagspenn.		
131 2,6%
Wretarnas arrende
194 3,8%
Tomtören		
44 0,9%
Stånds- och Pånlundspenn. 656 12,9%
Sakören o kämnärs comm. 116 2,3%
Uppbörd rätten
17 0,3%
Accisen mm		
506 9,9%
Våg- och bropengar
2 061 40,4%
		
5 098

Av intäkterna på 5 098 daler silvermynt gick 1 116 till staten som ”Ordinarie Lefvereringar” och resterande till
”Aflöningar” och andra omkostnader för
staden.
På såväl Bergslagsrötter www.genealogi.se/bergslagen som på min hemsida www.
bragelundstrom.se kan man mera detaljerat ta del av artiklar om Hammarsmeder,
Bergsmän, Masmästare, och annat som
berör bergshanteringen. Min släkting,
hammarsmedsmästare Nils Andersson
Flodström, har jag presenterat på ovan
nämnda hemsidor, från hans tid som
kolgosse i Bockhammar, mästersven i
Skinnskatteberg samt mästare i Baggå,
Nyhammar, Selet och Degerfors- Jävrebyn.

Bergslagen

Bilden visar debetsidan av ”Rächningh över
Västerås Stads Upbörd” från 1 maj 1641 till
1 maj 1642
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1 395:Släktforskning + Hembygdsforskning
= Genline
I Genlines digitala bildarkiv finns de historiska kyrkböckerna från 1600-talet fram
till 1897 för samtliga län i Sverige. Nu har vi även SCB-material för födda, vigda och
döda från 1898 till och med 1937. Du kan alltså hitta uppgifter om dina mor- och
farföräldrar och till och med dina egna föräldrar! Just nu arbetar vi med att publicera
församlingsböckerna fram till gällande sekretessgräns.
I programmet Genline FamilyFinder finns funktionen Sök plats som gör det möjligt
att söka efter byar, gårdar och torp. Detta underlättar när du snabbt vill hitta rätt sida
i husförhörslängderna. Mer än 5,5 miljoner platsnamn, cirka 50 procent av materialet,
är nu registrerade!
För sidor indexerade på platsnivå där en matchning finns med en plats i Bygdeband
visas även den gröna Bygdebandssymbolen . När du klickar på symbolen förflyttas du från platsen i kyrkboken till samma plats i Bygdebandsdelen av Familjeband!
Där hittar du bilder och kompletterande uppgifter om platsen under förutsättning att
information lagts in av en hembygdsförening och i annat fall ser du platsens position
på en karta. Innehållet ökar i takt med att hembygdsföreningarna digitaliserar sina
arkiv. I dagsläget arbetar cirka 300 hembygdsföreningar med detta.
Vi publicerar även högupplösta versioner av de digitala bilderna. Mer än 97 procent
av bilderna finns nu tillgängliga i den högre upplösningen!
Som medlem i DIS betalar du endast 1 395 kr för ett helårsabonnemang på de digitala
kyrkböckerna i Genlines bildarkiv. Du sparar 600 kr! (Ord. pris 1 995 kr). Beställning
gör du på www.genline.se

Jarl Dahlerus

Generationsskifte för 275 år sedan
Är gårdagens sätt att se på
hur släktgården skulle gå vidare till nästa generation begripliga för dagens människor?
Läs om hur Kerstin lovar bort
sin lilla dotter till att gifta sig
med sonen i granngåden mot
1500 daler silver.
Undertecknad kom för en tid sedan
över en intressant gammal handskrift
från 1764 som visar hur generationsväxlingen kunde gå till förr i tiden och att
man i bland kunde planera mycket långt
i förväg.
Brevet handlar om Kerstin Andersdotter och hennes son Per Andersson i
Rossberga, Folkare tingslag, ett par mil
norr om Avesta. Mor och son har år 1736
sålt hälften av sin gård med tillhörande
hytta till grannen Anders Larsson för
1500 daler silvermark ”i den avsikt att när
deras barn komma till sin mogna ålder, de då
skulle hwarannan till ägta taga och hjonelag
bygga samt sig uppå den försålde hemmandelen nära och föda”.
Året är nu 1759, det vill säga 23 år
efter att köpet av gården gjordes upp.

Anders Larsson har avlidit och hans son
vid namn Anders Andersson har gift sig
med säljarens dotter. Notera att dotterns
namn inte ens nämns i brevet utan det
är hennes mor och brodern Per som omtalas.
Anders Larssons arvingar får nu ,efter
23 år, lagfart på gården efter att tre så
kallade uppbud har beviljats (se faktaruta). Det första uppbudet var 1737 och
det andra 1738. Vid det tredje uppbudet
år 1739 beslutades att ”det skulle dröjas til
dess wilckoren eller det föreslagna ägtenskapet
blefwe fullbordat”, vilket det var på väg att
bli år 1759 då lysningen hade skett.
Dottern som gifte sig måste ha varit
ett spädbarn 1736 när köpet gjordes upp
mellan de båda grannarna och det beslutades att deras barn skulle gifta sig och
gårdarna därmed skulle slås ihop. Vi kan
anta att fadern hade avlidit och att änkan
behövde pengar till livets nödtorft när
hon stod ensam med minst två barn. På
det här sättet löste man alltså både problemet med generationsväxlingen och
dessutom uppstod en större och rikare
gård till den nya generationen. De båda
barnen hade inget att säga till om utan
tvingades acceptera att gifta sig med varandra, som det var planerat nästan ända
sedan födelsen. Vad som hade hänt om

de båda inte hade gift sig kan vi bara spekulera kring i dag, mer än 250 år senare.
Handskrifter från 1700-talet är så gott
som omöjliga att läsa i dag, men Marianne Liljequist, expert på tolkning av äldre
texter, har hjälpt till med detta.
– Det var en ganska knepig text, men
inte alls så svår att läsa som Axel Oxenstiernas handstil, som ställer till stora
problem för sentida läsare, säger Marianne. Vi tackar Marianne för hjälpen
med att tyda brevet.
När en gård skulle säljas på
1700-talet skulle försäljningen tillkännages vid tinget, detta kallades för uppbud.
Enligt landslagen skulle gårdar på landsbygden uppbjudas vid tre på varandra
följande ting.
Säljarens släktingar kunde begära att få
utnyttja sin bördsrätt, d.v.s. förköpsrätt
på grund av släktskap. Om inga hinder förelåg kunde köparen få ett fastebrev, lagfart, på gården ett år efter sista uppbudet.
Hjonelag är ett ålderdomligt ord för äktenskap. 1500 daler silvermynt kan uppskattas till att motsvara ca 175 000 kr i
dagens penningvärde. Som en jämförelse
kostade Adolf Fredriks kröningsdräkt i
silvertyg 1020 daler silvermynt i mitten
på 1700-talet.

Generationsskifte för 275 år sedan
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DIS nya forum
Efter åtta års trogen tjänst har
vi pensionerat DIS forum och
ersatt det med ett nytt. Den
gamla forummjukvaran, känd
under namnet Discus, hade
inte uppdaterats sedan starten, och den utvecklas dessutom inte längre.Vi bytte därför till en annan mjukvara som
heter vBulletin. Den är mycket
vanlig i sammanhanget.
Vi valde att inte försöka flytta alla inlägg
från det gamla forumet. Istället startar
vi på helt ny kula. Det gamla forumet
finns fortfarande att tillgå på adressen
http://www.dis.se/discus, men där går det nu
enbart att läsa och söka.
Det nya forumet hittar du på adressen
http://forum.dis.se/vb eller genom att gå in
på nya hemsidan och välja fliken DIS
Forum.

Registrering krävs
Vårt gamla forum drabbades av spamattacker för ett antal år sedan och stängdes därför för icke medlemmar. Det nya
forumet är öppet för alla, medlem eller
inte, men man måste registrera sig innan
man kan skriva i forumet. Läsa kan dock
alla göra!
Ditt vanliga dis-användarnamn och
lösenord fungerar inte, utan du måste

12
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registrera dig på nytt. Det går fort! Gör
så här:
1. Klicka på Registrera högst upp till höger på sidan [bild 1].
2. Fyll i Användarnamn. Här kan du
exempelvis ta ditt riktiga namn (Daniel Berglund), eller ett ”nickname”
(guldfisk), eller ditt Dis-användarnamn (m25564). Ta något du har lätt
att komma ihåg.
3. Välj ett lösenord. Det måste skrivas in
två gånger. Du kan med fördel välja
ditt Dis-lösenord.
4. Skriv din epostadress, ska också skrivas två gånger, och stavas rätt.
5. Slumpvis fråga. För att bevisa att du
är en människa (för det är du väl?) och
inte en robot ska du här svara på en
fråga av typen ”vad är sex plus åtta?”
Du svarar med siffror i rutan – i detta
exempel 14.
6. Skriv in ditt namn (för- och efternamn) och ditt medlemsnummer i Dis
– eller noll, om du inte är medlem. Vi
samkör detta mot medlemsregistret
med jämna mellanrum. Stämmer inte
uppgifterna tittar vi lite närmare på
kontot så det inte är förfalskat. Ditt
riktiga namn och medlemsnummer
kommer att synas till vänster om varje
inlägg du gör i forumet.
7. Övriga inställningar kan du låta vara
som de är. Läs forumets regler och
kryssa i rutan om du accepterar dem.
8. När du klickar på Slutför registrering
skickas ett e-postmeddelande till den
e-postadress du uppgivit. När du får

DIS nya forum

detta – det bör komma inom ett par
minuter eller högst en timme – klickar
du på länken i det för att slutföra registreringen. När detta är gjort har du
registrerat dig i forumet och kan både
läsa och skriva där.

Logga in
För att logga in på forumet sedan du registrerat dig, fyll i användarnamn och
lösenord i rutorna högst upp på förstasidan. Vill du slippa göra detta varje gång
du loggar in kryssar du i rutan Kom ihåg
mig?. Klicka sedan på Logga in.
Man behöver inte logga in för att läsa,
men det har andra fördelar. Exempelvis
håller systemet reda på vilka inlägg du
läst, så nästa gång du loggar in kan du
läsa de inlägg som är nya för dig sedan
senaste besöket.

Skriva inlägg
Gå till en grupp och klicka på Posta nytt
ämne [bild 2].
En enkel textredigerare kommer upp
på skärmen. Man kan använda fetstil
med mera utan att krångla med koder
som i det gamla forumet [bild 3].
Skriv inlägget. Tryck gärna på Förhandsgranska inlägg om du vill se hur det
ser ut innan du skickar det. Knappen
Skicka nytt ämne postar inlägget.

Navigera
Den blå raden på sidans överdel (under
Dis-trädet) är en meny med två val: Forum och Vad är nytt? [bild 4]

2

3

4

Under Forum kan du välja:
• Nya inlägg – Detta val syns bara om du
har loggat in! Det visar alla olästa inlägg sedan senaste gången du loggade
in. När du väl har läst dem, slutar de
synas i den här listan.
• Dagens inlägg – visa alla inlägg gjorda
idag, både lästa och olästa.
• Senaste 3 dgr – visa inlägg gjorda under
de tre senaste dagarna.
• 7 dgr – visa inlägg gjorda under de 7
senaste dagarna.
• 30 dgr – visa inlägg gjorda under de 30
senaste dagarna.
• Privata meddelanden – en slags e-postliknande funktion som gör att du kan
skicka ett meddelande till en annan
användare på forumet utan att känna
till dennas e-postadress.
• FAQ – tar dig till en lista med frågor
och svar kring hur forumet fungerar.
• Nätverk – lista över andra registrerade
deltagare i forumet.
• Forumåtgärder – här kan du bl.a. markera alla olästa inlägg som lästa.
• Snabblänkar – en meny med olika
inställningar som du kan göra, t.ex.
prenumerationer på olika ämnen i forumet.

Forumets organisation
Forumet är ungefär organiserat som det
förra forumet, men lite flackare och utan
så många undergrupper. Det finns huvudgrupper om Disgen, Dispos, Disbyt
med mera, och om föreningens verksamhet. Detta är för att styra diskussionen
någorlunda rätt.

vBulletin skiljer sig från Discus på flera
sätt, och en viktig skillnad är att i Discus
diskuterade alla i samma ”tråd” kring ett
givet ämne. I vBulletin lägger man istället
upp en ny ämnesrubrik varje gång man
vill diskutera något.

Varför ska vi ha ett forum?
Tanken med forumet är att det ska vara
en mötesplats för Dis-medlemmar (och
andra). Det ersätter inte andra kanaler
eller funktioner i föreningen utan kompletterar dem. Exempelvis kan Disgenanvändare ställa frågor här om Disgen
så kan andra Disgen-användare eller
faddrar hjälpa till att svara på dem. Det
innebär inte att faddrarna minskar i betydelse, tvärtom.

Varför vänta till imorgon
med det du kan göra idag?
Vi arbetar nu som bäst med att försöka
få till den bästa startelvan i nästa års Disstyrelse, men vi skulle gärna vilja få in fler
nomineringar från er medlemmar också!
Du kanske vill anmäla dig själv som kandidat?
Valberedningen tar emot nomineringar fram till den 15 januari 2011. Skicka
din nominering till Anna Lövgren på
anna.lovgren@telia.com.
Valberedningen önskar er
God Jul och Gott Nytt År

Varför svarar ingen?
Det är inte ovanligt att man ställer en
fråga i ett forum och ingen svarar. Det
gäller inte bara Dis forum utan även andra forum. Varför är det så? Forumet är
som sagt en mötesplats. Det finns ingen
garanti för svar. Det kan vara så att ingen
vet svaret på frågan. Eller så är frågan så
bred att ingen gitter svara. Frågan kan
vara så svår att ingen anser sig kunna
svara. Frågan kan vara så speciell att
ingen har sett problemet. Eller så är det
ingen som ser frågan. Händer detta, kan
det vara idé att ”bumpa” tråden en gång,
d.v.s. vänta ett par dagar och posta ett inlägg med rubriken Ingen som vet??. Hjälper inte det får man försöka formulera
om frågan.

DIS nya forum

Daniel Berglund
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DIS nya forum

våra medlemmar

?

Göran Lundin

Jarl Dahlerus

Vilket släktforskningsprogram
använder du? Vilka är de bästa
programfunktionerna?

Jag använder Disgen. Jag håller på att lägga in
porträtt och bilder, samt att lära mig kartfunktionen och utskrifter. Jag tycker, än så
länge, att programmet är komplett och att
det ständigt finns nya funktioner att lära sig.

Använder givetvis Disgen sedan många år.
Den bästa funktionen är att man kan ha olika
flockar om man håller på med flera olika släkter, samt att man har släktdata lätt tillgängligt
vid sökning. Släktbokfunktionen är suverän.

Vilka andra fritidsintressen
har du? Rekommendera några
favoriter inom musik? Vilken är
din favoritmat och vilka resmål
är intressanta?

Natur och naturvård, speciellt studier om tranornas flyttning i Europa, ligger mig varmt om
hjärtat. Jag har skrivit artiklar och böcker om
bl.a. tranor, fågelskydd och orkidéer.
Kålpudding med lingon är, vid sidan om fiskpudding med skirat smör, det bästa man kan få!
Att somna i fåtöljen till Mozarts klarinettkonsert en höstkväll med vinddrivna löv rasslande mot fönstret – det är grejer det!

Mina fritidsintressen är konst, antikviteter,
skogsbruk, jakt och IT. Jag handlar med antik
viteter på fritiden samt håller föreläsningar
om stil och möbelhistoria.
God mat är tjälknöl med rotfruktsgratäng
eller marulk med limesås. En intressant bok
är Betty Edwards Teckna med höger hjärnhalva.
Läs och förvånas över att du kan teckna som
ett proffs efter bara några timmars träning.

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?

På farfars sida har jag följt släkten från tidigt
1600-tal i Kymnevik vid sjön Yxnaren, Ringarum, Östergötland. Johan Alfred Lundin var en
av initiativtagarna till bildandet av Mogata Baptistförsamling. Ättlingen Eskil Eckert-Lundin var
en känd dirigent, pianist, direktör för China-
varietén och chef för SF:s musikavdelning.
Min morfar, Karl Emil Andersson, föddes
1878 i Jonsberg, Östergötland. Hans gärning
som litograf och samhällsbyggare finns beskriven i detta nummer. Hans farfar och farfars far
var sockenskomakare i Rönö, Östergötland.
Min mormor föddes Österberg. Namnet har jag spårat till snickaren på Finspång,
Östergötland, Petter den äldre, född 1758. I
släkten finns sedan både smeder, skolmästare
och organister i Risinge, Östergötland.

Mina forskningsresultat gäller min morfars
och mormors släkt som alla var torpare, bönder och backstusittare. Forskningen har gett
en insikt i hur fattigt och hårt livet kunde vara
för bara 100–150 år sedan – man kunde bli
ihjälslagen för en tvist om en säck potatis!
Släkten Dahlerus är en gammal prästsläkt
från Öland och Kalmar som sedan 1940-talet
är utforskad av Martin Hammar. Jag har matat in hans forskning i Disgen och avslöjat ett
stort fel – en person var son till sitt barn.
Inriktningen just nu är att följa ägarlängden
bakåt i tiden för min släktgård i Småland och
fundera kring hur äganderätt till jord uppstod.

Göran Lundin, 71 år, bor i Skövde. Göran är
pensionerad major. Han har släktforskat i 5 år
och varit medlem i Dis sedan 2005.

Jarl Dahlerus, 56 år, bor i Stockholm. Jarl är civilekonom och konstvetare. Han har släktforskat i 25 år och varit medlem i Dis sedan 1987.

Frågor

medlem 35540

Våra medlemmar

medlem 912
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En Emigrantfamilj från Värö kom till Jamestown 1880.

N

är SwedGenTour 2010 var på genomresa i Jamestown, New
York i oktober fick vi möjlighet att fotografera av några kyrkböcker
i First Lutheran Church. När vi var där
2007 fotograferade vi gravstenar på
Levant Cemetery där många svenskar
är begravda. Den största kyrkogården,
Lake View Cemetery, var för stor för oss
och det pågick redan fotografering där
som nu publiceras på internet vartefter
arbetena är klara.
Kyrkböckerna vi fotograferade är från
åren 1857–1905. I huvudsak är kyrkans
medlemmar från länen i Västergötland,
Halland, Småland, Östergötland och
Örebro.

Sörmlänningar
Jag har själv förkärlek en för att leta
efter sörmlänningar som emigrerat och
de är förhållandevis få, så därför brukar
jag inte hitta så många. I Södermanland
har jag flest släktingar och har forskat
mest där så jag känner mig välbekant
med länet.
Medan jag letar efter sörmlänningar
registrerar jag dem samtidigt i Disgen
i en egen flock som jag döpt till Södermanland. En vacker dag kanske jag hittar ett släktband, vem vet? Samtidigt
söker jag i Disbyt för att se om det är
någon medlem som har skickat in de personer jag hittar i kyrkböckerna. Henry
Franzén, som jag även är släkt med,
hade fadern till en Anna Larsdotter född
i Västra Vingåker och gift Magnusson.
Henry hade dock inga direkta släktband
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till Anna och hennes föräldrar, men vi får
se om det dyker någon koppling framöver för någon av oss eller för båda.

Väröfamilj
Jag gjorde flera sökningar i Disbyt på
namn från kyrkböckerna och fastnade
för Carl Johan Henriksson, född 19
oktober 1856 i Värö i Halland. I Disbyt
finns han med som barn, med sina syskon och föräldrarna Henrik Johansson
och Johanna Christina Andersdotter,
båda födda i Värö. Det är Ann-Charlotte
Martinsson i Torslanda som skickat in
till Disbyt. Ann-Charlotte har källa för
födelseuppgiften för Carl Johan så det
var enkelt och snabbt att gå till födelseboken via Dispos och länka mig mot
Genline eller AD-Online för att verifiera
födelseuppgifterna. Carl Johan var född
i Skällåkra nr 8.
Jag vet inte i skrivande stund om
Ann-Charlotte är släkt med Carl Johan.
Eller om hon känner till hans emigration år 1880 till Jamestown i New York
tillsammans med fru och son. Oavsett
vilket, så hoppas jag denna artikel kan
vara till nytta för alla som vill forska på
emigranter som kommer till USA.
Alla uppgifter behöver kontrolleras
om det går, då för- och efternamn ofta
ändrar stavning eller blir till något helt
annat än vad de var i Sverige. Ibland
ändras även datum och årtal. I denna
artikel ska jag visa på några exempel på
att de som är födda i USA och förblir
där hela livet, inte är undantagna för
felskrivningar i de källor som vi kan an-
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vända oss av i vår släktforskning. Det är
det som gör att det kan vara väldigt svårt
att hitta och följa personer i USA.
Det jag hittade i First Lutheran
Church kyrkbok var det jag utgick ifrån.
Enkl. Carl Johan Henrikson född 19/10
1856 i Wärö, Hall.
H Anna Louisa Johansson född 24/5
1864 i Hogstad, Link. Län
S Johan Emil född 7/11 1879 i Wärö,
Hall
D Ida Josefina född 8/9 1884
D Agnes Victoria född 15/8 1884 i Jamestown, NY
S Carl Oscar Leonard född 27/3 1887 i
Jamestown, NY
S Louis Richard född 7/2 1889 i Jamestown, NY
S Henry Ludvig född 20/4 1892 i Jamestown, NY (tvilling)
S Herman Adolph född 20/4 1892 i Jamestown, NY (tvilling)
Förutom dessa uppgifter framgår det
att de bor på 146 Borrow St, när barnen
döps och konfirmeras. Carl och Anna
gifte sig den 27/1 1892, förmodligen i
Jamestown eftersom de bodde där båda
två. Jag förstår av både datumet för vigseln och ordet änkling, att han förmodligen varit gift tidigare.

Emigrantuppgifter
Efter att ha hittat Carl i Disbyt letade
jag sedan i Emibas och i Emiweb men
där finns varken han, hustrun eller sonen med. Här hade jag hoppats på att
få personuppgifter för familjen. I Emigranten Populär och Emigranten 2001

SwedGenTours blogg www.swedgentour.blogg.se
Find A Grave www.findagrave.com > Search 53 million grave records (Ingen avgift)
Ancestry www.ancestry.com eller www.ancestry.se ( Avgift)
EmiWEB www.emiweb.nu (Avgift)

hittade jag endast C J Henriksson, Värö
utan medåkande. När jag istället sökte
på hans källkod och ökade på sista siffran fick jag träff på Johansson C J,
Värö, ett år yngre än vad Carl var, vilket
jag tolkar som att det är hans hustru. Destinationen var New York. Jag vet ännu
inget om hans hustru som förmodligen är
mor till Johan Emil.
Jag har nu ett emigrationsdatum 8/4
1880 och letar i utflyttningsboken i Värö.
Där hittar jag familjen med personuppgifter och utflyttningsdag från Skällåkra
nr 8. Hustrun heter Anna Brita Johansdotter född 13/4 1857 i Värö och de gifte
sig 29/8 1879.
I Emibas och Emiweb hittar jag Carls
andra hustru Anna Lovisa och hon
emigrerar den 28/4 1882 som Lindblad
Johansdotter från Mörby Frälsegård i
Hogstad, Östergötland. Henne hittar jag
dock inte Emigranten 2001 eller i Emigranten Populär.
I First Lutheran Church kyrkoböckerna letar jag efter när första hustrun dog
men hittar ingen uppgift eller var familjen bodde när de kom till Jamestown.
Jag hittade dock konfirmationerna för
några av barnen.

Ancestry
Jag fortsätter nu mina sökningar i Ancestry. Jag börjar med att söka på namnet
Henrikson i Jamestown i alla arkiv, men
det går inte så bra. Jag provar då med
passagerarlistan för New York och hittar
Carl, Anna och Emil Henrikson på båten
Neckar, som trafikerade både Bremen i
Tyskland och Southampton i England,
som ankom till New York den 24/4 1880.

Jag prövar att söka mig fram i Census,
Folkräkningarna, med olika stavningar
på efternamn och även bara på förnamn i kombination med Jamestown,
det verkar som om familjen Henriksson
är Hendrickson för det mesta. Jag hittar familjen i Census 1900–1930 ganska
lätt med undantag för att Carl inte finns
med 1910 i sökresultatet men han är
med på originalhandlingen (View original image).
Förnamnen varierar mycket mellan
årtalen för sökresultaten. Carl Johan
från Carl till Charles J. Johan Emil från
John E till John F. Carl Oscar Leonard
från Leonard, Leonard C, Leonard C O
till Leanord C Escar. Louis Richard från
Louie R till Lewis R. Det gör att man får
göra många sökningar och ha mycket tålamod och fantasi vad gäller stavning av
namn för att hitta rätt person.
Jag hittade Carl, Anna och John E
Henricson i Census 1880 och då bodde
de i Ellicott, som gränsar till Jamestown,
men då var de förmodligen inte med i
First Lutheran Church, eftersom jag inte
hittar dem i deras kyrkobok.
Carl och första hustrun Anna fick fem
barn i Jamestown, om jag tolkar rätt utifrån vigseldatumet med andra hustrun
Anna, och med andra hustrun fick han
ytterligare fyra barn: Florence A, Ruth
M, William J och Lawrence R. enl. Census 1910. Där framgår också att ett barn
har dött och det kan vara Herman, tvillingbrodern till Henry, för honom har
jag inte hittat efter 1900.
Flickorna Ida J, Agnes V, Florence A,
och Ruth M har förmodligen gift sig men
jag har inte hittat dem senare i livet, inte
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Charlotte Börjesson

ens med hjälp av Social Security Death
Index när jag sökt på förnamn och födelsedata.

Livet i USA
Carl Johan var arbetare när han emigre
rade och fortsatte som sådan i Jamestown men blev senare i livet förman. Flera av barnen bodde kvar hemma långt
upp i åldrarna och de förblev ogifta. Fyra
av sönerna hittade jag inkallade i World
War I, Första världskriget, dock är registreringskorten en aning otydliga men
man ser deras namnteckningar. Leonard
C var brandman. Henry L gifte sig med
Thyra J och de fick en son och en dotter
som skulle kunna vara i livet idag.
Nu har jag kommit så långt att det
är det dags att hitta gravstenar, för jag
har inte lyckats så bra när det gäller att
hitta dödsdatum. Bland de gravstenar vi
fotograferade 2007 hittar jag inga med
Hendrickson. Jag söker istället på Find
A Grave och det visar sig att större delen
av familjen finns begravd i Jamestown.
Jag hittar även Carls första hustru Anna
här, hon dog 1891.
Vi vill ju med SwedGenTour vara en
förmedlande länk mellan våra länder och
föra samman släktingar och släktforskare. Ett sätt kan ju vara att ta hjälp av Disbyt som denna artikel handlar om. Nu
återstår det att se om Ann-Charlotte får
något nytt och användbart till sin släktforskning. Jag har skickat henne denna
artikel och alla bilder från kyrkböckerna
och skärmkopior som jag tagit fram som
underlag till forskningen.
Vill du läsa om vår resa så kan du göra
det på vår blogg, se adress ovan.
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Börjesson
bild: Charlotte

Andrea Flanagan (till vänster) och Julia Potts
hjälper varandra med de svenska efternamnen.

Jag och Andrea Flanagan har Högsbyn i Ör gemensamt
I Lanse, Pennsylvania, hade SwedGenTour 2010 föreläsningar och one-on-one
dagen innan vi skulle åka hem till Sverige.
Andrea Flanagan som bor i Clearfield,
inte så långt bort från Lanse, kom och
ville träffa Anneli eftersom Andrea har
sina rötter i Dalsland. Hennes förfäder
och släkt emigrerade ifrån Ed som tillhör
Högsbyn i Ör församling. Anneli berättade då att jag vuxit upp i Högsbyn på
somrarna. Andrea och jag fick inte tid att
talas vid då, utan vi har mailkontakt nu.

Välkänt namn
Det är alltid kul att ha något gemensamt
med personer man träffar, det känns som
pricken över i-et. Andreas släktingar
hette Jonasson och tog namnet Edlund i
samband med att de emigrerade till USA.
Jag själv är inte släkt med hennes släktingar i Högsbyn men min släkt har ägt
och äger hus i närheten av de torp som
en gång beboddes och ägdes av Andreas
släkt. Jag har träffat ättlingar till hennes
släkt som stannade kvar i Högsbyn med
omnejd och vet var en del torp låg. När
Andrea berättar att en av hennes förfa-
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der hade soldatnamnet Glader så skiner
jag upp. Mina allra första år bodde jag
med min familj i Gammelstugan som den
nu kallas för, men som många fortfarande känner till som Rektorns. I detta hus
har alla sovrum namn och där jag sov heter rummet Gladers kammare. Om det är
samma soldat som är upphov till namnet,
det håller jag på att forska om idag.
Jag delger nu Andrea mina kunskaper
och kan hjälpa henne med information
och bilder jag har som är intressanta för
henne. Andrea hoppas på en resa till
Dalsland nästa år och då kommer jag,
och kanske även Anneli, att visa henne
runt i sina förfäders trakter, det ser jag
fram emot.

Ancestry Family Tree
Andrea har givit mig behörighet till
hennes släktträd Levin Family Tree i Ancestry. Här är en bildvy för Johan Fritiof
”John” Jonasson Edlund. Andrea har
varit mycket ambitiös i sin släktforskning och sina registreringar av sitt släktträd där hon använt sig av alla de funktioner som finns för släktträd i Ancestry.
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Hon har lagt in ett porträtt på John
och hans hustru Betty. Andrea har använt Genline för att forska i de svenska
kyrkoböckerna. Alla källor hon använt
har hon därefter sparat som bildfiler.
Hon har även skannat av fotografier,
böcker, tidningar och andra dokument
som handlar om släkten och sparat som
bildfiler. Dessa bildfiler har hon infogat
i sitt släktträd så att man kan klicka på
källorna som då blir större och läsbara.
Det är de fyra bilderna i rad som visas i
skärmbilden ovan.
Då Andrea använder sig av de källor
som finns i Ancestry kopplar hon samman dem med aktuell händelse i släktträdet. Bilden visar information om
födelse där Andrea har länkat in sju
källhänvisningar, förutom födelseboken,
emigrantskivor och passagerarlistor från
Ancestry. Här har jag klickat på länken
7 källhänvisningar för att visa källornas
namn som man sedan kan klicka på för
att komma till själva informationen.

ned
i Örke
mnen
Ökna

Börjesson
bild: Charlotte

gta
an Ben

Bergm

a
Tillbak

35 i G
, f. 18
on d.y. es på den
Svenss
dd
en Nils . Fadern fö
i Grav
ar
e
rp
ar
11
to
rp
95
l
r til
d. 18
186903
blev to
a. Dotte
hyltan, ls han 1867
21
avebod 33 i Hessle
til
196008
r) i Gr
18
åbo på
Född
ilsdotte sdotter, f.
h var
(N
oc
dd
rn
hr
Fö
de
Pe
Inger
Död
efter fa
o.h.h.
ertog
kning
dan öv ta.
Anmär
han se
av Beng
senare
:
en
on
Sysk
1859.
1872.
Nils f.
62, d.
, f. 18
Gustav
.
83
'.
f. 1864 .
år. 18
Beinta
Jöns,
66
uk i 5
18
jmans
f.
lantbr
ddes.
Karna, f. 1869. 'Bäa
de vid
han fö
r7å
,
g som k och arbeta
er. Efte
Bengta f. 1871.
ma da
ad
ar
m
ån
sa
nm
m
,
g
till Da kokerska.
Gunilla f. 1875. Do
var tre
ns
Bengta
m
r han
,
fte ho
Gustav s ålder kom . arbetade so dock dog, nä
sten gi hade ko
år
.a
mkom
n
Vid 16 nnecticut bl Gustav, som .
Efter he rgs län. Ha
n,
A 1901 hem igen.
bo
vs
US
hon i Co k hon en so
l
Äl
til
a
g,
sid
a
ak
lin
fic
te, vid
e tillbak m hon tillb
försam rg.
1888
fortsat omshem
en rest
, ko
be
nevalla
rd
Maken
igen, m rn dog 1902
74 i Öx i Graveboda
på ålde
köpte.
, f. 18
de
ggare m, som de fri n dog 1952
När fa
rgman
stenhu
son Be
he
. Ha
Anders betade som tas föräldra tsskogarna
ul
ar
ng
år och ertog de Be
' i duvh
ut sten
öv
1903
h 'tog
hos
bete oc
hyrde
stenar
å.
där de
, d. s. 27.
:
04
boda,
rn
19
Ba
f.
till Löns
USA 19 .
Adolf,
flyttade
Oskar
05. Till
, f. 19 Till USA 1929 rt Eldh och .
ar
nn
.
Gu
Albe
nsboda
f. 1908
en till
et i Lö
Edvin,
de gård
shemm
sålde
derdom
1941
in på ål
de tog
an.
m
ta
in
Berg
ans Be
Johan
Bäajm
ed Karl
1902.
r gift m
r gott
n
Hon va
am
kom fö
kn
Ö
A. Åter
oda
kning
och US
Graveb
Anmär
nmark
Da
i
r
Va
-1941.
n
Bynam
da
Lönsbo
kning
Anmär
1941-.
n
Bynam
kning
är
m
An

När släktforskningen känns gôtt i kroppen
De besökare som ville träffa oss i SwedGenTour 2010 under en halvtimma för
personligt möte, s.k. one-on-one, fick
skicka in till oss i förväg vad de ville ha
hjälp med. Närmare 50 besökare träffade
vi under resan och för att de skulle få så
mycket hjälp som möjligt gjorde vi själva
forskandet innan vi reste iväg. Frågorna
gällde allt från var en gård eller ett torp
finns till svåra uppgifter som att hitta
personer och deras resväg till USA. Det
är inte meningen att vi ska göra all forskning åt besökarna, utan de ska få hjälp av
oss med råd och tips hur de ska gå vidare
själva. Jag beundrar speciellt alla som
släktforskar och inte kan svenska men
som använder sig av kyrkoböcker med
allsköns handstilar på gammalsvenska.
Det är förvånansvärt vad de kan läsa sig
till och förstå.

Örkenedsläkt
I Worcester var Judith Mitrowski inbokad hos mig. Det jag fick av henne var:
Min far, Nils Edvin Bergman, född 11 november 1908 i Örkened son till Karl Johan ??????
Bergman, född 5 augusti 1874 och Bengta
Nilsdotter 11 mars 1869. Jag skulle vilja veta
mer om var de är födda. Också något mer om
hans familj.
Jag utgick ifrån Nils Edvin som var
född i Graveboda i Örkened (L) och jag
noterade namn och födelseuppgifter på
hans fyra syskon. Jag fick fram att Nils
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Edvin och en bror emigrerade till
ThoÖrkeneds
socken. I dropplisten för Namn
s.nu/(S(o
ww.dds
http://w
maston i Connecticut. Hans fars namn hittade jag Bergman Bengta och valde
var Karl Johan Andersson Bergman, sedan på Sök. Gissa om jag blev förvåfödd i Berg, Öxnevalla (P) och han hade nad och glatt överraskad av vad jag fann
nio syskon. Modern Bengta var också om Bengta. Det är när man minst förfödd i Graveboda i Örkened (L) och hon väntar sig att hitta något som glädjen blir
hade sju syskon. Bengta hade varit över som störst. Jag gick som på moln resten
till USA under några år och kommit hem av dagen.
igen och under tiden hade Nils Edvin
I databasen fanns ovanligt mycket inkommit inflyttad till gården. Bägge för- formation om Bengtas liv. Det berättaäldrarna dog i Örkened (L) och jag tog des om hennes föräldrar, syskon, resor
också reda på vilka deras föräldrar var. och arbeten, make och barn. Många årAlla källor som jag använde mig av note- tal och platser fanns nämnda. Vill du läsa
rades noggrant, liksom vilka kyrkböcker vad jag hittade, så gör samma sökning
med sidnummer, så att Judith lätt kan som jag på www.ddss.nu.
kontrollera uppgifterna. Via dessa källJag kunde knappt vänta så länge som
upplysningar kan Judith också ta reda en vecka innan jag fick träffa Judith, för
på fler uppgifter som t.ex. syskon till alla. det här ville jag inte avslöja i förväg. Jag
ville vara med när Judith fick ta del av
Mer information
det jag hittat om hennes släkt. Nu efteråt
Något mer ville jag nog hitta och det är jag fortfarande glad, och jag överdrifanns tyvärr inget i Disbyt. Jag tog ko- ver inte, hennes glädjetårar trillade glatt
pior på gamla och nya kartor, sedan läm- nerför kinderna, liksom på mig, när vi
nade jag denna forskning. Efter några hade vår halvtimma tillsammans. Jag
dagar tog jag vid igen. Kunde jag hitta skulle naturligtvis bett någon fotografenågra släktingar kvar i livet? Jo kanske, ra oss, men det glömdes bort. Judith blev
det fanns ju så många syskon. Men det naturligtvis medlem i Dis. Jag kommer
fick inte ta för lång tid. Vilka forsknings- aldrig glömma vare sig Judith eller detta
möjligheter finns Skåne? Jag kom då spännande forskningsuppdrag.
ihåg både Hembygdsföreningen och databasen DDSS (Demografisk Databas
Södra Sverige).
Jag sökte i DDSS och valde Sök i databas och där hittade jag Öknamnsdatabasen
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Prenumerera på tidningen

ANTYDA
FÖR DIG SOM GILLAR SLÄKTFORSKNING!

Tidningen ANTYDA utkommer med 6 fullspäckade nummer
per år! Spännande artiklar och reportage om våra förfäders
historia blandat med modern släktforskning och inspirerande bilder!
I varje nummer: Expertpanel, läsarnas sida, gästkrönikör,
korsord, annorlunda sudoku och mycket mera!
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macspalten

Vanliga Fadderfrågor
T

vå vanliga rop om hjälp, som en
Dis-fadder får, är: A) Hur får
jag bort mina dubbletter? och
B) Hur undviker jag dubbletter i fortsättningen?
Oavsett program, kan det vara svårt
och tidsödande att komma till rätta med
detta. Reunion är ett program där man
löser det utan allt för mycket krångel.
Här kommer två beskrivningar av hur
det kan göras.
A) Radera dubbletter av personer som
förekommer fler än en gång i INDEX.

Radera dubbletter i Reunion 8
Alt 1) Öppna Index > Markera den/de person/personer som skall raderas >
Stäng Index > Gå in under Arkiv
i Menyraden > Markera Radera
markerade personer > Klicka på rutan Radera markerade personer.
Saxat ur Apple Senaste Nytt
Apple presenterade idag den 21 oktober 2010, en förhandsvisning av Mac OS
X Lion, den åttonde versionen av världens mest avancerade operativsystem.
Lion har hämtat inspiration från många
av iPads innovativa program och kommer
att levereras nästa sommar. Bland funktionerna finns Mac App Store, ett nytt sätt
att upptäcka, installera och automatiskt
uppdatera program på datorn, Launchpad, en ny samlingspunkt för alla dina
Mac-program, systemomfattande stöd för
helskärmsprogram och Mission Control
som samlar Exposé, Dashboard, Spaces
och helskärmsprogram i en ny översikt av
alla program som körs på din Mac så att
du smidigt kan navigera överallt.

Alt 2) Gå in under Arkiv i Menyraden
> Markera Radera markerade personer > Klicka på Använd index för
att radera folk > Markera med bock
de personer som skall raderas >
Klicka på Radera.

Radera dubbletter i Reunion 9
Alt 1) Öppna Index > Markera den/de
person/personer som skall raderas >
Stäng Index > Gå in under Ändra
i Menyraden > Radera markerade
personer.
Alt 2) Öppna Index > Markera den/de
person/personer som skall raderas
> Stanna kvar i Index > Under
Redigera i Menyraden > Radera
markerade personer.

Helge Olsson
helge@dis-syd.se
http://kulturenanderslov.se/helge

Att länka personer innebär att man
länkar t.ex. barn till föräldrar, man till
hustru, etc. Följande exempel visar hur
en pojke som redan finns i databasen kan
länkas till sina föräldrar

Länka personer i Reunion 8
Klicka på + nere i höger hörn > Markera
Existerande manligt barn > Du kommer då
in i Index > Markera med bock den person du skall länka > Klicka på länka.

Länka personer i Reunion 9
Klicka på + Barn, mellan personkorten
> Markera Lägg till manligt barn från index > Du kommer då in i Index och får
upp denna text. Följ instruktionen [1]
och Stäng.

Länkade och olänkade

Orelaterade personer

B) Hur undviker jag dubbletter?
För att undvika att dubbletter av personer uppkommer bör man först kolla i INDEX (personregister) om vederbörande
redan finns inlagd.

Identifiera olänkade, orelaterade, personer görs på följande sätt i Reunion 8 och
9: Gå in under Sök > Markera Förvalda
sökningar > Olänkade personer. Man får då
upp de personer som saknar anknytning
till annan person i INDEX.

1

Macspalten
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Så här kan omslaget se ut på en CD-skiva till Birgitta.
Mappstruktur i CDbok

Gör en startsida till släktboken på CD
I Diskulogen 87, sid. 24, be- vilka personer du vill länka till där och
ta reda på deras individnummer i Disskrev jag hur man gör en mo- gen, se nedan.
dern släktbok på CD eller på
webben. Många har hört av Startsida i Word
Skapa din egen startsida i Word. Lägg
sig med kommentarer och in lämplig text och bild och spara sidan
frågor. Varmt tack för det. som index.htm. Spara den som HTMLHär fortsätter jag med hur sida och lägg den i mappen CDbok. Välj
Filformat till webbsida och kontrollera
man kan göra en startsida, att filen sparas som index.htm i mappen
omslag och innehållsförteck- CDbok. När du sparar kan du behöva
bekräfta att du vill skriva över Disgens
ning till skivan.
standardstartfil index.htm.
I artikeln beskrev jag hur man samlar
önskade personer i en söklista, varefter
dessa exporterades till HTML med knappen till en särskild mapp: CDbok. Innehållet i mappen bränns sedan till en CD.
När man är klar med HTML-exporten
till mappen CDbok, kan det vara trevligt att förse den med en mer personlig
startsida än Disgens standard; antingen
Disgens standardbild eller en bild som
du väljer under exporten. Ovan finns ett
förslag till startbild där man presenterar
arbetet och ger lite olika ingångar till boken. Den kan även innehålla foton, förklarande text och en innehållsförteckning. Leta reda på en lämplig bild och
placera en kopia i CDbok. Tänk igenom
vilken innehållsförteckning du vill ha,
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Fortsätt sedan med att lägga in bilder
och hyperlänkar till släktboken. För att
länka (koppla) till de filer som Disgen
genererat gör du så här: Leta upp texten
NN:s stamtavla i texten på sidan och markera den. Klicka sedan på Infoga/Hypertext i Words menyrad och leta upp filen
11-F_Nr.htm och markera den, alternativt skriver du i fältet Adress 11-F_Nr.htm
och klickar OK.
Om du ska ge bort en CD-skiva till
NN som har individnummer F:Nr kan
du lämpligen länka till vederbörandes ansedel. Leta då i rätt flockmapp och sedan
i mapparna 001, 002 ... och leta efter filen
Nr.htm. På liknande sätt kan du lägga in
fler hyperlänkar. När du tycker att startsidan är klar trycker du på Arkiv/Spara,

Gör en startsida till släktboken på CD

Kontrollera nu resultatet genom att
öppna din webbläsare och navigera till
hårddisken C: och mappen CDbok och
klicka OK. Då ska startsidan visas och
du ska kunna klicka på länkarna för att
komma till släktbokens olika sidor. Testa
att allt fungerar! Om inte är det något
som blivit fel och du får göra ett nytt försök. När du är nöjd bränner du innehållet i mappen Cdbok på en CD. (Mappen
Cdbok ska inte finnas på CD:n!) När den
sedan läggs i en läsare öppnas automatiskt startsidan.

Hur märks personer i Disgen?
Vid inmatningen i Disgen får varje person ett internt, unikt individnummer.
Vilket nummer en viss person har framgår i söklistan eller längst ned till vänster
i Familjeöversikten. Första siffran anger
vilken flock vederbörande tillhör. Andra
siffran är ett löpnummer som anger i vilken ordning personerna matats in. Har
du bara en flock anges bara individnummer.

Vilka filer skapar Disgen?
För att länka (koppla) till de filer som Disgen skapar, behöver du veta hur Disgen
namnger de många filerna i släktboken.
Mappen Cdbok innehåller dels personoch ortsregister (om du valt detta), dels

Bengt Kjöllerström
bengt@kj2.se

Filnamn för NN som finns i flock F
och har individnummer Nr
• NN:s tavla 1 är filen 11-F_Nr.htm
• NN:s tavla 2 är filen 12-F_Nr.htm
• NN:s ansedel finns i någon av undermapparna till mappen F. Den har namnet Nr.htm.
Alla filer finns i mappen CDbok

alla bildfiler. Ett typiskt mappträd kan se
ut som i bilden på föregående sida. Följande lista på filer i mappen hjälper dig
att identifiera filerna:
• index.htm är den fil som webbläsaren
automatiskt läser i en mapp.
• Filen 2-1.htm är personregistret. I det
kan man klicka på de olika namnen
för att komma till vederbörandes
sida i släktboken.
• Filen 3-1.htm är ett efternamnsregister
• Filen 4-1.htm är ett ortsregister.
• Filerna 11-flocknummer_individnummer.htm är de olika filerna till tavla 1.
• Filerna 12-flocknummer_individnummer.htm är de olika filerna till tavla 2.
Ansedlarna placeras i undermappar till
CDbok som namnges efter flocknummer
00F och ytterligare en nivå ner beroende på individnummer. Detta gör att
en viss persons ansedel alltid får samma
namn och placeras på samma ställe i
mappstrukturen. De skapade ansedlarna namnges individnummer.htm och finns
i undermapparna 0000, 0001 o.s.v.
Obs! Disgens flocknummer: individnummer ersätts med Flocknummer_Individnummer eftersom man inte kan använda : (kolon) i filnamn. På webben får du
inte heller använda kolon eller svenska
tecken i filnamn.

DIS nya hemsida
Det tog ett tag, men nu är den nya hemsidan färdig. Det här
har ju varit på gång en längre tid, i alla fall sedan 2007. Vi började med ett system som heter Drupal, men tekniken var inte
med oss och ambitionerna kanske för stora. I våras gjorde vi
en nystart, satsade på ett system som heter Joomla, minskade
ambitionerna något och nu kom vi faktiskt i mål.
Vad har vi gjort? Vi har flyttat innehållet i den gamla webben till en ny. Vi har strukturerat om och kasserat en hel del
gammalt innehåll. Men framför allt är det nu enkelt för flera
personer att underhålla webben och bidra med innehåll.
Som den uppmärksamme observerar har vi fuskat lite. Disbyt, Dispos, Discount och sidorna för medlemsservice är så
gott som oförändrade, öppnas i nya fönster och är oförändrat
kycklinggula. Tanken är att med tiden integrera dem i resten
av den nya webben.
För att använda disbyt, discount, och dispos loggar du in,
precis som tidigare, när du uppmanas till det med ditt vanliga
Dis-användarnamn och Dis-lösenord.
För det nya forumet gäller däremot en särskild inloggning, som
närmare beskrivs i en annan artikel här i Diskulogen.
Under Nyheter i menyn hittar du numera flera saker. Dels
finns liksom tidigare nyheter från Dis, andra nyheter från
släktforskarvärlden, och Dis kalendarium. Men nu avlyssnar
vi dessutom med automatik ett antal andra
forum och bloggar med släktforskningsanknytning. Rubriker och inledande text,
plus en länk till dessa hittar du under de
andra menyrubrikerna.
Synpunkter på den nya webben får du
gärna komma med i det nya forumet!
Daniel Berglund

DIS nya hemsida
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Gamla fakturor berättar
Min morfar, litografen Karl Andersson, efterlämnade en samling
fakturor som jag nu vill presentera för alla medlemmar i Dis.

I

Diskulogen nr 75, 2006, finns min
artikel Glädjefnatt i släktforskning där
min morfar Karl Andersson, född
1878 i Jonsberg, Östergötland, nämns.
Då han var fem år gammal flyttade familjen från Jonsberg till Norrköping. När
han var 14 år började han i det yrke som
han sedan var trogen till sin pensionering. Han avled 82 år gammal 1960.
Karls första anställning var som maskintryckare vid Norrköpings Lithografiska Aktiebolag, där han arbetade i 22
år. Därefter och till pensioneringen var
han anställd som litograf på Anderssons
Lithografiska Aktiebolag, som sedan
gick upp i Norrköpings Tidningar.

Kontorstryck
Bland Karls efterlämnade arbeten finns
en pärm med kontorstryck för företag,
de flesta i Sverige, men några från Norge och Tyskland. Eftersom jag tror att
trycken kan intressera släktforskare, vill
jag gärna presentera dem och lite om min
morfars verksamhet som litograf. Teckningarna kan även vara av intresse för
industrihistoriker, eftersom de visar hur
industriområden med byggnader såg
ut i slutet av 1880-talet. Underlaget till
trycken utgjordes av teckningar gjorda
av konstnärer, en del förmodligen anställda som litografer.
Karl Andersson var ett gott exempel
på hur ynglingar från landsbygden un-
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der industrialismen kom till städerna,
blev lärlingar och arbetade sig upp till
skickliga yrkesmän, ofta med ett stort
socialt samhällsansvar. Karl var fackligt
verksam och i 20 år ordförande för Norrköpings Lithografiska förbund. Han var
verksam inom nykterhetsrörelsen och
medlem i IOGT i över 60 år, där han
innehade olika förtroendeposter, liksom
inom Tempelriddarorden. Han var i 25
år aktiv inom dåvarande fattigvårdsstyrelsen, bl.a. som distriktsordförande.

Arbeta som litograf
Någon gång i mitten av 1900-talet höll
Karl ett föredrag i Godtemplarlogen om
sitt yrke. Han inledde med att berätta
att de grafiska yrkena var indelade i tre
huvudgrupper: litografer, typografer
och bokbindare. ”Dessa yrken är så nära
besläktade att utövarna till och med kallar
varandra kusiner. Litograferna är i sin tur
uppdelade i de egentliga litograferna, som är
konstnärerna inom yrket, övertryckarna och
tryckarna. Det finns många slag av tryckare:
koppar-, not-, tapet-, bok- och stentryckare.”
Karl tillhörde den yrkesgrupp som
trycker från den litografiska stenen.
I sitt tal går han sedan noga igenom
tryckerikonstens historia och i detalj
hur stenen behandlas genom slipning,
polering, gravering, etsning, invalsning,
hartsning, syrning, gummering och
dessemellan tvättning i flera omgångar

Gamla fakturor berättar

Göran Lundin
Tel. 0500-482934
goeran.lundin@telia.com

för att slutligen ge ett bra tryck. Det litografiska stentrycket verkar komplicerat.
Det uppfanns av en tillfällighet i slutet
av 1700-talet av skådespelarynglingen i
Prag, Alvi Senefelder. Den första stentryckarpressen kom i bruk i Sverige
1874. Karl berättade att när Norrköpings Lithografiska Aktiebolag började
sin verksamhet fanns ett maskinhus där
två oxar svarade för driften av maskinerna.
Typograferna gjöt typerna till texterna
av en blyblandning och monterade dem i
tryckpressarna.
Karl berättade att det aldrig förekom
alkoholhaltiga drycker på hans arbetsplats på Norrköpings Tidningar. Av 12
anställda på avdelningen var 6 organiserade nykterhetsvänner och de andra
”så gott som”. Annat var det förr, skriver
han, när lärlingarna sändes för att köpa
öl och brännvin, särskilt på lördagarna.
Då gick det hett till och vid en brottningsmatch råkade en av kombattanterna vid
ett tillfälle ramla i en tunna med rödfärg.
Han avslutade talet med att citera Senefelder: ”Jag önskar att min uppfinning snart
skall breda ut sig över hela jordklotet och bjuda mänskligheten förträffliga produkter, som
kunna bidra till folkens förädling, men dock,
att den aldrig må komma till användning för
några dåliga ändamål.”

Föregående sida: Norrköpings Tidningars tryckeri på Hospitalsgatan år 1929. Karl Andersson närmast.
Vänster: Exempel på en faktura i flerfärgstryck för Pellerins margarinindustri i Göteborg.
Höger: Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping, grundat 1858, var en stor arbetsplats. Här började Karl Andersson arbeta redan i 14-årsåldern.
Förteckning över kontorstryck från början av
1890-talet tryckta vid Norrköpings Lithografiska AB
1. Lithografiska Aktiebolaget, Norrköping,
Schweden. Grundat 1858.
2. J. A. Dessles bosättningsmagasin, Drottninggatan 61, Stockholm. Grundat 1860.
3. Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping
afdelningskontor i Stockholm (1).
4. Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping
afdelningskontor i Stockholm (2).
5. Aktiebolaget Barnängens Tekniska Fabrik,
Stockholm.
6. The Norwegian Milk Condensing Co Lim.
Christiania.
7. Aktiebolaget Wicanders Korkfabriker,
Brännkyrkagatan 66, Stockholm.
8. Aktiebolaget Fors Ullspinneri, Nyköping (1).
9. Aktiebolaget Fors Ullspinneri, Nyköping (2).
10. Wiskabergs Fabrikers Aktiebolag, Borås.
11. Wm Hellgren & Co i Stockholm. Snus-,
Tobaks-, Cigarr-, & Cigarettfabrik. Kommisionslager, 4 (Hans Ströbeck).
12. N. Nilsson & Co. Innehafvare Joh. Skoglund.
Trikåfabrik, Borås. Ylle-Jacquardväfveri.
Handväfvnader. Ångfärgeri. Etablerad 1874.
13. Kågevarn Aktiebolag, Skellefteå. Etablerat 1876.
14. Eneroth & Co, Göteborg. Tillverkning af
Såpa, Soda,Toalette Tvål, Lutpulver. Import
af Oljor, Hartz, Pottaska & Soda.
15. John Löfgren & Co Siden- och Manufakturaffär, Fredsgatan 13, Stockholm.
Grundad 1818.
16. Julius Slöörs Järnaffär, Jerntorgsgatan 40,
Stockholm.

17. Axel Bergmark & Co, Smedjegatan 5, Göteborg. Hufvud-Depot för Van Houten´s
Cacao, Sunlight Tvål, Vogt´s Putspomada,
Kondenserad Mjölk mm. Chr. Hansen´s
Laboratoriums Mejeripreparater. Div. Mejeriapparater och ämnen.
18. Sandwalls Ångbryggeri, Borås.
19. Knutstorp-Flisby (gård).
20. Göteborgs Korkfabrik, Gårda.
21. Sanct Eriks Bryggeri Aktiebolag, Kungsholmstorg 1, Stockholm.
22. Apoteket Lejonet, Göteborg.
23. Aktiebolaget Mekaniska Verkstaden Vulcan, Norrköping. Ångpannor.
24. Ludvig Axelsson Jor. Juvelerare. Kungl.
Operahuset, Stockholm.
25. Nya Korkfabriken, Prestgårdsgatan 17,
Stockholm. Herman Mårtensson.
26. G. Abrahamsson Co, Munkbrotorget 2,
Stockholm. En-Gros-Affär.
27. Mineralvatten Aktiebolaget Haga, Kungsgatan 2, Stockholm. Läskvatten, Brus
och Limonader.
28. Grand Hotel, Stockholm.
29. Skånska Superfosfat & Svavelfabriks Aktiebolaget, Helsingborg.
30. Carl Fredrikssons Träförädlings AktieBolag, Katrineholms Snickerifabrik. Butik
i Birger Jarls Fasad, Stockholm.
31. Mölntorp & Kolbäck. (Kvarn och smedja)
32. Nya Bresiljefabriks Aktiebolaget, Stockholm. (Bresilja, röd ved i vissa tropiska
träslag, används som färgämne. Lär ha gett
namn åt Brasilien)
33. Aktiebolaget Örebro Kexfabrik.
34. Thurbo Sulfitcellulosafabrik, Wikmanshyttan.
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35. Barnängens, Stockholm.
36. Aktiebolaget Lukebergs Glasbruk, Nybro
& Lukeberg. Belysningsartiklar av glas
för Gas, Fotogen & Elekricitet.
37. Oscar Carlsson Manufaktur & Kappaffär,
Östersund.
38. Hansa Bryggeri, Bergen.
39. M. F. Lemke, Rödbodtorget, Stockholm.
Speceri,Vin, Konserv och Delikatessmagasin.
40. Fr. Ramström, Hernösand. Lager av alla
slags maskinförnödenheter.
41. Lithografiska Aktie-Bolaget Norrköping (3).
42. G. Wiechel´s Trikå-Fabriks Aktiebolag,
Norrköping.
43. Axel Beckman Möbelfabrikant, Norrköping. Etablerad 1844.
44. Christiania Bryggeri.
45. Axel Andersén & Co, Norrköping. Kortvarulager.
46. Renard & Elbe, Stockholm. Tobaks - &
Cigarrfabrik.
47. Fiskeby Fabriks Aktiebolag, Stockholm.
48. Korkfabriks- Aktiebolaget i Stockholm,
Hammarbygatan.
49. Oscar Lundberg, Svartmangatan 6, Stockholm. Lager av Ylle-, Bomulls- och Linnevaror.
50. R. F. Cleve, Stora Nygatan 32, Stockholm. Fabrik för dekorationsslipningar å
Spegel och Fönsterglas.
51. Mineralvattenfabriken KYRRE, Bergen.
52. Trondheims Mineralvandfabrik.
53. Karlstads Yllefabrik.
54. Stockholms Benmjölsfabriks Aktiebolag.
Sandvik vid Ulfsundasjön & Sörqvarn.
Kontor Wasagatan 4, Stockhom (färg 1).
55. Stockholms Benmjölsfabriks Aktiebolag.
Sandvik vid Ulfsundasjön & Sörqvarn (färg 2).
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Vänster: Detaljer från sortimentet hos Julius Slöörs Järnaffär, Stockholm (Nr 16).
Höger ovan: Detalj från faktura för Fr. Ramström, Hernösand. Lager av alla slags maskinförnödenheter (nr 40).
Höger: Medaljer av olika valör från utställningar gav hög
status åt företagen. På de flesta tryck är detaljrikedomen
på byggnader och omgivning stor. Skånska Superfosfat &
Svavelfabriks Aktiebolaget, Helsingborg (Nr 29).

56. Stridsberg & Biörcks Lager, Wasagatan 14,
Stockholm (1).
57. Stridsberg & Biörcks Lager, Wasagatan 14,
Stockholm (2).
58. Stridsberg & Biörcks Lager, Trollhättan
& Gullöfors Bruk (3).
59. Korkfabriksaktiebolaget, Inedalsgatan 7,
Stockholm.
60. Vaddfabriken Heyman & Schönthal Ångsyfabrik, Slottsbacken 6, Stockholm.
61. Emil Peterssons Trikåfabrik, Torkel Knutsonsgatan 22, Stockholm. Etablerad 1879.
62. Aktie Bolaget Bröderna Klinks Granitstenhuggeri, Westervik. Filialer i Sundsvall, Gefle och Malmö.
63. Gustaf Carlssons Bok-, Musik- och Pappershandel, Stora Nygatan 32, Stockholm.
64. Klippan (Bruk).
65. C. K. Schenholm & Son,Ylle- och Tricotfabrik, Christianstad (färg 1). Grundat 1879.
66. C. K. Schenholm & Son,Ylle- och Tricotfabrik, Christianstad (färg 2). Grundat 1879.
67. C. K. Schenholm & Son,Ylle- och Tricotfabrik, Christianstad (färg 3). Grundat 1879.
68. F. Stocklassas Borst & Penselfabrik, Björngårdsgatan 15, Stockholm.
69. Hertz & Co. Kontor och Lager, Södra
Hamngatan 49, Göteborg (1).
70. Oscarshamns Spis- och Knäckebröds
Fabrik.
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71. Brinck, Hafström & Co, Götgatan 59 &
61, Stockholm. Snus-, Tobaks-, Cigarr- &
Cigarettfabrik.
72. Borås Tricot Fabriks Aktiebolag.
73. Cigarrfabriken Skandinavien, Tegnérgatan
38, Stockholm.
74. Scandinaviska Jute-Spinneri & Wäfveri Aktiebolaget, Oskarström.
75. Textilindustri, Borås.
76. Rügheimer & Becker, Stockholm. Etablerad 1868.
77. Freja Magasinet, C. E. Lagerström, Humlegårdsgatan 18, Stockholm. Specialaffär
för damartiklar.
78. John Bergin, Tapetserare & Dekoratör,
Kungsgatan 9, Stockholm.
79. Arvid Bolmark, Lamp- och Metallfabrik,
Högbergsgatan 21, Stockholm.
80. F. Stocklassas Borst & Penselfabrik, Björngårdsgatan 15, Stockholm (2).
81. TH. Winborg & Co. Kontor Telegrafgränd
1. Ättika och Senapstillverkning.
82. C. O. Lindgren, Drottninggatan 25, Stockholm. Bok-, Konst-, Musik- och Pappershandel.
83. Aug. Strokirk, Sköfde. Pappershandel
84. Nils Jonsson. Jern, Garn, Speceri- & Diversehandel.
85. Groschgaarden, Torvet 12 til Torvgaden.
86. Hotel Metropole, Daniel Steen, Christania.
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87. C. A. Åkerholm Specerihandel, Götgatan
28, Stockholm.
88. Arvid Nordquist Speceri-, Vin- och Konservmagasin, Sturegatan 38, Stockholm.
89. Grand Hotel, Olaf Persson, Stavanger.
90. Allmänna Konst- och Industriutställningens Hoteller, Stockholm.
91. Grand Hotel, Stockholm.
92. Trämassefabriken, Seffle.
93. Sundbaum & Wennborg, Nybrogatan 64,
Stockholm. Speceri-, Vin-, Konserv- och
Delikatesshandel.
94. Sportmagasinet, Georg A. Bastman,
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm.
95. Königliche Thongrube, Groosalmerode,
Hessen. H. Propfe & Co Hamburg.
96. Hugo Gerlach Granitindustri, Varberg.
97. Heinr. Meyer & Co, Christiania. Fiskleveroljafabriker. Grundat 1857.
98. Apoteket Lejonet,V. M.T. Sylvén, Landskrona.
99. Hård & Forssberg, Östersund. Lager av
specerier och kemikalier.
100. Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik, Stockholm. Utställningslokaler
Norrmalmstorg 4 och St. Nygatan 33.
Försäljningsbodar Hötorget 8, Götgatan
3 och Högbergsgatan 21.
101. Gust. Richter, Lysekil (färg 1).
102. J. F. Zetterströms Winhandels Aktie Bolag, Järnvägshotellets hus, Gefle.

Vänster: Oskarström (nr 74)
Vänster nedan: Industri i Linköping (nr 114).Vilken?
Höger: Barnängens Tekniska Fabrik i Stockholm (nr 120,
121 och 136). Fabriksmärket är en björn.

103. Grönkvista Mekaniska Verkstad, Lantbruksmaskiner, Katrineholm.
104. Gust. Richter, Lysekil (färg 2).
105. Tj.? Sackmanns Snickerifabrik (färg 1).
106. Tj.? Sackmanns Snickerifabrik (färg 2).
107. Liljeholmens Stearin Fabriks Aktiebolag,
Stora Nygatan 21 B.
108. Wilhelm Carlson & Co, Drottninggatan
21, Stockholm.
109. C. A. Gustafsson Speceri-, Vin- och Delikatessaffär, Sundsvall.
110. Indahls Fröforretning, Hamar (färg 1).
111. Indahls Fröforretning, Hamar (färg 2).
112. Reymersholms Nya Sprit Förädlings Aktiebolag, Slussplan 63 B, 2tr, Stockholm.
113. C. A. Hagendahls Son, Örebro.
114. Industri i Linköping.
115. M. Dubois, Waksalagatan 12, Bageri - &
Konditori- Etablissement, Upsala.
116. Klein, Manufaktur–Korta varor, Karlstad.
117. Aktiebolaget Stockholms Skoaffär, Bränkyrkagatan 167, Stockholm.
118. P. N. Bergström, Pelsvaruhandel, Fredsgatan 18, Stockholm.
119. Th. Lindéns Bryggeri, Motala Werkstad.
120. Aktiebolaget Barnängens Tekniska Fabrik, Stockholm.
121. Aktiebolaget Barnängens Tekniska Fabrik, Stockholm.

122. And. Lindahl, Textilindustri. Innehafvare
af Hudiksvalls Klädes- & Velocipedfabrik.
Hudiksvall.
123. Grand Hotel, R. Cadier Proprietaire.
Restaurant & Café. Stockholm.
124. F. Chr. Wolff. Apotheker & Parfymeri,
Christiania.
125. A.Hohlbaek Eriksens Boghandel, Strandgaden 17, Trondhjem.
126. Mora Mek. Wäfskedsfabrik, Reinh. Grape.
127. Aktiebolaget Bonit, Majorsgatan 11,
Stockholm.
128. Gyllenbergs Komp. Fick- & Väggur, Stora
Nygatan 25, Stockholm.
129. Drags Aktie-Bolag, Textilindustri, Norrköping.
130. Bröderna Svensson & Co. Utstyrsel.
Hamngatan 16, Stockholm.
131. E. Bégats Skjortfabrik & Tricotmagasin. Grundad 1862. Västerlånggatan 14,
Stockholm.
132. Christianstads Glasmagasin.
133. Ljungby Spritförsäljningsbolag.
134. Falköpings Nya Slagteribolag, Ranten.
Svinslagteri & Safteri.
135. Göteborgs Korkfabrik.
136. Aktiebolaget Barnängens Tekniska Fabrik, Stockholm (fabriksmärke björn)
137. Stockholms Yllefabriks Aktiebolag.

Gamla fakturor berättar

138. Pellerin, Göteborg. Fabriker i Paris &
Southhampton.
139. Militär- Ekiperings- Aktiebolaget, Hamngatan 3 A, Stockholm.
140. Uddevalla Tändsticksfabriksaktiebolag.
141. Aktiebolaget Barnängens Tekniska Fabrik, Stockholm.
142. J. A. Wettergren & Co. Konfektion en
gros, Stigbergsgatan 3, Göteborg.
143. C. L. Svensson & Co. Textilvaror. Fabrik
Bergsbron nr 1. Kontor Norra Kungsgatan 24.
144. Johan Jönsson & Co. Husqvarna & Norra
Hammars Bruks Tillverkningar, Jönköping.
145. Göteborgs Vin- Import- Bolag. Viner &
Spirituosa.
146. D. Brücks Fabriks- Aktiebolag. Kontor
Slottsgatan 97, Norrköping (färg 1).
147. D. Brücks Fabriks- Aktiebolag. Kontor
Slottsgatan 97, Norrköping (färg 2).
148. Mesostfabriken (K. J. Karlsson), Eskilstuna.
149. Herlitz & Co. Lager av färgstofter och kemikalier för färgerier, Stockholm (färg 1).
150. Herlitz & Co. Lager av färgstofter och kemikalier för färgerier, Stockholm (färg 2).
151. Carl Guldbrandsen & Co. Dame Hatte
Fabrik, Christiania.
152. Wennberg & Ramstedts Ångqvarn Aktiebolag, Regeringsgatan 52, Stockholm.
153. Almedahls Fabriks Aktiebolag, Göteborg.
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Vad händer
D

Som medlem i Dis har du nu chansen att prova
3 nr av någon av tidningarna ovan för endast 39 kr!
Du förbinder dig inte till några ytterligare nummer
och behöver inte aktivt avboka något.
Läs mer och beställ på www.idg.se/julspecial
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Vad händer med ett DISBYT-utdrag?

et finns två sorters Disbytutdrag. Det som tillverkas i
Disgen är en textfil som är
färdig när den kommer till ombudet. Alla
uppgifter som inte behövs är borttagna,
inga levande personer finns med och
man måste vara över hundra år eller ha
dödsdatum som är minst 25 år gammalt.
Bara namn, ort och årtal samt eventuella
källhänvisningar finns med i filen. Denna fil går inte att återläsa i Disgen och
kan alltså inte användas som backup.
Disbyt-utdrag från andra program är
exporterade gedcom-filer. Här skickas
alla uppgifter in. När sedan filen körs
mot det särskilda Disbyt-programmet
DB2005 tas de delar som inte får vara
med bort, så ni behöver inte manipulera
filen på något sätt. Den här filen går att
importera i ett släktforskarprogram, så
får ni en datorkrasch och tappar er forskning finns möjligheten att ombudet har
kvar gedcom-filen, men det är inget vi
lovar, ibland måste vi städa våra datorer
och då kastas utdragen. Det är bättre att
ha en egen säkerhetskopia som förvaras
t.ex. på ett USB-minne.
För att en person ska komma med i
Disbyt-presentationen på internet krävs
att det finns ett efternamn, ett årtal,
kopplat till en händelse i en församling,
d.v.s. egen födelse, vigsel eller död eller
att ett barn föds.
Skicka utdraget via mejl. Om ni vill
använda vanlig post skickar ni med ett
frankerat svarskuvert, men ta gärna
kontakt med ombudet först om ni känner er osäkra.
När utdraget kommit till ombudet läggs
det i en mapp och programmet DB2005
öppnas. Efter några knapptryckningar
kommer en informationsruta fram:

med ett Disbyt-utdrag?
kan vara ett land. När det gäller länder
godkänns amerikanska stater, t.ex. California (US), fylken i Norge och amt i
Danmark. Några andra landsdelar finns
inte i ortsdatabasen så där skriver man
lämpligen ut namnet på svenska. Disbyt
godkänner heller inga felstavningar, men
där kan det oftast vara enkelt att rätta.

Korrigeringar

Den här rutan var trevlig. Bara ett fåtal
fel har upptäckts.

Namnfel
Namnfelen som redovisas här är de som
har tre olika bokstavsgrupper i efternamnsrutan. Det kan vara Asson gift
Bsson och då tar vi helt enkelt bort gift
för Disbyt vill bara ha namnen. Andra
förklaringar som född, tidigare, namnbyte m.m. tar vi också bort.

Länsfel
Länsfelen är att man inte angivit länet
för orten eller församlingen. Då försöker
vi rätta detta, står det Kalmar och inget
mer chansar vi nog oftast på Kalmar i
H-län men vår Sockenlista varnar för att
det finns en församling Kalmar också i
C-län och Super-Ortlistan talar om att
det finns en gård Kalmar i K-län och ett
torp Kalmar i Vårdnäs, E-län. Här måste
alltså ombudet använda sin fantasi och se
vad som är troligast. Ibland är det omöjligt att gissa och då stryks orten och uppgiften från Disbyt-presentationen.

Ortsfel
Sist kommer ortsfelen. Det kan vara
en inlagd gård utan församling. Det

I min fil fanns 12 fel. Det rättar man på
några minuter. Det har hänt att vi fått
filer med 25 000 fel och härom månaden
skickade jag tillbaka en fil med drygt
5 400 fel, som skulle tagit mig runt fem
timmar att köra i DB2005. Eftersom den
medlem som skickade in filen också
borde rätta i sin egen databas, när svaret
kommer tillbaka, tycker jag det räcker
att rättningarna görs en gång. Medlemmen kan sedan skicka en ny fil som förhoppningsvis innehåller färre fel.
När rättningarna är klara kommer en
ny informationsruta fram med insändarens personalia och lite statistik. Vi kontrollerar att namnet stämmer mot mejlet.
Det har hänt att vi missat och någon har
skickat in med fel medlemsnummer och
en annan medlem kommit ut på internet
med en forskning som denne inte har en
aning om. Det är inte bra och då får vi
skäll och en del extra jobb för att ta bort
det felaktiga.

Resultatfiler
Efter kontrollen får programmet söka
genom databasen och tillverkar därefter
tre filer som vi sparar. Det är de tre filer som vi redovisar till den som skickat
in utdraget. A-filen med träffarna mot
andra forskare och nya inloggningsuppgifter för Disbyt på nätet. B-filen med
alla varningar och rättningar vi gjort.

Rolf Eriksson

Här finns också en varning som DB2005programmet ordnar om man lagt in extra
mellanslag i efternamnsrutan. Inget som
besvärar ombudet då det går automatiskt. Har du Disgen 8.2a ska du köra
Verktyg > Kontrollera notiser och rätta de
varningar du får där så slipper du dem
vid Disbyt-körningen.
Sist kommer C-filen där du kan se hur
du skrivit orterna samt hur många gånger de förekommer. Det är inte ovanligt
att man skrivit in orterna på olika sätt
och här får du chansen att göra dem lika.
Det är trevligare med likformighet i utskrifterna.

Databasen
I anslutning till månadsskiften uppdateras Disbyt-basen på nätet. Disbyt-ombuden redovisar filerna de kört och jag
lägger samman dem, hämtar en ny medlemslista och låter programmet tillverka
nödvändiga nätfiler som jag skickar till
en server. Denna operation tar en hel
dag trots att jag har en riktig värstingdator och ett mycket snabbt bredband.
Disbyt-basen är på dryga 3 GB och
innehåller 22,5 miljoner poster!
Var fjärde månad uppdateras sedan
ombudens baser genom att de får en
DVD tillsänt sig.
Det är kul att vara Disbyt-ombud
även om man ibland får lite skäll för felaktigheter eller inte fungerande Disbyt.
Felaktigheter i forskningen kan vi inte
göra så mycket åt men den som hittar
sådana kan skriva ett vänligt mejl till
uppgiftslämnaren, inte till någon Disfunktionär, och påpeka felet, sedan är
det upp till forskaren att rätta och skicka
in ett nytt utdrag. Ett nytt utdrag ersätter ett gammalt.

Vad händer med ett DISBYT-utdrag?
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Har någon medlem kommit längre tillbaka i tiden?
Björn Kronbladh sökte i Diskulogen nr 89 efter medlemmar som
kommit längre tillbaka i tiden i sin forskning än han. Det har jag.

J

ag tycker att han har väldigt många
personer, 54 392, i sin forskning
som omfattar 49 generationer.
Det är en imponerande mängd personer
han har samlat. Själv har jag totalt bara
18 428 personer på 135 generationer,
mina barnbarn medräknade. Jag har i
min forskning tagit med syskon och barn
till anfäder och anmödrar endast när det
varit intressant för mig.
Det är vanligt att folk har en gammal
släktgård, till vilken man letar fram alla
brukare med familjer. Eftersom något
sådant saknas i mitt fall bestämde jag mig
för att försöka hitta så många som möjligt som är släkt med mig och hade snart
turen att få veta att min släkt sträcker sig
långt tillbaka på min mors sida. På min
fars sida kommer man så småningom in
i adelssläkter som leder långt tillbaka
inom Sverige och som också flätas samma med min mors. Därför har jag också
blivit intresserad av historia, vilket jag
inte har varit tidigare.

Kunglig släkt
Den första kungliga jag stöter på är
Hakon V i Norge. Det var han som lät
bygga Bohus fästning i Kungälv i början
av 1300-talet och därmed var hela linjen
klar via Harald Hårfagre till Ingjald Illråde. Håkons far var gift med en dotter
till kung Erik Plogpenning av Danmark
som leder till Gorm. Då har vi passerat
Valdemar Sejr vars ena hustru var från
Portugal och därmed har jag portugisiska rötter. Valdemars farfar var gift med
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en ryska och därifrån kan man komma
ända till Rurik, vars sonsons sonson var
gift med en svenska, Olof Skötkonungs
dotter Ingegerd. En bra människa som
så småningom helgonförklarades som
Sankta Anna och är begravd i Kiev.
Det hela blir ett enormt nätverk som
omfattar i stort sett hela Europa och
man kommer till Romarriket och Bysans
men får också med ett antal visigoter och
ostrogoter. Även Attila råkar vara med
på en kant. Det var han som dog på sin
bröllopsnatt. Var det höjden av sorg eller
höjden av lycka?
Jag har också funnit kejsar Augustus
vara en förfader, han som bestämde att
hela världen skulle skattskrivas. Även
Marcus Antonius och Cleopatra VII är
med och därmed har jag förfäder i Egypten och blir lite intresserad av egyptologi. Vem kunde tro det?
Släktforskningen har lett mig till så
mycket intressant att jag gärna skulle
vilja vara 50 år yngre för att ha tid att
lära mig mer.

var mot alla regler eftersom han redan
hade en fru. Han värvade då Basilius
som medkejsare för att han skulle gifta
sig med henne och hon därmed fick bo
i palatset. Om man tittar i olika lexikon
för att ta reda på vem som är fadern till
Leo VI så gäller där ofta olika uppgifter.
Hälften säger att det är Basilius och hälften Michael. Själv har jag valt Michael
eftersom han iscensatte alltihop och jag
tycker därför att det är mest logiskt.
Jag vill även nämna Amentothep IV,
också kallad Akhenaton, som var gift
med Nefertiti och hade med henne sex
döttrar. Han ville mycket gärna ha en
son. Därför gifte han sig med två av sina
döttrar. Med den ena fick han ytterligare
en dotter, som gifte sig med en man av
främmande familj och i det äktenskapet
föddes Ramses I. Man tror att Tutankhamon var en produkt mellan Amenothep IV och en annan kvinna. När den
nämnda dottern hade blivit ensam gifte
hon sig med Tutankhamon, halvbrodern. Skamligt!

Många generationer

Spännande anfäder

Totalt finns det, som sagt, i min dator 135
generationer som omfattar en tidsrymd
av omkring 4000 år. Allt kan naturligtvis
inte vara rätt. Forskare gör ibland nya
rön och uppgifter ändras, även i de tyska
verk som anses vara de allra förnämsta.
En annan orsak till felaktigheter är en
del tilltrasslade släktförhållanden som
t.ex. när Michael III av Bysans ville
gifta sig med Eudokia Ingerina, vilket

Bland anfäderna finns även Arend Styke som tillhörde de s.k. Vitaliebröderna
och idkade sjöröveri i Östersjön för att
få bort Albrekt av Mecklenburg från
makten.
Här finns även Gånge-Rolf, som var
en så besvärlig viking i Frankrike så
att kungen gav honom Normandie och
gjorde honom till hertig (även den franske kungen är min anfader). GångeRolfs

Har någon medlem kommit längre tillbaka i tiden?

» Allt kan naturligtvis inte vara rätt. Forskare gör

ibland nya rön och uppgifter ändras, även i de
tyska verk som anses vara de allra förnämsta. «

sonsons dotterson Robert Guiscard begav sig, tillsammans med några bröder
och halvbröder, till Italien och gjorde sig
till herre över Apulien och Calabrien,
d.v.s. hela södra delen av landet. Om
jag minns rätt så fick han också Sicilien
av påven för att han hade kastat ut en
mängd människor från Bysans ur landet.
Han slogs också mot den bysantinske
kejsaren och erövrade Korfu och några
orter på fastlandet. Han blev ganska populär i Italien.

Internet
Man kan finna oändligt mycket på internet, där jag har lagt åtskilliga timmar.
Då och då tar jag också fram bilder och
biografier för att vara säker på att personerna verkligen har funnits. Den äldste
som jag har bild på är Seqenendre Tao II,
farao av Egypten omkr. 1560 f.Kr. – en
mumie från min 116de generation. Han
var gift med Ahotep. Om man vänder där
och går framåt i tiden 20 generationer så
stöter man på Ramses II som regerade i
Egypten när Moses förde ut israelerna
ur landet. Man tror att det skedde ca
1290 f.Kr.

Disgen klarar inte min släkt
Jag har flera gånger begärt att Disgen
skall utökas till fler generationer, men jag
förstår att det är ett jättejobb. Systemet
kan ju i princip ta emot hur många människor och generationer som helst men
det kan ”bara” redovisa 58 generationer.
Det betyder att eftersom jag har fler än

70 personer i den 58:de generationen
måste jag göra en ny redovisning av de
införda personerna från var och en i den
58:de generationen och sedan göra om
samma procedur efter det att jag har gått
igenom nästa 58 generationer men där
har jag bara ett mindre antal personer,
som väl är.

Hitta äldre information
Det gäller att hitta någon adelsman innan
kyrkoböckerna inte kan ge mer information. Adeln finns sedan Magnus Ladulås,
så det gäller att hitta gamla släkter.
På 1930-talet gjorde Wilhelm Karl
Prinz von Isenburg ett verk som heter
Stammtafeln zur geschichte der Europäischen
Staaten i två band som sedan utökades av
andra till fyra. De ansågs var de förnämsta
som fanns. Sedan gjorde tyskarna, jag tror
man började på 1950-talet, ett nytt verk
som heter Europäische Stammtafeln. Det
tror jag att man ännu fortsätter att ge ut.
Isenburgs böcker ingår numera i serien,
som det inte är helt lätt att följa, och de
uppgår nu till över 30 band. Tyvärr finns
böckerna endast på Uppsala och Lunds
universitetsbibliotek samt på Kungliga
biblioteket i Stockholm. Det finns också
några band på Malmö stadsbibliotek.
Böckerna sträcker sig ner till karolingerna och deras ursprung, merovingerna,
det folk som tog vid när Romarriket föll.
Romarriket är ju mycket väl känt av
vetenskapen och där finns mycket att
hämta. Och det gäller även Egypten där
jag också har lyckats hamna i den intres-

santa 18:de dynastin.
När man släktforskar och kommer ett
antal hundra år tillbaka blir nätverket
enormt. Jag har lett kurser i släktforskning där jag så småningom skämtsamt
sagt till deltagarna när vi träffats första
gången:
– Räkna med att vi är släkt allihop.
Sedan berättade jag att mellan mig
och Karl den Store är det 33 generationer. Karl var gift fem gånger och hade
dessutom utomäktenskapliga barn och
de var tillsammans ett tjugutal. Om man
istället räknar så att Karl hade blivit 2
som i sin tur blivit 4, som blivit 8 o.s.v.
Då hade hans ättlingar i min generation
varit över 8 miljarder! Sedan sa jag att
i Sverige levde före digerdöden 1350 ca
400 000 människor och att antalet ungefär halverades i pesten. Det måste finnas
mycket stor chans till släktskap mellan
svenskarna därefter.
Släktforskning är ju ingen absolut vetenskap. I ett Skavlan-program sa professor Sverre Sjölander att i 5% av fallen
med nyfödda barn uppges fel barnafader.
En annan läkare som jag talade med sa
att det var 9% som gällde och det är ju en
mycket hög siffra. I så fall kan man inte
lita på vare sig kyrkoböcker eller annat. Men så länge
vi inte har något
annat att tillgå så
måste vi lita på det
som vi har.

Har någon medlem kommit längre tillbaka i tiden?

Ingemar Ivarsson
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Rötterbokhandeln
Nu är den här - Sveriges dödbok 1901-2009
Nu finns Sveriges dödbok nr 5 med material
från1901-2009 i Rötterbokhandeln.
Denna utgåva är kompletterad med 2,5 miljoner
avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga
medarbetare har registrerat i projektet Namn åt
de döda, vilket innebär att ca 70% av samtliga
döda under de åren ingår. Från 1947 och framåt
ingår alla döda. För åren 2007-2009 har tillkommit 272.000 avlidna sedan förra utgåvan.
Totalt innehåller denna DVD 7.880.000 poster
varav det även kan förekomma enstaka poster
1895-1901.
Medlemspris 525 kr, ej medlem 625 kr.
I Rötterbokhandeln finns flera läro- och handböcker, också för dig som redan kommit en bit
på väg. Senaste produkten är en handbok i emigrantforskning. Fler handböcker är på väg.
Varje släktforskare träffar förr eller senare på ett okänt uttryck. I våra ordböcker hittar du svaret.
Sedan 1989 har Släktforskarnas Årsbok varit en höjdpunkt varje sommar. Spännande historier blandas med lärorika berättelser i varje årsbok. Några årgångar är slutsålda.
I Rötterbokhandeln hittar du också ett stort antal skivor som du behöver i din släktforskning.

Enklast handlar du direkt i Rötterbokhandeln på Internet http://genealogi.netrix.se
Det går också bra att ta kontakt med Sveriges Släktforskarförbunds kansli
Frakt och expeditionskostnad tillkommer.

Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna, tel 08-440 75 50, info@genealogi.se, www.genealogi.se
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DISPOS hittar nu även i husförhörslängder
I fortsättningen kan du slippa ken hos både Genline, Arkiv Digital och
SVAR om man har abonnemang.
omfattande och tidsödande
Dispos kan användas som genväg till
bläddringar i husförhörsläng- källorna, oavsett vilket släktforskarproderna för att hitta till rätt by gram man använder.
eller gård. Dispos hjälper dig. Vad innebär nya DISPOS ?

Dispos är en effektiv och smidig ingång
för Dis-medlemmar till primära och sekundära släktforskningskällor som finns
tillgängliga via internet eller andra datamedia. Dispos har utvecklats av Olof
Cronberg och har nu funnits i ett par år.
Man kan bl.a. lätt hitta till rätt sida i födelse-, vigsel- eller dödbok för ett givet
årtal, i en viss församling som man är
intresserad av.
Denna funktion har genom en idé av
Olof kunnat åstadkommas genom att
DIS ur medlemmarnas Disbyt-utdrag tar
vara på all den sidinformation för födelse-, vigsel- eller dödnotiser som Disbytdeltagarna noterat i sina källhänvisningar. Utifrån dessa data kan Dispos genom
s.k. interpolering med stor noggrannhet
beräkna sidnummer i kyrkoboken för
önskat årtal. Man kan med ett klick i
Dispos nu komma till rätt sida i kyrkobo-

Nu har denna genväg till kyrkoböckerna
kunnat utökas även till husförhörslängder. Man kan i nya Dispos ange ett byeller gårdsnamn i en församling, och sedan med Dispos hjälp klicka sig till rätt
sidor i församlingens husförhörslängder.
Med ett litet antal knapptryckningar kan
man faktiskt söka igenom en hel serie
husförhörsvolymer för en socken efter
uppgifter om en viss by eller gård, en
procedur som annars brukar vara ganska tidsödande.
Den nya funktionen har möjliggjorts
genom att by- och gårdsnamnen i husförhörslängderna indexerats i Dis och Genlines samverkansprojekt GIDx. Hittills
är cirka hälften av landets församlingar
indexerade på detta sätt, till stor del tack
vare ideella insatser av ca 350 Dis-medlemmar.
Indexeringen har utförts i Genlines
system GFF, sida för sida, i husförhörs-

Arkiv Digital
Genline
SVAR

längderna. För GFF-användarna har
detta medfört snabb åtkomst till en viss
by eller gård i husförhörslängderna.
Föreningen Dis har genom avtal fått en
kopia av GIDx-databasen för att kunna
skapa motsvarande funktionalitet vid
källsökning med Dispos.
Genom att i Dispos synkronisera sidhänvisningarna i GIDx med motsvarande sidnumrering hos Arkiv Digital och
SVAR har Dis i Dispos kunnat använda
indexeringarna för att peka på rätt sidor
även hos dessa leverantörer av kyrkböcker på internet. I Dispos-resultaten
finns därför ofta tre symboler att klicka
på, en för vardera Genline, Arkiv Digital
och SVAR.
Detta innebär alltså att GIDx-projektet kommit till stor nytta för Dis medlemmar oavsett vilken kyrkboksleverantör
man abonnerar på.

DISPOS och husförhörslängder
Du kan sedan en tid tillbaka prova den
nya Dispos-funktionen genom att klicka
på ”Dispos – vägen till källorna” på förstasidan på Dis nya hemsida och ange
ditt Dis-lösenord (samma som för Disbyt). På skärmbilden [bild 1] ser du i
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vänsterspalten exempel på Dispos sökformulär, ifyllt med uppgifter för att hitta
till husförhörslängderna för Brunnsbo i
Klockrike socken. Angivet årtal är 1870
och för Typ av längd har angivits husförhör.
På samma bild ser du resultatet av
Dispos-sökningen (när detta läses kan
utseendet ha ändrats något, som ett led i
pågående beta-test). Överst på resultatsidan ser du som vanligt listan Tillgängliga kyrkboksvolymer för angivet årtal.
Därefter kommer en ny lista Uppslag i
husförhörslängder som innehåller referens
till de sidnummer där Brunnsbo finns i
husförhörslängderna – från det angivna
årtalet och ett antal år därefter (f.n. visas
20 träffar).
Klicka i listan på loggan för din leverantör av kyrkböcker på internet. Då
ska du – om allt fungerar – komma direkt till rätt sida i husförslängden för respektive årtal, se exemplet från SVAR för
år 1871 [bild 2]. Du kan sedan upprepa
detta för övriga sidhänvisningar i listan
för Brunnsbo, se exempel från Arkiv
Digital för år 1876 [bild 3]. Om du inte
skulle hamna rätt, bläddra en eller två sidor framåt eller bakåt, så hittar du säkert
det du söker.
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Prova nu gärna på en socken som du
själv är intresserad av. En förutsättning
är då att socknen ifråga är GIDx-indexerad. En lista på de ca 1400 socknar som
hittills är indexerade i GIDx finner du
via en länk på Dis hemsida, välj Projekt >
GIDx gårdsindexering. Många Dis-medlemmar är ”experter” på en eller flera
socknar man forskar mycket på. Om just
”din” socken saknas i listan med GIDxindexerade socknar, fundera gärna på
om du själv vill åta dig att indexera den
socknen – till din egen och andra medlemmars nytta.

Några tips
Om du i sökformuläret för Dispos angivit ett sockennamn men inget by- eller
gårdsnamn, så kommer det – om socknen är GIDx–indexerad - upp ett meddelande För denna församling finns ortregister till husförhörslängden. Du kan då i en
ruta ange valfritt by- eller gårdsnamn i
den valda socknen, och få fram motsvarande lista som ovan med sidhänvisningar till husförhörslängderna för det valda
by- eller gårdsnamnet.
För närvarande kan man inte använda
”wild cards” vid angivande av by- el-
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ler gårdsnamn utan man måste skriva
ut hela namnet med modern stavning, i
princip enligt CD-skivan Svenska Ortnamn. Om det finns flera gårdar i en by,
t.ex. med tillägget Västergård eller Östergård, så kommer dessa med även om
man bara anger bynamnet.

Andra DISPOS-funktioner
I Dispos finns också andra hänvisningar,
bl a till SCB-längderna för Födda, Vigda
och Döda 1860–97 för alla län hos Genline. För många församlingar finns också
hänvisning till olika typer av personregister. Vidare kan man via Dispos se det
geografiska läget för en viss församling
i kartorna på sajten hitta.se. Dispos har
också en direktingång till Lantmäteriets
historiska kartor.

Leverantörsanpassningar
För Arkiv Digital fungerar Dispos med
AD Online version 1.4 eller senare.
Om du använder Genlines FamilyFinder (GFF), så måste du i GFF:ens Arkiv-meny välja Dispos-inställningar och
kryssa i vilken webbläsare du använder,
samt trycka på knappen Starta Disposkoppling. För Internet Explorer måste

5
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man oftast också ange i vilket bibliotek
som s.k. cookie-filer sparas (läs mer på
Dispos hemsida). Kopplingen fungerar
f.n. inte mot Firefox.
För SVAR krävs ingen motsvarande
anpassning, dock behövs första gången
någon söker på viss husförhörsvolym i
SVAR en ”synkning” till sidnummer hos
SVAR. Detta kan du som användare
hjälpa till med enligt följande avsnitt.

Sidnummersynkning till SVAR
Om du använder SVAR och vill se sidan
för en viss rad i Uppslag till husförhörslängder, och det saknas en SVAR-symbol i
kolumnen Visa sida, så innebär det att
du är först med att titta på den aktuella
volymen ia Dispos. Som exempel se sökformulär för Eneby i Flistad socken med
årtal 1847 [bild 4].
Det behövs då en synkning av sidnummer i motsvarande husförhörsvolymer
hos SVAR. Klicka på SVAR-symbolerna i kolumnen Synka i listan Tillgängliga
kyrkboksvolymer, i detta fall på raden för
volym AI:5 som hos SVAR alltså motsvaras av två volymer. Via ett särskilt formulär [bild 5 och 6] blir man i exemplet ombedd att notera sidbeteckning hos SVAR

för sidan 1 respektive sidan 161 i de två
SVAR-volymerna. Det står också vilken
by eller gård som ska finnas på dessa sidor, i exemplet är det Storgården Södra
Lund respektive Kulla Skattegård. Leta
fram de två sidorna, ange rätt sidbeteckning och tryck på Spara.
Efter denna engångsprocedur ska
Dispos-länkningen till SVAR fungera på
samma sätt som för Genline och Arkiv
Digital, både för dig och andra användare. När detta läses kanske någon redan
har synkroniserat den aktuella volymen,
prova då gärna på motsvarande sätt med
någon annan volym.

Kan jag hjälpa till?

källor, som vi sedan lägger in på ett smidigt sätt. Är du intresserad av att hjälpa
till kan du skicka ett mejl till dispos@dis.se.
Den nuvarande etapp 2, i samverkansprojektet GIDx, pågår till årsskiftet 2010/ 11. Planen är att denna indexeringsaktivitet ska fortsätta under 2011,
och i så fall finns ett stort behov av insatser – inte bara från de 350 som hittills
deltagit i GIDx-indexeringen – utan från
alla Dis-medlemmar som ser fördelarna
med en effektivare sökning i husförhörslängderna via nya Dispos. Håll utkik
på DIS hemsida under Projekt > GIDx
gårdsindexering om hur projektläget är
när detta läses.

Tanken är att vi tillsammans ska göra
Dispos bättre. Det ska därför vara enkelt att lägga till uppgifter som saknas.
Enstaka uppgifter ska man kunna lägga
till direkt i Dispos-formuläret.
Vill du hjälpa till på ett mer systematiskt sätt, så söker vi Dispos-ombud som
kan hjälpa till på läns- eller regionnivå.
Denna verksamhet kommer eventuellt
att kanaliseras via Dis regionföreningar.
I så fall får du hjälpa till att plocka fram
tabeller över olika typer av register och
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Anna Linder

Den röda grevinnan –
en europeisk historia
Yvonne Hirdman
Format: 145 x 214 mm
Antal sidor: 397
Ordfront
ISBN: 978-91-7037-419-7
Mamman, Charlotte Hirdman, var
grevinna och hade levt ett kringflackande liv i Europa. Men hon dog innan
dottern, författaren Yvonne Hirdman,
hunnit få veta så mycket mer om hennes bakgrund. Yvonne har byggt upp
mammans liv med hjälp av dagböcker,
brev, skilsmässo
dokument, Kominterns kaderakter, den danska säkerhetspolisens material, samtida romaner, biografier, foton och vykort.
”Min mor föddes i efterskalvet av
den första ryska revolutionen i Estland, då Tsarryssland. Familjen flyttade
till Österrike-Ungerns allra östligaste
gränstrakter, där hon levde sin barndom under det första världskriget.”
Boken har en lagom blandning av
historiska fakta, brevcitat och berättande text. I kapitlen om Tyskland
under 1930-talet tar dock politik och
historia lite för stor plats, på bekostnad av släkthistorien. Här märks det
att boken först var planerad som en
historiebok där mamman bara skulle
skymta förbi.
Det är en faktaspäckad bok som
ändå lyckas ge en personlig och familjär känsla. Detta mycket tack vare
citat från brev, dagböcker och vänner
och bekantas berättelser i diverse
skrifter. Bilderna i boken späder på
denna känsla.
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Bokmässan i Göteborg
Föreningen Dis, Riksarkivet och Institutet för språk och folkminnen hörde till utställare intressanta för släktforskare under Bok & Bibliotek.
Dis hade en bra helg med rejält drag i
sin monter. Besökarna tyckte det var
bra service att kunna betala med kort i
Dis monter. Besök och försäljning var
jämförbart med tidigare år. Diskulogen
letade efter böcker med släktforskningsanknytning på mässan. Det kom främst
att handla om biografier. Ett flertal författare deltog i diskussioner kring biografier. Dels allmänt och dels specifikt
om respektive bok. Nedan följer ett axplock av resonemangen.
I rutorna finns recensioner av böcker
som främst kan inspirera släktforskare att
själva skriva om sig och sina släktingar.

Skriva biografi
Författarna Jill Tingsten Klackenberg
och Yvonne Hirdman samtalade om hur
det är att skriva en biografi.
Varför började ni skriva biografier om era
mammor?
– Jag ville veta varför det blev som
det blev. Om man ser bakåt ser man hur
morfar, Herbert Tingsten, som känd
person präglade debatten. Mamma, Kaj
Tingsten, var ett övergivet och ensamt
barn som sedan blev en alkoholiserad
mamma. Men hon var mycket mer än
det, säger Jill Tingsten Klackenberg.
– Min mamma finns med i marginalen
i historien, arkiven och källorna. Min
tanke var först att skriva en bok om
Europas historia och bara låta mamma
skymta fram på olika platser, berättar
Yvonne Hirdman.
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Vilka källor har ni använt?
– Jag var i 30-årsåldern då mamma
dog så jag har använt minnen, både
mammas, mina egna och syskonens minnen, brev och dagböcker. Jag har använt
familjeberättelser. Mamma berättade om
mormor och morfar, säger Jill Tingsten
Klackenberg.
– Jag hittade mammas dagbok efter
hennes död. Jag läste i den: Idag har jag
fött en ful flickunge. Då la jag undan den
och tog inte fram den på flera decennier.
Jag tog fram mammas dagbok igen då
jag arbetade med Myrdalsbiografin.
– Jag fick även brevväxlingen mellan mormor och morfar av min moster.
Minnen ska man inte lita på. Det enda
man minns är att man har munnits, säger
Yvonne Hirdman.
Vad kan man lämna ut och berätta om?
– Jag var förstås tvungen att ta med
hur hemskt det var att vara alkoholistunge, men jag valde att endast behandla
det i några få kapitel. Det fick inte ta för
stor plats. Det var valt med omsorg, berättar Jill.
– Jag gjorde det lätt för mig och slutade
boken vid den fula flickans födelse. Men
jag har inte tyckt att något varit plågsamt,
jag har tagit med allt om mamma och
mormor. Även misstankar om eventuella
aborter och incest, säger Yvonne.
– Morfar var rädd att bli alkoholiserad så det är ironiskt att enda dottern blir
det. Allt i vårt liv jämfördes med morfar.
Men han var aldrig där själv. Det är väl

bild: Anna

Linder

Jill Tingsten Klackenberg och Yvonne Hirdman.

ofta så att en man slår an tonen i släkten
och sedan finns den där i generationer,
säger Jill.
– Jag har försökt förstå vilka tankar
som fanns där på platsen och i den tiden.
Man var t.ex. friare sexuellt under det
glada 1920-talet, innan andra världskriget. Mamma hade milt överseende med
det svenska. Men jag tycker faktiskt om
fläsk och bruna bönor och Eivind Jonsson! säger Yvonne.
– Tänk om jag hade öppnat lådan
med mammas dagbok och papper när
jag gjorde min avhandling om kommunismen, då hade jag fått en inblick i hur
en kommunist tänker och reagerar. Hon
blev kommunist 1932 och blev utsparkad
1938–39. Jag valde att kalla min bok Den
röda grevinnan efter boken Der Rote Graaf
som hennes första make skrev. Hon
nämns endast på en sida i den boken, då
han nämner att han blivit förälskad i en
rumänska, säger Yvonne Hirdman
– Språk, stenografi och maskinskrivning ska ni lära er flickor, då klarar ni
er alltid, brukade mamma säga, berättar
Yvonne.
Pratades politik i hemmet?
– Självklart var vi engagerade. Vi uppmuntrades att läsa böcker och att plugga
vidare. Morfar var kommunist, vilket
även innebär ateist, kanske på grund av
att hans far var djupt troende. Man gör
ju ofta revolt mot föregående generation. Jag letade efter den riktige Tingsten. Men det var den ordentliga och

offentliga Tingsten som alltid påverkade
mamma, säger Jill.
– Tingsten var mycket barnslig, en
jättebäbis. Mamma nämns på några få
sidor i hans memoarer medan han ofta
räknar upp kändisar han mött och umgåtts med, berättar Jill.
– Jättebäbis kan jag känna igen. Jag
tänker på Myrdal. Dessa män måste ha
en kvinna vid sin sida för att fungera, säger Yvonne.
– Mammas föräldrar skiljde sig då
mamma bara var 4 år. De gifte båda
snabbt om sig så det fanns ingen plats
för henne. Som vuxen levde hon som
ensamstående mamma. Min pappa var
frånvarande, säger Jill.
– Jag hade en närvarande pappa, han
var 10 år yngre än mamma. Men ändå
styrde han henne. Då hon kanske började nämna något från sitt spännande
förflutna brukade han vifta bort det så
att hon tystnade vid matbordet. Pappa
var hemma mer, säger Yvonne.
Vad ni har lärt er?
– Jag var ganska färdig innan jag började skriva boken. Det stora var att få
skriva ner denna historia. Jag tänkte
mycket innan jag började. Jag hittade
telegram och brev som bekräftade mammas minnesbilder, säger Jill.
– Vad kommer mamma att säga om
boken? Jag började att jobba med materialet som en forskare. Det var mycket
spännande, som en deckare. Jag skrev
mig närmare min döda mamma. Sedan
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I skuggan av Tingsten –
En släktberättelse
Jill Tingsten Klackenberg
Format: 130 x 195 mm
Antal sidor: 220
Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-11940-6
Herbert Tingsten fanns aldrig där för
dottern Kaj. Ja, mamma Tingsten kanske inte heller fanns där för Kaj. Då Kaj
fyllde 4 år hade båda hennes föräldrar
gift om sig. Kaj försökte under hela sitt
liv vara till lags. Hon längtade efter sin
pappa Herbert Tingsten – en av efterkrigstidens intellektuella giganter. Sitt
inre tomrum fyllde hon med sprit och
mer eller mindre svekfulla män.
”Hur kunde morfar som var så
rädd vara så modig? Hur kunde min
mamma som var så stark vara så svag?
Under min uppväxt fanns morfar alltid
där – på tv, i tidningar och i min mammas längtan efter honom.”
Boken börjar bra. Jill förklarar direkt
hur och varför hon skrivit boken. Boken innehåller en väl avvägd blandning
av direkt kommunikation, med hjälp
av talstreck, berättande text och inflikande kommentarer av författaren.
Läsaren känner en samhörighet genom detta upplägg. Några bilder finns
också med. Jill skriver kortfattat om
vad den kände Tingsten sysslar med,
det är ju inte han som står i centrum.
Boken tappar dock lite känsla mot
slutet, då händelser som författaren
själv varit med om och kommer ihåg
ska återges. Jag berörs då jag läser om
den ensamma flickan Kaj, men då hennes alkoholism som vuxen beskrivs
blir jag inte lika berörd, trots att jag
förstås inser att de hade det jobbigt.
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Emma & Uno –
Visst var det kärlek
Märta Tikkanen
Format: 154 x 217
Antal sidor: 216
Bokförlaget Forum
ISBN: 9789137136264
”När de träffas är Emma arton, mindre än ett år senare är Uno och hon
gifta. Året är 1898. Hon är nitton när
det första barnet föds. När det sjätte
kommer är hon tjugofem, då bor de
inte längre tillsammans men hon skriver kärleksfulla brev till honom.”
”Han är den store idealisten som
ger sig av till Sverige och grundar folkhögskolor. Hon är kvar i Finland och
tar hand om den stora barnaskaran.
De skiljer sig när hon är trettiotre.”
Jag får aldrig någon känsla för personerna i boken. Man har inget band
till dem och man känner inte vad de
känner. Mycket beror nog på att det
inte finns någon direkt kommunikation, mycket få talstreck används i boken. Det finns heller inga bilder i boken. Författarens röst hörs ibland och
Emma och Unos brev citeras ibland.
Jag irriterar mig på Uno, men får ingen känsla för de andra. Han är ingen
sympatisk man, vilket kanske påverkar
vad jag tycker om boken. Men boken
känns lite som en rapport över hans
olika projekt och arbeten på olika
orter med kändismöten blandat med
några världshändelser.
Släktens historia berättas, men den
griper inte riktigt tag. Hela boken är en
enda lång väntan. Emma väntar på Uno.
När ska livet börja? Först mot slutet
av boken visas lite mer känslor. Författaren beskriver hur material till boken
samlats in och varför hon skrev boken.
Men det känns lite för sent.
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kom insikt. Hon borde vara stolt över
boken, säger Yvonne.
– Mamma borde vara stolt. Hennes
röst får höras. Jag hann få lite kontakt
med henne innan hon dog. Hon drack
mindre då. Jag grät en hel del under arbetet med boken. Medan jag skrev lyssnade jag på tibetansk munkmusik, vilket
gjorde att jag grät ännu mer, berättar Jill.

Biografin som genre
Författarna Yvonne Hirdman, Beata
Arnborg och Henrik Höjer samtalade
om biografin som genre.
Varför ska man läsa en biografi?
– I biografin över Alva och Gunnar
Myrdal ses den svenska scenen under
1919–1970-talet. I boken om min mor
berättas den europeiska historien. En
biografi kan lära läsaren historia på ett
bra och spännande sätt, berättar Yvonne
Hirdman.
Tidigare ansågs det fult att skriva biografier.
– En fördel med att bli gammal är att
jag nu gör vad fan jag vill. Men allt i en
biografi måste vara sant. Man redovisar
hur man har tänkt för all information man
använder, berättar Yvonne Hirdman.
– Jag skrev om Barbro Alving, Bang.
Ingen hade skrivit om henne tidigare.
Hon är en förebild så det var nödvändligt att skriva hennes biografi. Jag mötte
henne första gången i barndomen som en
radioröst. Hon hade en mörk röst, nästan som en man. Hon var en opinionsbildare. Jag håller med om att det som
skrivs i en biografi måste vara sant, säger
Beata Arnborg.
– Jag har skrivit om Al Capone – det
är spännande. Men det finns många slarviga böcker om honom. Jag ville knyta
an till forskning och kulturhistoria. Jag
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ville framför allt skriva om Chicago. Jag
har använt tidningar, memoarer, samtida forskning och FBI:s stora arkiv som
släpptes för några år sedan, säger Henrik Höjer.
– I en biografi gör man en respektfull
redovisning, men man ska inte göra avkall på att redovisa mindre bra saker, säger Yvonne Hirdman.
– Jag fick leva mig in i henne. För att
begripa hur människan var har jag läst
allt hon har skrivit. Hon planerade att
skriva sina memoarer så jag har haft
hjälp av hennes anteckningar av vad
hon ville ta upp. Det finns även ett stort
arkiv med hennes material, säger Beata
Arnborg.
– Al Capone var världens mest kända
person under åren 1930–1932. Men han
glömdes fort bort. Boken tar upp kändisskap, säger Henrik Höjer.
– Om man skriver en biografi om män
kan man ta med dåliga sidor. Om man
skriver om kvinnor måste man vara försiktigare och förstå att genus påverkar
mänskligt handlande. I en biografi kan
man se kopplingarna mellan det stora
och det lilla livet, berättar Yvonne Hirdman.
–Barbro Alving arbetade med en biografi över Elin Wägner under 17 år. Detta för att Elin betydde mycket för henne.
Bang ville att Elin skulle beskrivas på ett
korrekt sätt. Det var ett stort misslyckande för Bang att arbetet tog så lång tid.
Hon samlade mer och mer material. Hon
brevväxlade med andra om vad man kan
ta med i biografier etc. och dessa brev
har även fungerat som en vägledning för
mig, berättar Beata Arnborg.
– Jag valde att inte ta med så mycket
om sexualitet som det fanns underlag
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för i Myrdalbiografin, berättar Yvonne
Hirdman.
– För att förstå henne är det t.ex. viktigt att veta något om ungdomskärleken.
Men man behöver inte ta med alla detaljer. Hon tröstade sig med kärlekshistorier, säger Beata.
– Jag presenterade Al Capone som
småbarnsfar, make och broder för att ge
en bild av hela människan. Det kanske blir
en för mänsklig bild då han ju var en stor
gangster. Jag har inte tagit någon hänsyn
– jag har tagit med allt, säger Henrik.
– Mammas liv är modern 1900-talshistoria i Europa. Jag började med tanken
att skriva om mammas platser. Det stora
livet bestämmer hennes lilla liv. Man
kan se hur utsatta människor var under
1920–1930-talet, berättar Yvonne.

Emma & Uno
Märta Tikkanen berättade om sin bok
om sina morfäräldrar Emma och Uno.
Varför skrev du en biografi?
– Jag hade länge tänkt att jag skulle
skriva om min älskade mormor. Det började med att jag drömde om en lägenhet.
Sju år senare åkte jag hem och tittade på
en lägenhet. Det var samma lägenhet som
jag hade drömt om. När jag sedan fick
reda på att det var just i denna lägenhet
som mormor bott med sina barn, fanns
ingen tvekan om jag skulle ha lägenheten.
Redan då började tanken på att jag skulle
skriva en bok växa sig starkare. Men jag
hann bo i lägenheten i 24 år innan jag började skriva, berättar Märta Tikkanen.
– Mormor fick sina barn med 1 år och
3 månaders mellanrum. Alla föddes på
olika orter. I min bok har mormor och
morfar flyttat isär redan på sidan 59, säger Märta.

– Morfar sa alltid att en rygg har man
fått för att vända den mot sina fiender,
berättar Märta.
– Uno startade folkhögskolor, bland
annat i Vetlanda, eller som Uno sedan
kom att kalla orten – Ovetlanda. Detta
efter olika ekonomiska problem och kriser. 1913 blev det skilsmässa. De bodde
bara ihop i ca 6 år, berättar Märta.
– När man tycker att Uno beter sig
dåligt måste man komma ihåg vilken tid
han levde i och hur kvinnosynen var då,
t.ex. hos vännerna Carl Larsson och Anders Zorn.
– Emma hade en privilegierad barndom. Det var positivt. Men har hon och
jag samma smak vad gäller män? Jag kan
tänka mig hur morfar var. Jag tänker på
min mammas hållning och glimten i de blå
ögonen – säkert ett arv efter hennes far.
– Ingen har rätt att döma Uno. Även
om en del varit obegripligt och oförlåtligt. I min bok har jag då använt hans
egna ord om saken från t.ex. brev och
böcker. Jag har inte censurerat Uno, jag
har låtit honom prata själv, säger Märta.
– Uno var före sin tid inom folkbildning så han fick kämpa hårt för sin sak
hela livet, säger Märta.

Vinteräpplen
– Det är vanligt att gå i föräldrars och
förfäders fotspår. Men lika vanligt är
att man väljer den totala motsatsen, att
bryta arvet, säger Josefine Sundström.
– I min bok Vinteräpplen har jag byggt
ihop två österbottniska kvinnors liv,
Tova och Mari. Mari lever fattigt under
andra världskriget, medan Tova flyr med
sina barn från en misshandlande make i
modernare tid. Mycket är baserat på min
mammas upplevelser.
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Vinteräpplen
Josefine Sundström
Format: 135 x 220 mm
Antal sidor: 366
Bokförlaget Forum
ISBN: 9789137136035
”I generationer har kvinnorna i Tovas
släkt plågats av odugliga och ibland
misshandlande män. Vid 1900-talets
mitt tillhör fattigdom, våld och sprit
vardagen på den lilla ön utanför Kaskö
i Österbotten. ”
Som yngsta dotter i ett fattigt hem
måste Mari jobba hårt. Hon gör mycket hushållsarbete, mer än alla andra,
och hon måste vänta till sist innan
hon får äta – om det blir något över.
Hon går ofta hungrig till skolan, utan
att ha något att äta till lunch. Hon har
svårt för att lära sig och får gå om en
klass. Sedan får hon plötsligt inte gå
mer i skolan. De äldre systrarna flyttar
hemifrån och hon behövs i hemmet.
Hon har det ensamt i hemmet. Brodern blir allt mer alkoholiserad och
stökar till det i deras tillvaro.
Maris dotter Tova bestämmer sig för
att fly till Sverige, med de två barnen,
då hennes man misshandlar henne allt
grövre.
Boken växlar mellan de två huvudkaraktärerna Mari och Tova. Boken är
verkligen stämningsfull och förmedlar
karaktärernas känslor på ett påtagligt
sätt. Detta är en av fördelarna med att
skriva släktberättelsen i romanform,
allt har inte hänt på riktigt och författaren har fria händer att brodera ut
historien.
Jag känner den salta havsbrisen i mitt
ansikte då jag läser boken. Kanske är det
ändå intressantare att läsa och få den
känslan, än att bara läsa en torr faktarad
om att någon bodde vid havet...
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Lundvall
bild: Kent

Vips så blev det liv!
Bob Hansson
Format: 151 x 226 mm
Antal sidor: 370
Ordfront
ISBN: 9789170375408

”På ett plan till Indien sitter en ung
och övergiven Bob Hansson med ett
slitet pass med några uppätna sidor.
Utan visum. Men med en ivrig tro på
att allt kommer att lösa sig ändå.
Nästan tjugo år senare sitter Bob
i ett litet hus i Småland med fru och
barn och tänker tillbaka på sin tid i Indien och sin inre resa, men också på
sin familj, på generationerna före honom och den osannolika slumpen att
de alla möttes. Samtidigt oroar han sig
för sin dotter. Vad kommer att finnas
kvar av världen när hon är stor? Kommer hela det mirakel som är livet att
gå om intet? Kommer blågrönalgernas
hårda arbete vara förgäves?”
Boken växlar i början mellan nutida
funderingar kring livet, släktens strapatser under andra världskriget och
Bobs resa till Indien. Längre fram i boken är Indienvistelsen alltmer i fokus.
Boken handlar mest om författaren
själv, och hans uppväxt, men främst
om de strapatser och insikter han
hade i Indien.
Släkthistorien, med mamma och
morföräldrar, berättas i några kortare
kapitel. Mest för att belysa att det är
tillfälligheter som leder fram till händelser som är avgörande för vår egen
existens. Familjen och växthuseffekten
gästspelar, men Indien har huvudrollen.
Boken blev lite av en besvikelse ur
ett släktforskarperspektiv. Jag fick bilden av att det skulle vara en bok som
beskrev en knasig släkthistoria, ända
från den blågröna algen fram till nutid,
men så var det inte.
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En besökare i Dis-montern får hjälp av Jan-Åke Thorsell.

– Mina föräldrar fanns alltid där för
mig under min uppväxt. De ville bryta
ett dåligt arv. De gjorde allt för sina barn.
Jag fick själv komplex. Jag kan aldrig
bli lika bra som mamma.
– Som vuxen började jag prata med
mamma. Varför hade hon konstiga tänder (de visade sig vara av plast) och varför hade hon alltid värk i ena axeln och
armen? berättar Josefine.
– Som 17-åring träffade mamma en
man som var elegant och framåt. Han
tog hand om henne, hon föll pladask. De
gifte sig snabbt och fick barn. Då upptäckte hon hans spritproblem. Han började misshandla henne redan efter första
barnet. Hon fick två barn med denne
man. Hon stannade i flera år.
– Min bild av mamma är som en stolt,
stark och bestämd person. Det var svårt
att få dessa olika bilder att passa in i en
berättelse. Mamma berättade om några
scener ur sitt liv så att jag kunde få en
bild av hur det kunde vara. Jag blev peppad att skriva en bok. Men i romanform.
– Det var fattigt och svårt i Finland.
Männen lärde sig att supa bort sina sorger under kriget. Detta påverkade barnen. Det blev normalt med en förtryckt
situation. Genom att förstå mina självutplånande föräldrar kan jag förstå mig
själv.
– Stora delar av boken är fiktiv, men
mamma känner igen vissa personer etc.
Det var skönt att även få komma bort
från verkligheten och fantisera en del.
Men att Simon Spies köpte en bil som
flickorna körde omkring i är något mam-
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ma verkligen upplevt. Det var en knallorange Cadillac Eldorado Brougham
från 1959.
– Boken är inget recept på hur man
bryter dåliga mönster, men jag hoppas
att den kan inspirera dig att göra det.

Familjebilder
Björn Axel Johansson sammanfattade de
viktigaste punkterna i sin bok Stora boken
om familjebilder. Det är 170 år sedan det första fotografiet togs i Sverige. Den första
kameran var en halv meter lång. Allt sedan
dess är det tekniken som alltid har styrt
vem och vad som kunnat fotograferas.
En sammanfattning av fototekniken:
1839–1865 Daguerretypi
1853–1880 Ambro-, ferro-, panotypi
1880–
Torrplåtar, celluloid och
rullfilm (grunden för amatörfoto)
Kollodium (våtplåt) hade störst betydelse för utvecklingen. När man använde
glasnegativ hade man bara 15 minuter
på sig att använda det vid fotografering.
1860–1910 Visitkort i format 6x9 kom
till Sverige under 1860-talet och kom att
dominera i 50 år. Album var populärt
fram till första världskriget.
1910–
Lätta och luftiga bilder som
skulle efterlikna ritade porträtt. Fotograferna signerar bilderna som har blanka baksidor, bilderna ska ju sättas i ram.
Vid sekelskiftet började enkla amatörkameror, lådkameror, att dyka upp.
1930–
Nu kom det en enklare
teknik med kassetter. Det var kompakt
och smidigt, men dyrt. Detta användes
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Charlotte Börjesson, Ragnhild Bergström och Peter Wallenskog.

samtidigt som äldre teknik. Fortfarande
krävdes ingen elektricitet under fotograferings- och framkallningsprocessen.
Bygdefotograferna började dyka upp.
De tog dokumentära bilder, de hade fördelen att de kände personerna de avfotograferade.
1920–1930 Under denna period användes ofta mörk kartong. Man hade ofta
egna kameror och fick bilder av släkten.
Polifoto, seriebilder, var billigt och blev
omåttligt populärt. Man fick 48 bilder
för 5 öre styck. Under beredskapstiden
var dessa småbilder särskilt populära.
Fotopåsar kan ge mycket information i
form av namn, adresser, datum etc.
1940–1950 Nu hade många egna kameror. Man använde vit kartong i album
som var mer påkostade tidigare.
Instamatic innebar en revolution. Nu
fanns även färgbilder. Alla hade en kamera, eller kanske två. Systemkameror
för avancerade amatörer kom. Man kun-

de visa färgbilder på duk. Många egna
mörkrum byggdes upp runt om i landet.
Sedan utvecklades hel- och halvautomatiska kameror och alla blev sin egen
familjefotograf. Nu är det mesta digitalt.

Identifiera kort
Allmänt: Kläder, frisyr och rekvisita kan
visa i vilken tidsperiod fotot tagits.
Kartong/Bankett: Färg, tjocklek, skärning, hörn och kanter kan avslöja bildens ålder. Ojämn kant tyder på att det
är en tidig bild.
Ateljé: Fond, matta och möbler.
Baksida (viktigt): Anteckningar, notering, namn, adress, diplom, medaljer,
filialer och grossister kan ge ledtrådar.
Under 1860-talet var baksidan enkel
medan den under 1880-talet var fantasifullt tryckt.
Annat: Adresskalendrar och fotografregister kan ge ytterligare uppgifter för att
identifiera en bild.

Biografijämförelse
Boken Vinteräpplen förmedlade känslor på
ett bra sätt, men det är svårt att i romanformen berätta den sanna berättelsen om
släkten. I I skuggan av Tingsten blandas talstreck och författarens röst på ett bra sätt,
men man vet inte säkert var informationen
kommer ifrån.
Den röda grevinnan och Emma & Uno har
ett liknande upplägg, men det är bara Den
röda grevinnan som griper tag i läsaren. Trots
att Den röda grevinnan är faktaspäckad klarar
författaren att göra mamman mänsklig. Hon
redovisar alltid var informationen kommer
ifrån och ofta även sina egna tankar om

händelsen. Emma & Uno känns på något vis
som en upprabbling av fakta, men den ger
ingen riktig känsla för personerna. Kanske
är det Unos osympatiska personlighet, han
är mycket egoistisk, som gör att man blir
avogt inställd och därmed inte kan knyta an
till resten av familjen.
Alla de recenserade böckerna är givetvis
läsvärda ändå, särskilt om man har släkt i
de trakter där böckernas huvudpersoner
rör sig.
Personligen skulle jag välja en kombination
av I skuggan av Tingsten och Den röda grevinnan om jag skulle skriva om min släkt.
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Stora boken om familjebilder
Vardagens fotografi 1840–2000
Björn Axel Johansson
Format: 235 x 230 mm
Antal sidor: 204
Historiska Media
ISBN: 978-91-85873-98-2
”Alla som i samband med släktforskning eller uppröjning av dödsbon gått
igenom äldre material vet hur det kan
se ut. Lösa fotografier och negativ
blandas med brev och dokument. När
och hur är bilderna tagna? Vad kostade det? Vem hade råd?”
”I Stora boken om familjebilder visar Björn Axel Johansson hur fototekniken kan avslöja när en bild är
tagen och hur äldre fotografier kan
identifieras vid släktforskning. En pedagogisk handbok som samtidigt ger
en fascinerande bild av den svenska
fotohistorien från fotografins födelse
1839 till dagens digitalfoto.”
De inledande kapitlen känns lite
tröga att komma igenom. När man
kommer förbi dessa är det en bra och
informativ bok. Varje årtiondes fototeknik beskrivs och illustreras med
fina bilder. Vad som fotograferades av
vem och med vilken teknik redovisas.
Man kan läsa boken från pärm till
pärm eller använda den som ett uppslagsverk när man står där med ett
foto i näven utan att veta hur gammalt
det är.
Jag saknar ett uppslag med sammanfattande bilder för varje årtionde som
kan underlätta ålderbestämning av
ett foto. Informationen finns i boken,
man måste bara bläddra en del för att
kunna hitta och jämföra.
Om man vill identifiera släktingar i
gamla foton behövs nog kompletterande uppgifter från annan litteratur,
t.ex. om klädmode genom tiderna.
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nya cd-skivor

DIS yngste medlem
Thords släktskiva, version 2
(DISCD#358)
Den här skivan innehåller 169 498 personer med arkivlektorn emeritus Thord
Bylunds samlade släktforskningsdatabas.
Också boken Thords tankar, samt en föreläsning av Thord finns med på skivan.
Observera att uppgifterna på CD-skivan
ej är att jämställa med primärkällor. De
kan emellertid vara till god hjälp för att
bygga upp en stomme av din släkt. Hittar
du något intressant bör du alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna.

Carl ville bli medlem samt köpa Disgen
i samma veva. En förståndig farmor.
Även Carl är en ung, förståndig man,
som tackade ja med glädje. Efter att de
betalat, så överräckte jag föreningens
jubileumsbok, den jubileumsväska funktionärerna erhöll på årsmötet samt litet
annat smått och gott, som ett tecken på
att Carl är en viktig person för oss.
Vi från föreningen Dis önskar dig, Carl,
lycka till i din forskning.
Bengt Karlsson

300 kronor för MGF-medlemmar
350 kronor för icke medlemmar
+ portokostnad 25 kr

bild: Bengt

Pris:

Föreningen Dis fick, den första november 2010, sin yngsta medlem hittills i sin
30-åriga historia. Nämligen Carl Wikström, endast 12 år gammal, från Stockholm. Det var hans farmor som tog med
honom till Forskarstugan eftersom han
var intresserad av att få veta mer om
släktforskning.
Jag, föreningens kassör, tog emot dem
och berättade om Dis, samt visade lite
hur man forskar efter sina gamla anor.
Efter en trevlig stund frågade farmor om

Karlsson

Dis säljer ej detta material, det har köpts in
till föreningens CD-bibliotek.

Gör din beställning till
Karl-Ingvar Ångström på e-post:
karl-ingvar.angstrom@telia.com.
Midälva Genealogiska Förening
www.genealogi.se/medelpad

Disbyt
ombud
sökes

Från styrelsen...
Styrelsen har haft möte 4–5 september
och 30–31 oktober. Vi har under dessa
möten bland annat följt upp verksamhetsplanen som antogs på årsmötet. Vi
har diskuterat hur vi ska fortsätta med
GIDx-projektet och konstaterat att nya
versionen av Dispos är en viktig förutsättning för att få nya deltagare så att
nyttan med GIDx är konkret synlig.
Vi har diskuterat principer för samarbeten med andra organisationer – med
vilka bör vi samarbeta och i vilket syfte?
En arbetsgrupp kommer att försöka belysa de frågorna ytterligare.
Disgen-försäljningen och medlemsutvecklingen fortsätter ungefär som tidigare. Vi har konstaterat att föreningens
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medlemsregister behöver en översyn
och kommer att driva det arbetet i vinter.
I samband med den nya hemsidan
kommer vi att behöva en webbmästare
som står för löpande underhåll. Vi har
också diskuterat att ta fram en kort informationsvideo för Disgen.
Utbildningsfrågor har varit uppe vid
båda mötena och vi har särskilt noterat
behovet av distansundervisning samt
distanssupport för faddrar. Vi kommer
att utvärdera tekniska lösningar för
detta.
Kjell Weber kommer att sluta ha hand
om Dis Arkiv. Istället tar Jan Nilsson
över.
Daniel Berglund

nya cd-skivor

Vi behöver utöka vår kader med två ombud. Ombuden i Stockholm och Göteborg behöver förstärkning, men du kan
bo var du vill för att sköta arbetet. En bra
internetuppkoppling är bra eftersom du
kan få filer på upp till 3 MB. Annars fordras inte så mycket av din dator.
Tidsåtgången för detta arbete är mycket
varierande men räkna med någon timme
i veckan som standard. Arbetet är ideellt
och man kommer i kontakt med många
trevliga forskare.
Är du intresserad?
Kontakta Disbyt-ombuden Charlotte Börjesson, charlotte.borjesson@telia.com, eller
Rolf Eriksson, rolferiksson@brevet.se, så får
du mer information.

dis
Dis kansli informerar
Tack Susanne!

Dis kansli har öppet 09:00–16:00 alla vardagar,
med lunchstängt 12:00–13:00.

Nilsson

Den 12 oktober slutade Susanne Enkel
sin tjänst på kansliet.
Susanne har, tillsammans med Ragnhild
Bergström, skött medlemsservicen och svarat på alla möjliga och
omöjliga frågor i telefon, sett till att alla som
köpt Disgen fått programmet med vändande
post, och mycket annat. Vi tackar Susanne för
hennes insatser och önskar henne lycka till i
hennes fortsatta arbetsliv.

bild: Jan

Vi svarar på allmänna medlemsfrågor eller lotsar
dig vidare till rätt person
Ditt medlemsnummer består av enbart siffror.
Ditt användarnamn och lösenord består av tre
små bokstäver plus siffror (inga mellanrum).
 	Om du glömt medlemsnummer, användarnamn
eller lösenord kontakta Dis kansli på telefon
013-14 90 43, eller via mejl dis@dis.se.
Medlemsförteckningen på Dis hemsida är inte
detsamma som Dis medlemsregister. Vill du synas i förteckningen måste du ge ditt medgivande.

Avlidna Dis-medlemmar
1001
8463
8951
9591
11222
12457
12462
12851
13703
14530
14554
14699
16592
17565
20051
21591
22723
24218
26768
27979
33435
34109
35786
36582
41433
43904

Carl Spalde, Hisings Backa
Bertil Sturk, Södertälje
Margareta Mikaelsson, Linköping
Karin Lundqvist, Malmö
Rolf Berntsson, Kärna
Folke Björk, Motala
Jan Wallander, Helsingborg
Jan Bergström, Stockholm
Sonney Nilsson, Ätran
Hugo Smith, Härnösand
Lennart Berggren, Linköping
Kerstin Strömgren,Vallentuna
Gerd Fredriksson, Hällevadsholm
Arne Johansson, Lomma
Yngve Olsson, Eskilstuna
Sven Svensson, Uddevalla
Erik Nordfjell, Solna
Karin Görling, Uddevalla
Ove Ytterberg, Gävle
Stellan Jacobsson, Göteborg
Leif Jansson, Göteborg
Bengt-Olof Book, Kolmården
Bo Caspersson, Linköping
Birger Svensson, Karlskrona
Margot Kahlbom, Lärbro
Christer Sjölander, Södertälje

medlemsbeställningar
Medlemsbeställningar
Medlemmar kan beställa från
Dis på vår hemsida www.dis.se >
Föreningen > Beställningar eller
genom att ringa Dis kansli på
telefon 013-149043.
Ange alltid medlemsnummer vid
kontakt med kansliet!
Disgen
• Disgen 8.2a
750 kr
• Uppgradering
350 kr
(uppgradering från Disgen
version 8.1 eller äldre)
För den som vill köpa en uppgradering krävs oavbrutet medlemskap sedan förra köpet av Disgen.
Dis-pin
Dis-pin emalj/gulmetall 25 kr

Dis

Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång 20 kr/nr
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
Register till vigsellängder
Se Dis hemsida.
Betala alltid i förskott till
Dis plusgirokonto 14033-5
eller bankgiro 5009-6742.
Porto ingår i priserna.
Ring Dis kansli vid frågor!
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faddrar & disbytombud
Reunion/Mac
Helge Olsson, Anderslöv
helge@dis-syd.se
Gunilla Hermander, Hudiksvall
macnilla@telia.com
Micael Korndahl, Åre
micael.korndahl@gensoft.se
Kerstin Farm, Sundsvall
kerstin.farm@telia.com
Äldre Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, Kista
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, Eslöv
kerstin.olsson17@comhem.se
Sven Olby,Västerås
sven.olby@telia.com

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

08-7511630
0413-31025
021-20494

Min Släkt/PC
Annelie Lindgren Kedehag,
Bollebygd
petared@gmail.com
Elinor Elmborg, Södertälje
el.e@live.se
Bo Svartholm, Frösön
bo.svartholm@snf.se

08-55013205

Holger/PC
Kenneth Mörk, Sala
kmsala@sheab.net

0224-77572

(033-288388)
kv

063-44286

Disbyt-ombud (Sverige)
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Ronnie Thomasson, Lund
ronnie.thomasson@telia.com

046-122100

Charlotte Börjesson,V. Frölunda
charlotte.borjesson@telia.com

031-478093

Donald Freij,Värnamo
donald@freij.se

0370-650793

Hans Vappula, Landvetter
hans.vappula@gmail.com

031-945132

Håkan Asmundsson, Linköping
hakan@asmundsson.nu

013-154126

Rolf Eriksson,Vikingstad
rolferiksson@brevet.se

013-81283

Boine Nurmi,Västerås
boine.r@nurmi.nu

021-417344

Bernth Lindfors, Njurunda
bernth.lindfors@telia.com

060-31524

Nu finns en ny fadderkategori Disgen/Linux med två nya faddrar, Roy Johansson och Peter
Landgren. Sedan förra Diskulogen har en fadder slutat, det är Inga-Lill Fjällström. Dis
tackar för hennes insatser.
Faddrarna har talat om på vilket sätt de helst vill bli kontaktade. Den kontaktinformation
som inte står inom parentes bör användas i första hand. Faddrarna är listade i postnummerordning.
Fadderlista i postnummerordning
Disgen/PC Sverige
Rolf Ahlinder
Handen
073-9127288
(rolf.ahlinder@dis-ost.se)
Stig Geber
Uttran
08-53030734 kv
(stig.geber@telia.com)
Håkan René
Vällingby
08-57974560dag
(hakan.rene@gmail.com)
Carl-Göran Backgård Åkersberga
08-54061136
(cg@milstolpen.org)
Bengt Kjöllerström Lund
046-126018
(bengt.kj@bredband.net)
Holger Andersson Lund
046-355180
(holger.andersson@lsn.se)
Anders Larsson
Svedala
anders@dis-syd.se
Jan Nilsson
Staffanstorp
046-255788kv
(fotojanne@bredband.net)
(gunnar.persson@mailbox.swipnet.se)
Gunnar Persson
Höganäs
042-330515
Caj Nilsson
Svalöv
caj.nilsson@tele2.se
Rune Jönsson
Kristianstad
044-245217
(rune@dis-syd.se)
Ove Billing
Laholm
0430-14120
(od@laholmo.net)
Arne Sörlöv
Tving
0455-70304
(arne@sorlov.com)
Jan Jutefors
Rockneby
0480-66565kv
(jan.jutefors@telia.com)
Ingrid Lännestad
Västra Frölunda 031-471847dag+kv
(lannestad@hotmail.se)
Jan-Åke Thorsell
Västra Frölunda 031-291155
(jama.thorsell@spray.se)
Kent Lundvall
Uddevalla
0522-74740
(k.lundvall@telia.com)
Karl-Erik Lerbro
Kinna
0320-13235dag+kv
(karl-e.Lerbro@telia.com)
Lars Westerström
Skövde
(0500-484166)
lars.westerstrom@swipnet.se
Börje Jönsson
Eksjö
0381-10840
(b_json@hotmail.com)
Karl-Edvard Thorén Linköping
013-101151 dag+kv
(karlet@comhem.se)
Torsten Ståhl
Norrköping
011-148066
(totta.stahl@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@telia.com)
Gunnar Jonsson
Säffle
kilagenealogen@telia.com
Jan Wallin
Örebro
(019-183830kv)
jan.wallin.orebro@telia.com
Marianne Munktell Falun
(023-24728kv)
mm@abc.se
Claes Embäck
Gävle
026-192500
(classe.e@tele2.se)
Kurt Wikholm
Gävle
026-102344
(kwikholm@gmail.com)
Tony Rödin
Bollnäs
(070-3506304)
tony.rodin@gmail.com
Staffan Bodén
Iggesund
0650-561417
(sbgen@tyfonmail.se)
Bodil Orremo
Frösön
063-44666
(bodil.orremo@bredband.net)
Arne Bixo
Fränsta
0691-30502
(arne.bixo.dis@telia.com)
(joacim.h.soderstrom@telia.com)
Joacim Söderström Sundsvall
060-155030
Örjan Öberg
Härnösand
0611-22188
(orjan@bakskuru.se)
Per-Anders Hörling Sollefteå
(0620-14613)
per-anders.h@telia.com
(peter.johansson-oer@telia.com)
Peter Johansson
Örnsköldsvik
0660-375567
Lennart Näslund
Örnsköldsvik
0660-372109kv
(lintagan@home.se)
Sigurd Nygren
Umeå
090-186487 kv
(sigurd.nygren@ersboda.ac)
Laila Larsson
Ersmark
0910-720041
(laila.tuva@telia.com)

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt, Stockholm
08-250966
gunnar.bergstedt@gfh.se

Disgen/PC Danmark
Georg Agerby
Bröndby
Finland
Henrik Mangs
Vasa
Disgen/PC Norge
Knut Egil Hamre
Halden
Alf Christophersen Songe

Dis Arkiv
c/o Kjell Weber, Källarbanken 11, 423 46 Torslanda
dis_arkiv@dis.se
031-563477

Disgen/Linux Sverige
Roy Johansson
Götene
Peter Landgren
Brunskog
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Faddrar & Disbytombud

+45-43965337

g.agerby@jubii.dk

+358-500268361 kv
+47-69176169
+47-37164209

henrik.mangs@netikka.fi
keh-dis@online.no
alf.christophersen@medisin.uio.no

0709-706170dag+kv

roykleva@gotanet.com
peter.talken@telia.com

styrelsen 2010
Laila Larsson
Ålder: 46 år
Bor i Ersmark.
Släktforskat i 33 år.
Medlem i Dis sedan 1998.
Fadder för Disgen sedan 2001.
laila.tuva@telia.com
0910-720041

Jag är sjukpensionär, men har haft en fantastisk tur så att jag kan jobba 25 % med mitt
stora intresse, släktforskning, på Skelleftebygdens Släktforskares Kansli.
Andra fritidsintressen är mina barn och
barnbarn. Jag har två äldre barn och fick för
20 månader sedan en liten sladdis. Tre veckor
senare, på min mans 50-årsdag, blev vi farföräldrar och ytterliggare fem månader senare
morföräldrar! Så livet är inte så lugnt nu. Men
kvällar och nätter har jag till förfogande. Jag
föder dessutom upp chihuahuas, jag har två
tikar.
Jag använde först ett gratis släktforskningsprogram, men kände sedan att jag ville ha ett
komplett program. Jag letade runt och föll då
för Disgen. Jag minns att det här med faddrar
och fortlöpande programutveckling spelade
en stor roll i mitt val.
Jag uppmanar alla släktforskare att göra säkerhetskopior med jämna mellanrum! Detta
är speciellt viktigt om man ska göra något
som kanske kan ställa till problem i databasen,
då är det enkelt att göra det ogjort genom att
läsa in säkerhetskopian igen.
Glöm inte heller bort att prata med de äldre medan tid är. Man vet aldrig när det är för
sent. Samla kort och skriv namn på korten.
Man kan aldrig tjata nog om detta.

Var inte rädd för att använda färdiga släktutredningar men tänk på att det är en andrahandskälla. Dessutom är det ju så mycket roligare, och man kommer personerna närmare,
när man tittar i originalkällorna. Man tittar på
det skrivna och vet att det här skrevs när personen i fråga levde.
Jag använder själv SVAR i min släktforskning
och tycker det är en kanondatabas. Man kan
forska när man har en stund över utan större
krångel.
Min släkt har haft vänligheten att röra sig
inom ett mindre område. Jag är född i Lycksele och mina rötter ligger i huvudsak inom Västerbottens gränser. Jag har kommit tillbaka till
1600-talet på de flesta grenar. Människorna
har varit hårt arbetande nybyggare, bönder
och soldater. Man har mött många hårda
öden genom åren. Till exempel mannen som i
början på 1700-talet fick begrava fru och sex
barn på samma dag. Han var ensam några år
men bildade sedan en ny familj. Det manar till
att undra hur han klarade förståndet. Som de
flesta med rötter i Västerbotten så har även
jag kommit in på Bureätten.

Ulf

Karl-Ingvar

Bengt

Kjell

Charlotte

Ingvar

Ordförande
Daniel Berglund,
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra Frölunda,
031-443 143,
daniel.zz.berglund@gmail.com
Vice ordförande
Eva Dahlberg, Brunnsgatan 28, 553 17
Jönköping, 036-169 857,
eva_dahlberg@bredband.net
Sekreterare
Elisabeth Leek, Norra Notåsa,
573 73 Sunhultsbrunn, 0140-212 25,
elisabeth.leek@telia.com
Ekonomiansvarig
Kjell-Åke Carlenäs, Storgården 16,
586 55 Linköping, 013-340 04 85,
ka.carlenas@bredband.net
Övriga ledamöter
Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 42138 Västra Frölunda
031-478093, charlotte.borjesson@telia.com
Ulf Frykman,
Arrendegatan 5, 583 31 Linköping,
013-2149 37, ulf.frykman@comhem.se
Bo Kleve, Solhaga 7, 582 47 Linköping,
013-104 204, bok@dis.se
Ingvar Sahlin
Sylvestergatan 5, 41132 Göteborg
031-168880, 0766-368880
ingvar.sahlin@gmail.com
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
Valberedning
Sammankallande: Anna Lövgren,
Box 61 , 962 22 Jokkmokk
0971-37041, anna.lovgren@telia.com

Daniel

Eva

Elisabeth

Styrelsen
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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 istället. På mycket
stora orter kan uppdraget delas
mellan flera personer.
Kontaktpersonernas uppgift är i
första hand att:
• vara styrelsens förlängda arm
på orten
• svara på medlemmarnas frågor
eller slussa dem till rätt ställe/ person för att få hjälp
• ta emot förslag från medlemmar om önskade aktiviteter/ kurser på resp. ort
• vara behjälpliga med att boka
lämplig lokal och införskaffa
fika vid träffar/ kurser
• vara behjälpliga med att, vid
behov, sätta upp affischer på
resp. ortvara behjälpliga med
att boka lämplig lokal
och införskaffa fika
vid träffar/ kurser
• vara behjälpliga
med att, vid behov, sätta upp
affischer på
resp. ort.

Dis-Mitt har inga nyheter att
komma med nu när året 2010
nalkas sitt slut och 2011 står
bakom knuten för att få träda
in på arenan. Dis-Mitt fortsätter
med sina samarbetspartners på
respektive orter enligt tidigare
programbeskrivningar året ut.
Nu kommer arbetet att inriktas
på kommande årsmöte i februari
2011 i Sundsvall samt riktlinjer
för 2011. Den 4 december kommer ett arbetsmöte för styrelsen
att hållas i Gävle där riktlinjerna
för 2011 ska tas fram. Vad är det
som ska prioriteras inom DisMitt? Vad är det som medlemmarna vill ha mer kunskaper i?
Hur ska marknadsföringen av
Dis-Mitt gå till? Hur ska vi få fler
att delta i kurserna som anordnas
på respektive ort?
Detta är några av punkterna
som kommer att diskuteras.
Inriktningen kommer att ligga
mycket på Dis-Mitts framtid.
När det gäller program, kurser
och seminarier inom Dis-Mitt
för 2011 är de ej fastställda än.
Tanken är att det ska anordnas
en funktionärsträff under våren
2011 troligen i Östersund och då
kan även Dis-Nords medlemmar
delta.
Nu återstår bara att önska er
alla en trevlig jul och ett gott nytt
forskarår 2011!

Några tematräffar har ägt rum på
de större orterna där vi har verksamhet och kontaktpersoner.
Dis kartexpert Björn Johansson, från Linköping kommer att
medverka vid vårt halvårsmöte
den 28/11 i Västerås. Han ska lära
oss mer om Disgens kartfunktion,
även om vi har en sådan enkel
handledning på vår hemsida. Den
finns på www.dis-bergslagen.se under Disgen 8.2. Där och under
Datorstöd & Handledningar, har vi
många fler handledningar.
Vi säljer ganska mycket av vårt
reviderade och nytryckta studiematerial om Disgen 8.2a till medlemmar och andra regionföreningars medlemmar.
Inför Dis årsmöte den 12 mars
2011 i Västerås håller vi på att ta
fram en del material om Bergslagen och dess bergshantering
och om bruken, hyttorna och
hamrarna. Vi kommer att ha en
utställning i anslutning till konferenslokalen. Där kommer även
Arkiv Västmanland att medverka
och visa material från ett bruk
norr om Västerås med namnet
Svanå bruk.
Den som önskar material om
dessa saker och tips på vad man
som släktforskare kan hitta i
brukshandlingar, om sina anfäder,
kan kontakta Dis-Bergslagen. Vi
kan tillhandahålla PowerPoints
om verksamheten samt kursmaterial, men även i viss utsträckning medverka vid möten. Det
finns intressanta saker att hämta i
bruksarkiven och andra arkiv.

Vi håller våra kvälls- och helgforskaraktiviteter, inte bara för
att vi tycker att det är roligt att
forska tillsammans, det ger även
möjlighet för dig som forskare
att få hjälp med både söktips och
läshjälp. Vi växlar mellan både
microfiche och digitala sökvägar.
Det brukar vara både roligt och
fruktbärande när man kan få hjälp.
Vi har haft besök från Frälsningsarméns eftersökningstjänst
som berättade om hur deras
arbete går till i kontakten med
Frälsningsarméns motsvarande
verksamhet i många länder världen över. Man kan få hjälp att
söka upp förlorade släktingar
som man skiljts ifrån på grund av
krig och katastrofer. En mycket
behjärtansvärd och ideell verksamhet. Vi kunde konstatera att
vissa medlemmar kan behöva
forska på det sättet.
Den utställning vi hade skapat
till vår monter vid Släktforskardagarna i Örebro, om en av stadens stora entreprenörer Carl
Gustaf Broms – Den oBROMSade Örebroaren, väckte uppmärksamhet på Kommunarkivet och vi
fick en inbjudan att ställa ut den
där när jubileumsårets utställning
avslutats.
Ett nytt grepp är att i liten skala
skapa en skärmvägg med uppmaningen Glöm inte att fråga din mormor/ farfar innan det är för sent för
presentation i äldreboendets foajé. Därefter följer litteraturtips för
att starta sin forskning och att det
är bra att använda ett program,
t.ex. Disgen, för att registrera släkten. Slutligen några exempel på
utskrifter i olika format.
Välkommen!
Kerstin Bjernevik

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

c/o Lilliesköld, Johannedalsv 150,
863 36 Sundsbruk,
060-155 030, ordf_mitt@dis.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Ordf: Kurt Wikholm

Kurt Wikholm

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

Brage Lundström
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Anderstorpsvägen 16,
171 54 Solna, 08-7511630,
ordf_ost@dis.se
Hemsida: www.dis-ost.se
Ordf: Kerstin Bjernevik

Dis-Filbyter

Dis-Väst

Dis-Småland

Dis-Syd

Onsdagsträffarna i Norrköping
och torsdagsträffarna i Linköping
är fortsatt populära. I Linköping
måste vi hyra in oss hos andra
organisationer för att få plats. Det
är ju en mycket positiv utveckling
som vi gärna månar om.
Stugvärdarna är värda en eloge.
De sitter troget i Forskarstugan
och tar emot besökare och hjälper osäkra forskare. Alltid finns
de till hands och trivs med sina
uppgifter. Fortsätt så! Ni är uppskattade!
Verksamheten i styrelsen har
störts av vissa samarbetsproblem
som tagit mycket energi. Det har
ibland känts som verksamheten
delvis gått i stå. Vi jobbar nu på
och har ambitioner att utöka
verksamheten med bl. a. mer utbildning samt utveckling av hemsidan.
Ni får gärna skriva några små
berättelser om händelser i er
forskning så vi kommer igång
med en webbtidning. Det finns
en tipskorg i Forskarstugan, men
ni kan också höra av er till någon
i styrelsen. Papperstidning och
porto blir för dyrt för oss.
Gull-Britt Andersson har avsagt sig det styrelseuppdrag hon
haft sedan föreningen bildades.
Vi tackar henne för det arbete
hon utfört under åren och önskar henne lycka till i framtiden.
Vi välkomnar Styrbjörn Enkel
som adjungerats till styrelsen och
övertar Gull-Britts uppgifter som
kassör.
Rolf Eriksson

Nu när höstmörkret sänker sig
över vårt land finns det kanske
mer tid till att göra något åt de
där lösa trådarna i släktforskningen.
Dis-Väst håller öppet i lokalen
på Götaforsliden i Mölndal på
tisdagar klockan 10:00–20:00
för de som vill komma ner och
forska på egen hand. För en liten
kostnad, 20:- för 3 tim, finns det
möjlighet att använda sig av såväl
SVAR, AD-online och Genline,
samt en hel del CD-skivor som
finns inlagda i våra datorer.
Boka tid på tel 0768-52 61 65
(mobilsvar).
Höstens stora evenemang var
det andra höstmötet som hölls
den 20 november i Ulricehamn.
Ett stort antal föreningar var inbjudna. Temat var emigration och
det ingick även ett besök i Hössna under dagen.
Under hösten har det varit
många kurser och temakvällar
med många besökare vilket är
inspirerande för alla som hjälper
till med de olika aktiviteterna.
Regionen är stor, det visade sig
inte minst när det första höstmötet hölls uppe i Stenungsund
i september. Många av besökarna
efterfrågade utbildning i både
släktforskning och Disgen.
Det första mötet för 2011 är
inplanerat till Masthuggets Församlingshem, Repslagargården,
Repslagaregatan 5 i Göteborg
den 26 mars. Masthugget är en
stadsdel i Göteborg med gamla
anor, namnet finns belagt redan
1647.

Dis-Småland försöker få ny fart
på verksamheten. Vi är flera nya
i styrelsen och det gäller att få
samarbetet att fungera och att
knyta kontakter utanför styrelsen.
Nytt är också att vi får en förstärkning på utbildarsidan i början av nästa år. Vi startar en Disgen-kurs 11 nov i Eksjö. Det är
många anmälda, därför får vi dela
upp dem i två grupper.
Till våren planeras en Disgenkurs i Kalmar, information sker
via e-post och annons i medlemsbladet. Efter Kalmarkursen
planerar vi en kurs i Vimmerby
-Västerviksområdet.
Vi vill medverka i informationsmöten om Disgen, Disbyt, Dispos
m.m. på olika platser i verksamhetsområdet.
Styrelsen har ett förslag till
årsmötet om en stadgeändring
av § 8, som avser möjligheten till
senareläggning av årsmöte. Förslaget är att utöka tiden till att
omfatta januari–april. Med långa
avstånd för medlemmarna kan
väderförhållanden ibland vara ett
hinder för att delta. Ett annat skäl
är att föredragshållare oftast är
mer upptagna i februari.
Årsmötet blir lördagen den 5
mars 2011, kl. 09:00, på Brofästet
hotell och konferens i Kalmar.
Kallelse kommer via medlemstidningen. Utöver årsmötet blir
det ett föredrag av Stig Enström
över ämnet Kalmar vikingatidens
centrum.
Rainer Timander

Höstmöte Ängelholm
Höstmötet 2010 hölls i Ängelholm söndagen den 24 oktober.
Dis-Syds ordförande Jan Nilsson
kunde hälsa närmare sjuttio medlemmar välkomna.
Innan Björn Johansson berättade om kartfunktionen i Disgen,
avverkades en extra föreningsstämma med Jan Nilsson som
mötesordförande och Rune
Jönsson som sekreterare. Enda
punkten på dagordningen handlade om en ändring av § 3 i DisSyds stadgar. Ändringen innebär
att styrelsen ska tillhandahålla
revisorerna bokslutet senast tre
veckor före årsmötet. Årsmötet
i april biföll stadgeändringen och
eftersom den extra föreningsstämman gjorde detsamma träder ändringen nu i kraft.
Björn Johansson har varit med
sedan föreningen Dis bildades
1980 och haft många funktioner
och uppdrag i föreningen, bl.a.
som redaktör för Diskulogen och
författare av årets jubileumsskrift.
Efter pensioneringen har han jobbat med sitt specialintresse, kartan i Disgen. Åhörarna fick sig till
livs en fullmatad eftermiddag om
kartor i allmänhet och kartfunktionen i Disgen 8.2a i synnerhet.
Vi ser fram mot den handledning
om kartfunktionen som Björn
planerar.
Mats J Larsson

c/o Rolf Eriksson, Barrskogsv. 28,
59059 Vikingstad,
013-81283, ordf_filbyter@dis.se
Hemsida: www.dis-filbyter.se
Ordf: Rolf Eriksson

c/o Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7, 426 68 Västra Frölunda,
031-291155, ordf_vast@dis.se
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Jan-Åke Thorsell

c/o Timander, Landshövdingeg. 10,
39231 Kalmar
ordf_smaland@dis.se
Hemsida: www.dis-smaland.se
Ordf: Rainer Timander

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

Christina Claeson
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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 22,5 miljoner poster.

DisGEN

Köp Sveriges mest spridda släktforskningsprogram med 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

B

