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Information från föreningens ordförande.
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Böcker om svenska bosättare kan ge mycket värdefull information. Likaså gravstensforskning.
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Nyheter om bl.a. fastighetsinformation hos SVAR,
drottningens dagböcker på internet och radioapparaternas eventuella försvinnande.
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Dubbelgångare 2012 hjälper dig hitta dubbletter
som DISGEN inte hittar.
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Numera litar vi släktforskare mer på information på
internet än på tryckta källor.
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Ge din släktpresentation en personlig prägel genom att ändra vissa inställningar.
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Timglasträd i Reunion, Reunion 10 och Apples
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Nu finns man åter på Axevalla hed. Snart innehåller registret 380000 poster.

26 HTML-export i Disgen

Släktforskning med hjälp av Facebook fungerar ypperligt när man letar försvunna emigranter.

Foto: Nordiska Museet

Alla utställare och föredragshållare är bokade.
Kom till ett Gävle som sjuder av aktivitet.

23 När Disgen inte räcker till!

Förr fanns det tre gästgiverier, Graves, Hälludden
och Österbergs, vid Lule älv.
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20 Inför Släktforskardagarna

Det går snabbt och enkelt att skapa en fil att
skicka in till DISBYT. Så här gör du.

Tidningen publiceras efterhand även på hemsidan.
Nästa nummer kommer ut i slutet av september.
Sista dag att lämna material till tidningen är 13 augusti.
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Garvaren Johan Hedberg och Anna Elisabeth Pålman väntade länge innan de gifte sig.
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Fredrik Bloom märks än idag.
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Minnesord över DIS f.d. styrelsemedlem Ingvar
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i din närhet.
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DIS visar vägen...
årets

Släktforskardagar

Vad gäller vidareutveckling av Dis-

vara

byt – som behöver både en teknisk över-

”Dis visar vägen” och det
kommer konkret att innebära en satsning på kartor. Ni som kommer till
Gävle får se exakt vad detta innebär
och ni som inte kommer dit får se det via
webben istället. Så mycket kan jag i alla
fall säga att Disgen 8.2d, som vi hoppas ha färdig till Släktforskardagarna,
innehåller en hel del förbättringar vad
gäller kartfunktionen. Det blir dock inte
så många andra förbättringar i Disgen
den här gången – vi har ont om utvecklare och ingen som kan agera ”ankare” i
utvecklingsorganisationen, än så länge.
Men det ska nog bli bättre i höst då Patrik Hansson börjar som heltidsanställd
utvecklare – Disgen blir naturligtvis en
stor del av jobbet, men även utveckling
av Disbyt och Dispos ingår. Vi annonserade i vintras i Diskulogen efter fler
utvecklare och fick åtskilliga svar som
jag inte mäktat med att följa upp ordentligt. Det blir nog bättre i höst i och med
att vi då får ett ”ankare” i utvecklingen.
Jag hoppas att ni som hörde av er fortfarande har intresset kvar.

syn och ett ansiktslyft – har vi en del samordning med utvecklingen av ”RGD” att
göra. RGD, alltså den genealogiska databas som man motionerade om till förra
årsmötet, har studerats närmare under
våren och arbetsgruppen lämnade en
rapport till styrelsen i maj. Nästa steg
blir att definiera mer konkret vad som
ska göras, innan vi tar ett (eventuellt)
beslut om att faktiskt försöka genomföra
detta. Här finns flera beröringspunkter
med Disbyt-databasen, det vill säga
att liknande tekniska lösningar borde
kunna användas, även om det är två helt
åtskilda databaser. Christer Gustavsson
kommer att arbeta med att utreda detta
under sommar och höst.
För övrigt närmar vi oss medlem
nummer 50 000 – vi är fortfarande
kring 27000 medlemmar i föreningen
men någon ny medlem kommer att
få nummer 50 000 inom några månader. Kanske det händer på
Släktforskardagarna?

kommer

mottot

att

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

Diskulogen är medlemstidningen 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

Daniel Berglund
Ordförande

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 innan besök!

redaktör

upplaga

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

27 900 exemplar

annonsering

tryck

Kontakta redaktör Anna Linder

Sandvikens Tryckeri

ansvarig utgivare

issn

Daniel Berglund

1101-3826

kanslister

kassör

Ragnhild Bergström och Marie Andersson

Bengt Karlsson

Ledaren

utgivning

4 gånger per år
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Information om fastigheter
I Lagfartsboken och Fastighetsboken
kan du följa fastigheters ägarförhållanden från 1870-talet och under nästan
hela 1900-talet.
Du kan även hitta olika former av rättigheter som belastar fastigheten, i form
av vedbrand, mulbete, vägar, brunnar,
lån, utmätningar m.m.
Här finns också försäkringsvärderingar för åren 1782–1930, över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus,
skolhus, fabriker och bruk samt större
enskilda gårdar och i vissa fall även mindre gårdar.
Arkivmaterialet täcker hela landet
med några få undantag. Oumbärligt för
dig som forskar om en släktgård eller
sysslar med hembygdsforskning.
www.svar.ra.se

E-pliktlagen
Den 1 juli börjar den nya e-pliktlagen
att gälla. Då måste även pliktexemplar
av visst elektroniskt publicerat material
skickas till Kungliga Bibliotekets arkiv.
Syftet är bland annat att bevara centrala
delar av samtidskulturen på nätet åt eftervärlden.
Till en början gäller lagen enbart de
största medieföretagen och ett antal
myndigheter. Senare gäller den för alla
som yrkesmässigt producerar information på nätet. Vissa bloggare kan t.ex. bli
skyldiga att följa e-pliktlagen.
www.idg.se

Sex generationer tillsammans
Mollie Wood, 111 år, fick i år ett barnbarns barnbarns barn, Braylin Higgins,
som hon delar bostad med i Charlottesville, Virginia, USA. Mollie är den äldsta
invånaren i Charlottesville.
www.catholic.org
4
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Analog radio på väg ut?

Dagböcker på internet

De första tillstånden för digitalradio delas ut i höst. Även Sveriges Radio vill gå
över till digitala sändningar i framtiden.
Detta skulle innebära att svenskarnas
20–30 miljoner vanliga radioapparater
inte längre kan användas för att lyssna
på radio.
Den nya tekniken skulle bland annat
ge plats åt betydligt fler kanaler på samma frekvensutrymme och ge billigare
sändningar.
www.nyteknik.se

Drottning Victorias privata dagböcker
finns att läsa på internet. Genom de 141
volymerna på totalt 43 000 sidor får man
följa henne från 13 års ålder till tio dagar
innan hennes död 1901, då hon var 81 år.
Till en början är materialet fritt för
alla att läsa, men från och med juli 2012
kan endast bosatta i Storbritannien läsa
dagböckerna på internet.
www.queenvictoriasjournals.org

USA:s folkräkning 1940 – register på väg!
Som vi skrev i förra Diskulogen under Kort & Gott släpptes
1940 års Census, folkräkning, den 2 april i år. Den är fritt
tillgänglig, alltså helt gratis, hos flera olika leverantörer.
Amerikanska riksarkivets version finns på webbplatsen
http://1940census.archives.gov. Fler än 3,8 miljoner
bilder med 132 miljoner människor från 1940 års amerikanska folkräkning är tillgängliga. Det saknas register så
man måste bläddra i bilderna, men registren är på väg. I
skrivande stund (10 juni) finns namnregister för 18 delstater sökbara hos FamilySearch.org, Archives.com och
FindMyPast.com, för fyra delstater hos Ancestry.com och
för en delstat hos MyHeritage.com. Bilderna och registren
är gratis, men ibland måste man registrera ett konto för
att få åtkomst.
Samarbetsprojektet med Riksarkivet (NARA), FamilySearch.org, Archives.com, FindMyPast.com och ProQuest

Kort & Gott

har register som tas fram av helt frivilliga släktforskare. Projektet har förbundit sig att hålla registren gratis tillgängliga
i framtiden, liksom även bilderna kommer att vara. De hoppas ha registren helt klara i början av hösten eftersom det
går fortare än förväntat i registreringsprojektet.
Bilderna finns gratis hos:
www.archives.com
www.ancestry.com
www.familylink.com
www.rootspoint.com
www.findmypast.com
www.myheritage.com
www.familysearch.org
http://1940census.archives.gov

Ångbåten Primus vid Hälludden i Svartlå. Primus
byggdes i Oskarshamn 1877. Den var 21,58 m lång och
4,16 m bred med ett djupgående på 1,4 m.
Den var den största båt som trafikerade sträckan
Heden–Edefors. Kapten var P. J. Sundqvist.

Gästgivare i Svartlå
Det finns många historier att berätta om de två gästgiverierna Graves och Hälludden vid Lule älv. Arnold beskriver händelser och personer han själv minns eller har hört berättas om.

I

augusti 1965 besökte jag och min

Graves i Svartlå, en gammal
gård som varit gästgiveri på den
tiden då det gick ångbåtar på Lule älv, i
detta fall från Heden vid Boden till Edefors högre upp. Det var nästan som en
legend när man nämnde innehavarna,
Gabriella och Frideborg. Då jag haft
mitt första skolår i Svartlå och min far
hade mycket släkt där hade jag hört talas om dem många gånger, men jag visste
inte så mycket om dem. In på det nya
årtusendet fick jag veta att de också kal�lades Ella och Bojan.
Det finns en uppgift från 1857 att
trafik mellan Hedensforsarna och Edeforsen skedde med storbåtar, fyrabordsbåtar, för transport av ”effekter och järnmalm”. I mitten av 1860-talet började
ångbåtstrafiken.
far

Graves
Under vårt besök, 1965, fick vi fick
veta att gården Graves nyss renoverats.
Delen åt väster är äldre, den har grova

stockar och kan vara 100 år äldre än den
östra delen, på vilken huggits in årtalet
1787. Den äldre delen hade nog stått
högre upp från älven först – det är litet
låglänt där huset nu står. Gården kallades ”Pär Häscha (Pär Hans)” innan den
började kallas Graves.
Vid gården fanns en liten stuga med
en kammare, där muren uppförts av Petter Fahlman, morbror till min far. I öppna spisen i stugans kök fanns ett besman
för mark och ort, alltså mycket gammalt.
Min fars föräldrar bodde som nygifta i
stugan, det var nog där deras äldsta son
Albin föddes år 1892. Han kom att avlida i spanska sjukan.
Graves var ett gästgiveri. På den ena
källardörren fanns ett lås (tydligen vinkällaren). Senare blev det krog ”här på
backen”, d.v.s. på Hälludden närmast i
väster. Det var en liten vik mellan de två
gästgiverierna. Strax bortanför fanns
ett mejeri. År 1922 var det stora översvämningar i Lule älv med stora skador
som följd. Vattnet gick till bagarstugans
Gästgivare i Svartlå

Arnold Lagerfjärd
arnlag@hotmail.com

farstukvist hos Graves, och de fick ro till
ladugården. Det sades att det skulle ha
sprängts en damm vid Suorva, kanske
en reservdamm. Om den sprängts med
avsikt var det mycket olämpligt att göra
det vid midsommartiden då det alltid var
högvatten.
Det hade även varit skola i Graves.
Vid ombyggnationerna 1964 hittade
man två linjaler: En med namnet Petter Fahlman, muraren, född 24 februari
1870, den andra med namnet Karolina
Strömberg.

Bara en sup
Då krogen fanns och karlarna kom och
körde med sina hästar efter isen stannade de gärna och fick sig en sup eller flera.
Hästarna fick under tiden stå ”ini ido”,
d.v.s. i viken mellan Graves och Lundblads på Hälludden. Min far berättade
om ”Häsch-färbråorn (farbror Hans)”,
Beda Augustséns pappa, som en gång
var och fick sig supar. Han hade litet lätt
för att bråka och skulle till att klösas. Då
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Svartlå brygga som området såg ut på 1960-talet och som det kan ha sett ut när den var i full användning.			

sa en Eriksson: ”No jere so ve de, Häsche,
att no sko do häim! (Nu är det så med dig,
Hans, att nu ska du hem!)”. ”Så så, ve sko
våra venner som förr! (Så så, vi ska vara
vänner som förr!)”. Men det hjälpte inte,
Eriksson slängde honom i ”körkaret” och
skickade iväg hästen. Så bar det iväg.
Jag har i annat sammanhang berättat om min farmors far, Petter Magnus
Fahlman, som kom med ångbåten från
flottningen och gick in på krogen. Han
lämnade näverkonten vid dörren och
fick sina supar. Då han sen tog på sig
konten märkte han inte att den kom upp
och ner. Medan han gick hemåt ramlade
grejerna ut ur konten. När han tog av
sig konten på farstukvisten förstod han
olyckan i dess fulla vidd. Hustrun skulle
inte bli nådig. Han lyckades karska upp
sig, klev in i stugan med bestämda steg
och röt: ”Knösten åt! (Knysta inte!)”.

Hälludden
Huset på Hälludden är inte någon parstuga av bondestil, det är inte heller herrgården högre upp i Svartlå. Herrgården
var enligt Gabriella och Frideborg nertagen i Melderstein och körd till Svartlå
rakt över skogarna. Jag vill gärna kalla
de två husen ”bolagshus”.
Rune Nilsson har skrivit om en förrättning år 1753 för syn på Svartlås fisken. Man omtalade att Svartlå byamän
några år tidigare försökt anlägga en stakagård ”strax ofvanföre Per Perssons
gård wid bergudden och det norra lan6
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det”. Men det visade sig att berget fortsatte under vattnet – det var omöjlig att
få ned några pålar.
Gällivareverken hade livlig verksamhet i Svartlå under 1800-talet med bl.a.
sågning av virke. Rune Nilsson berättar: ”Det svensk-norska konsortium
som övertog verken efter kungahuset
utnämnde 1857 förutvarande förvaltaren i Svartlå, Edefors och Hedensfors
sågverk, A R Lundblad, till disponent
i Norrbotten.”...”Lundblad uppgav sig
för år 1868 ha en inkomst av 1500 à 2000
rdr genom arrendet av Svartlå.”
Verksamheten hade påbörjats vid
århundradets början av Samuel Gustaf
Hermelin: ”Bruksåret 1805 blev bruket
med kolhus och järnbodar färdigbyggt...
Smedjan var i gång åren 1805–1808 och
försågs med järn från Edefors masugn.”
I Svartlå fanns mycken religiös verksamhet utanför statskyrkan. En väckelse blommade upp vid jultiden 1889.
Rune Nilsson igen: ”Väckelsen fick
djupgående verkningar. Drinkare övergav sin last, tjuvar återställde stöldgods,
krogrörelsen på Hälludden fick sämre
marknad.” Där fick vi en aning om när
det var krog på Hälludden.

Olika innehavare
När Gustav Vasa började skattskriva
folket fanns på udden mellan Lule älv
och Flarkån fyra bondefamiljer. Vid besöket hos Ella och Bojan fick jag se en
del gamla handlingar, och jag gjorde en
Gästgivare i Svartlå

Bild: Arnold Lagerfjärd och Svartlåbladet

del kortfattade anteckningar. De gällde
en del överlåtelser:
Erik Mattsson Benckert syns ha ägt
hemmanet åtminstone tiden 1855–1866
och därvid arrenderat ut någon del. På
den delen har uppförts byggnader som
den 24 februari 1866 såldes till inspektorn N P Mannberg i Heden av H A
Benckert. Det är väl en händelse som
ser ut som en tanke att ångbåtstrafiken
nyligen börjat?
Den 30 april 1870 sålde O D Sundberg Svartlå nr 1 till W C S Grave. Priset
var 3800 riksdaler. Köparen skulle svara
för förgånga till Matts Perssons änka.
Nästa försäljning var efter lanthandlaren W Graves konkurs. Köpare 1873
var hemmansägaren Nils Nilsson och
hans hustru Maria Christina Hendricsdotter samt hemmansägaren Hans Olof
Lundberg och hans hustru Ulrica Sandberg, Svartlå.
Maria Christina Hendricsdotter dog
den 3 maj 1884. Enligt bouppteckningen
var behållningen 4278:59.
Maria Sofia Nilsdotter dog den 11 oktober 1888. Hon var dotter till Nils Nilsson och enligt anteckningarna faster till
Grave-flickorna, Gabriella och Frideborg. Behållning efter henne var 406:50.
Grave hade varit inspektor på Svartlå
Bruk. Han flyttade till Bodträskfors, där
han tog livet av sig. Det tyckte Graveflickorna var obehagligt.
Svartlå Bruk började omkring år
1800 med järnbruksrörelse. Den över-

Övre Svartlå

Svartlå
badplats

HÄLLUDDEN
GRAVES

Luleä
lven
Gästgiveriet Graves, som det såg ut på 1960-talet.

Foto: Lagerfjärd

NÄSUDDEN

Karta över Svartlå som visar var gästgiverierna Hälludden och Graves var belägna.

Bild: Anna Linder

Södra Svartlå

gick med tiden i virkesfångst och sågverksrörelse. Rune Nilsson från Svartlå
har skrivit en uppsats om det.

Nya tider
Den 24 maj 1902 köpte Konstantin Hansén en tomt i centrala Svartlå vid den
gamla genomfarten och byggde där ett
hus. Fastigheten fick namnet Konsta 1
(jag har skrivit om detta i en särskild artikel om Konstantin).
Under oktober samma år tog Konstantin hem varor från E V Carlsén med
ångfartyget Turist enligt kopior av fem
fraktsedlar: 3 lådor kortvaror, 1 låda gjutgods, 1 säck lök, 2 säckar garn, 1 paket skor, 1
låda tekniska artiklar, 1 låda kött och 1 drittel
margarin. Fartyget lastades i Hednoret
och godset skulle till G Nilsson f v b K
Hansén. Antagligen fraktades varorna
med häst från Gabriel Nilsson på Graves till Konstantin Hanséns nybygge,
där tydligen varulager byggdes upp för
försäljning i butik.
Det blev med tiden konkurs för
Konstantin, och i oktober 1905 såldes
Konsta 1 på exekutiv auktion.
Gabriel Nilsson fortsatte att ta hem varor. Med ångaren Turist kom i juni 1912:
2 kollin smide, 5 hästräfsor, 2 kollin släpräfsor,
1 högaffel och 5 fjärdingar strömming. Här
kan man se att jordbruket börjat moderniseras. I augusti 1919 tog Gabriel från
ångaren Primus mot ett paket Läkeroltabletter och en låda corned beef att leverera till Svartlå Kooperativa Handel.

Under 1800-talets senare del förlängdes landsvägen på norra sidan av Lule
älv succesivt allt längre mot Harads och
Jokkmokk. Dessutom byggdes malmbanan Boden–Gällivare etc. Behovet av
färd på vatten avtog och ångbåtarnas
svanesång inleddes. Därmed minskade
också behovet av gästgivargårdar vid
vattnet, men ökade vid landsvägar.
När man kommer från Boden och
närmar sig Svartlå ser man först när skogen öppnar sig en större gård till vänster,
Österbergs. Kristina Öhman har berättat om denna gård i Nedre Svartlå. Den
tillhörde på 1850-talet Consul C Tornbergs sterbhus. Vid den tiden blev Lars
Österberg inspektor vid Svartlå nedre
sågverk. Såg och kvarn fanns vid närliggande bäck. Lars dog 1886 och 1891
avflyttade sonen Axel med familj. Sågen
hade brunnit.
År 1896 flyttade Johan Petter Johansson med familj från Hälludden i
Övre Svartlå till Österbergs. Han är
antecknad som gästgivare, och det ska
ha varit utskänkningsställe i hans föräldrahem.
Svartlås tre gästgiverier verkar ha
förekommit i följande tidsordning: Graves, Hälludden och Österbergs. Möjligen kan de två förstnämnda ha verkat
samtidigt någon tid.

Gästgivare i Svartlå

Fraktsedel för ångaren Edefors 1912. Mottagare var Gabriel Nilsson på Graves.

Litteratur:
Rune Nilsson: By i Nedre Luledalen, Svartlå, Edefors socken. Fil dr Alf W Axelssons tvåbetygsseminarium. Piteå augusti 1968.
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Annelie Jonsson
tagesdotter@passagen.se
http://tagesdotter.wordpress.com

Släktforskarens datorvanor

H

ur använder vi släktforskare
datorn

som

hjälpmedel?

Det var frågan jag ställde i en
enkätundersökning som kunde besvaras
under fyra veckor i mars och april 2012.
Samma fråga ställdes för tio år sedan i en
annan enkätundersökning. Jag gjorde
en uppföljning med ungefär samma frågor för att kunna få till en bra jämförelse
och för att se vad som hänt under de här
tio åren.

Google Forms
Enkäten gjordes denna gång med hjälp
av Google Forms och distribuerades via
en webbplats. Förra gången gick enkäten ut med brev till medlemmar i en
släktforskningsförening. Det gjorde att
antalet svarande denna gång var betydligt högre, 439, jämfört med de tidigare
89 som svarade. Enkätens frågor var
numrerade 1–31, men delfrågorna gjorde att det egentliga antalet frågor var 42.

Svarsdeltagare
Alla svarsdeltagare är släktforskare,
både nybörjare och mer erfarna. De är
i åldrarna 14–85 år med stor spridning
på yrkeserfarenheter, de två yngsta går
i grundskolan. Här finns inga skillnader
mellan generationerna, oavsett ålder använder sig svarsdeltagarna av dator och
datorhjälpmedel i sin släktforskning.

Teknikens under
Släktforskare drar verkligen fördel av
tekniken och dess utveckling. De flesta
skulle inte kunna klara sig utan, eller ens
börja släktforska, om de inte hade tillgång till dessa hjälpmedel. Släktforskaren sitter i dag till största delen hemma
vid sin dator och forskar i digitala resur8
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ser, som är originalhandlingar eller andrahandskällor, den möjligheten fanns
inte för tio år sedan.
Digitalisering gör att släktforskaren:
• med några knapptryckningar kan få
tillgång till forskningsmaterial som är
digitaliserat runt om i världen. Ofta
krävs det köp av cd/dvd eller ett
abonnemang.
• kan få kontakt med släkt och andra
släktforskare och på så sätt byta information. Detta kan göras på olika
forum eller Facebook.
• kan dokumentera och samla ihop material och information på datorn, som
berör den egna släkten.
• bör ha ett kritiskt förhållningsätt och
källgranska cd/dvd och databaser,
då dessa till största delen är avskrifter från originalhandlingar. Kontroll
av dessa bör göras mot originalen i
möjligaste mån.
Smarta telefoner har gjort sitt intåg så
nu kan vi ha vår släktforskning på fickan, men så långt har inte släktforskarna
kommit riktigt än, de inväntar att bättre
programvaror, så kallade appar, ska utvecklas och komma ut på marknaden.

Lära sig att släktforska
Över hälften av svarsdeltagarna, 55 %,
anser att de lärt sig släktforska på egen
hand. Tvärt emot vad som ofta rekommenderas, d.v.s. att gå en släktforskningskurs, som 29 % svarade att de har
gjort.

Abonnemang på kyrkböcker
ArkivDigital är den aktör som de flesta
svarsdeltagare använder sig av när det
Släktforskarens datorvanor

gäller abonnemang på kyrkböcker på internet, 37 %, tätt följt av SVAR på 32 %.
Ancestry och Genline får 12 % vardera.

Andrahandskällor
Utbudet av program och produkter på
cd/dvd och databaser på internet har
växt sedan sist. Det finns en hel del avskrifter, andrahandskällor, som släktforskare numera använder sig av för att
kunna forska. Ofta används de som en
genväg in i originalhandlingarna. När
så är möjligt försöker man kontrollera
andrahandsmaterialet mot originalen.
93 % svarade att de gör så. 2002 var det
75 % av svarsdeltagarna som gjorde så.
Andrahandskällor som släktforskare litar på är:
2002
2012
CD/DVD
25 %
29 %
Internetdatabaser
13 %
36 %
Mtrl på internet
0%
17 %
Tryckt litteratur
62 %
18 %
				
Något har hänt – numera litar man mer
på databaser och material på internet än
på tryckt litteratur som tidigare.
Argument år 2002: ”Källkritik är ju A
och O. Man utgår från att tryckt litteratur är mest bearbetat. CD-rom har ju en
felinläsningsfaktor. I databaser och annat material på internet är risken större
att fel fortplantar sig.”
Nu är det: ”Material på internet kan
uppdateras allt eftersom, tryckt litteratur
och cd/dvd kan korrigeras först i nästa
version som ges ut.”

Släktforskningsprogram
Det mest använda släktforskningsprogrammet är Disgen som vinner med god
marginal, 41 %, över Min Släkt på 31 %.

FTM
Gramps
2%
2%
Reunion
MyHeritage LFT
2%
2%
6%
Inget program
7%
Holger
7%

LFT= Legacy Family Tree
FTM= Family Tree Maker

Disgen
41%

Min Släkt
31%

Bland svarsdeltagarna var DISGEN och Min Släkt
de populäraste släktforskningsprogrammen.

Dessa två är de mest använda släktforskningsprogrammen. Därefter kommer Holger och MyHeritage. 2002 var
Disgen också det mest använda släktforskningsprogrammet.

Disbyt
På frågan Söker Du i Dis databas Disbyt?
fördelas svaren ganska jämnt på skalan
mellan aldrig och alltid. Även om många
släktforskare söker i Disbyt finns det
alltså en hel del som inte gör det. Orsakerna till detta togs inte upp i enkäten.

Stora förväntningar
Släktforskare har under de här tio åren
fått en hel del källor mer lättåtkomliga
genom digitaliseringen. Men man vill ha
fler. Här är ett urval av önskemål:
• Folkräkningar för åren 1860–2010 där
1930–1950 är de mest önskade åren.
• Digitaliserade domböcker, gärna
med tolkad text.
• Emigrantinstitutets mikrofilmer av
de svensk-amerikanska kyrkböckerna samt personregistret till dem.
• Program för by- och gårdsforskning.
• Mer material anpassat till Mac.
• Digitala soldat- och båtmansrullor.
”Önskar stöd för att enklare kunna publicera materialet på en egen hemsida
eller på dvd/ cd för att sprida till andra.”
”Fler och bättre webbaserade släktforskningsprogram vore önskvärt – Disgen i webbversion allra helst.”

Synpunkter
Allmänna synpunkter var den sista
punkten i enkäten.
”Jag tror att internet har gjort fler
intresserade av släktforskning, efter-

som det är så mycket enklare att komma
igång nu. Ju fler som forskar desto fler
är vi som kan hjälpa varandra.”
”Att släktforska via nätet underlättar,
men det ger också inspiration att åka och
titta på de platser som de anor man hittar har bott på. Jag har även fått kontakt med släktingar som jag inte visste
fanns.”
”Varför ingen fråga om vad man gör
med sin forskning, dvs. hur man sammanställer och förmedlar det man hittar? Jag skriver t.ex. en bok om tio
syskon i min släkt och det är jätteroligt.
Men vad andra gör och hur de gör vet
man knappt något om. Jo, en del bloggar
om sin forskning förstås.”
”Tyvärr är de flesta släktforskare äldre med dålig datorvana, de vågar inte gå
ut på internet där det finns obegränsad
information till släktforskningen.”

Vad har hänt på tio år?
De flesta släktforskare använder sig av
dator och datorhjälpmedel i sin forskning i dag. Det gamla sättet, med penna

och papper, finns fortfarande kvar, särskilt bland äldre. Även om de också tar
till sig att teknik och digitalisering ger
möjligheter att få åtkomst till källor som
man annars inte kan få tag på.
För tio år sedan var släktforskare
bara i början av sin användning av dator
och datorhjälpmedel. Nu ser släktforskarna inga begränsningar i vad som kan
digitaliseras och göras tillgängligt på
cd/dvd eller internet. Med tanke på alla
önskemål om digitalisering måste detta
ske snabbare än vad det gör i dag för att
tillfredsställa alla släktforskare. Då som
nu är det en fråga om tid, resurser och
pengar för företag, frivilliga i föreningar
och enskilda personer som bidrar med
att göra material tillgängligt.
Den som vill läsa den fullständiga redovisningen av enkäten kan göra detta
på webbplatsen www.westgota.se. Där
finns även examensuppgiften Användning av datorhjälpmedel – Praktiken släktforskning från 2002, som används som
jämförelse med 2012 års enkät.
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Släkten Strindberg från Strinne
Strindbergska släktföreningen har gett ut en släktbok där man försökt samla alla ättlingar till August
Strindbergs farfars far. Den 63-åriga föreningen, som vårdar den släktkänsla som har sin grund i gemensam härkomst samt sprider kunskap om släktens historia till nuvarande och kommande medlemmar, är särskilt aktiv detta år då det är 100 år sedan August Strindberg dog.

P

100-årsdagen av August
Strindbergs födelse, 1949,
bestämde sig några släktingar
i Stockholm för att starta en släktförening. Föreningen startades av Gustaf
Strindberg, en äventyrlig man som lämnade Sverige för att tjänstgöra i USA
som fältläkare under första världskriget.
– Om man söker på Strindbergs liniment eller doktor Strindberg på internet
så får man upp träffar på en salva som
fortfarande säljs. När Gustaf kom hem
från USA startade han Dr Strindbergs
institut som började producera och sälja
salvan Pulpa Jelly. Gustaf var även en
av Sveriges första kiropraktorer och
behandlade bl.a. skådespelaren Anders
de Wahl som tydligen hade väldiga problem med sin rygg, berättar ordförande
Håkan Wasén.
I början av släktföreningens historia
togs bara ättlingar till Zacharias Strindberg (1752–1823) med. Håkan och styrelsen tyckte senare att man borde utöka
upptagningen, för är man släkt med August Strindberg så är man. Man flyttade
gränsen en generation bakåt, till Henric
Strinnberg, och tog även med hans syster Dorotea och ett par syskon till. Detta
å

gav ytterligare två tjocka släktgrenar
som lever i Sverige.
– Den som är befryndad med Henric och hans syskon kan bli medlem i
släktföreningen. Men det är klart, skulle
någon som är släkt med en tidigare generation vilja bli medlem så tror jag att
det också skulle kunna gå bra. Vi är inte
så strikta på det, utan det känns mest
kul att lära känna sina anor och sin släkt
bakåt och hur den förgrenat sig framåt,
säger Håkan.

Släkten Strindberg
Släkten Strindberg kom till Stockholm
genom Zacharias Strindberg, som var
son till prästen Henric Strinnberg från
Sundsjö. Han fick tre barn: Elisabeth
som gifte sig med ångbåtsuppfinnaren Samuel Owen, Johan Ludvig som
är Håkans stamfader samt Carl Oscar
som är August Strindbergs pappa. Elisabeth fick många barn med Owen och
deras ättlingar heter Owen-Berghmark.
En släkttradition i denna gren är att ge
namnet Elisabeth till alla flickor som
föds. Det finns även många Zacharias,
Elisabeth, Johan och Ludvig i resten av
släkten Strindberg.
Släkten Strindberg från Strinne

– Samuel Owen byggde den första
ångbåten i Sverige. Det var han som
introducerade ångbåtarna här. Det var
då August Strindbergs farfar började att
sälja biljetter till svågern Samuels ångbåtar, en verksamhet som utökades av
Augusts far som blev ångbåtskommissionär, säger Håkan.
– Ångbåtarna kom att betyda mycket för August Strindberg och för den
svenska skärgården. Vi hade nog inte
haft Hemsöborna om inte Elisabeth
hade gift sig med Owen. Ångbåtstrafiken gick ju över hela Sverige så att
landet blev rörligt. Det var enkelt och
bekvämt att åka ångbåt. Och man kom
ända ut i skärgården, till Kymendö, från
Stockholm på kanske bara en halv dag.
August Strindberg hade antagligen inte
befunnit sig på dessa platser utan ångbåtarna, säger Håkan.
– Alla Strindbergskännare försöker
ju förklara varför August Strindberg
hatade kvinnor och var elak, konstig
och knepig. Vi brukar bara säga – moster. Min äldsta moster var precis som
August, stundtals lika misstänksam och
argsint men på samma gång snäll, omtänksam, vänlig och barnkär. Hon hade
DISKULOGEN 97

11

Besök vid Johan Ludvigs grav. Anne-Sofi Forssell, som varit medlem i föreningen sedan starten, syns till vänster i röd jacka.			

samma kynne som August. Vi tycker att
det mer är ett släktdrag än att August
var unik i sitt sätt. Han är inte den enda
i släkten som haft temperament och viljestyrka och förmåga att uttrycka det i
både tal och skrift, berättar Håkan.

Ordförande Håkan Wasén
Att hans morfars mor, Lovisa Oscara,
var kusin med August Strindberg och att
hans morfar var kusin med Nils Strindberg, som deltog i Andrée-expeditionen
som flög luftballong till Nordpolen,
har Håkan alltid känt till. Det var först
när dottern gick i gymnasiet och ville
skriva ett specialarbete om Nils Strindberg och ballongresan som han började
forska i släkten och hittade släktföreningen. Sökandet ledde till en släkting i
Kalmar som hade en mängd brev som
Nils Strindberg hade skrivit. Släktingen
i Kalmar var med i släktföreningen, så
då gick även Håkan med. Efter några år
blev han ordförande.
– Då vår stamfader, Johan Ludvig
Strindberg, gick bort i kolera 1854 utackorderades många av hans talrika
barn runt om i landet och morfars mam12
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ma hamnade i Skåne vilket gjorde att
vår gren hamnade lite utanför resten av
släktgemenskapen, berättar Håkan.
Medlemmarna i Strindbergska släktföreningen känner en stark gemenskap där
alla umgås över åldersgränserna. Gammal
som ung sitter och pratar och umgås.
– Då vi träffas blir vi alla en stor
Strindberg-familj, säger Håkan.
– Det slutar ju inte med att man är en
förening, man får en mängd goda vänner
som man åker och hälsar på. Alla människor behöver ett socialt nätverk, och
jag som tyvärr haft lite otur då många av
mina gamla kompisar gått bort i cancer,
har plötsligt fått ett helt nytt nätverk.
Gemenskapen är något av det bästa med
föreningen, säger Håkan.

Föreningens aktiviteter
Av tradition är årsmötet det stora arrangemanget under året. Då kan föreningen samlas på Nordiska Museet eller
liknande. På 50-årsjubileumet samlades
man, naturligtvis, i Röda Rummet på
Berns. Föreningen ordnar även små utflykter till spännande byggnadsobjekt,
som t.ex. slott och herrgårdar.
Släkten Strindberg från Strinne

Foto: Håkan Wasén

– Under Strindbergsåret har vi varit
uppe vid graven och haft en liten ceremoni där vi lagt ned en krans. Och så har
vi varit till Nisse Strindbergs grav och
lagt något där också, det brukar vi göra
när vi åker upp dit, säger Håkan.
Föreningen kommer att ha ett litet
möte på Liljevalchs i höst då de öppnar
en stor utställning. Andra planer är att
göra något tillsammans med Strindbergssällskapet. Detta främst för att
träffas och kanske utbyta gamla skrönor
och historier. Den sista generationen
som egentligen har någon anknytning
till 1800-talet, genom sina mor- och farföräldrar, börjar ju vara till åren kommen.
Håkan vill försöka ordna ytterligare
ett eller två arrangemang per år eftersom
täta träffar betyder så mycket för de nya
medlemmarna.

Släktförteckning
När Håkan blev medlem började man
arbetet med att försöka förteckna så
många Strindbergare man kunde. De
började gräva efter information, men det
var inte helt enkelt att hitta. De letade
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först i kyrkböckerna, men sedan behövdes ytterligare information som bostadsadress, telefonnummer och svar på om
nu levande släktingar ville vara med i
boken. En extra utmaning var att hitta
de grenar som försvunnit utomlands.
– Några av släktföreningens medlemmar hade redan gjort en del grundarbete och så hade jag släktkalendern från
1964 att bygga vidare på och lägga till
ytterligare 50 år till. Jag har även gått
tillbaka i tiden för att kontrollera och
samla in ytterligare uppgifter och så har
jag lagt till lite artiklar i den här boken,
berättar Håkan.
Alla släktingar som är i livet kontaktas innan de tas med i boken. De yngre
tycker att det är kul när Håkan ringer,
och berättar glatt att de t.ex. fått en liten dotter som måste med i boken. Det
kan däremot bli svåra avgöranden när
någon inte vill att tidigare partners skall
tas med i boken.
– Man blir ju tvungen att kontakta
alla, det är väl det som är den jobbiga
biten. Vi skulle kunna strunta i det, som
gammal journalist vet jag vad man får
och inte får göra, men vi har bestämt att

deltagande i boken alltid sker först efter
en överenskommelse. Boken har blivit
mycket uppskattad. Det är många som
frågar efter den för att se om de är släkt
med August Strindberg, säger Håkan.
När Håkan kontaktar släktingar är
de få, kanske en av tio, som är medvetna
om sitt släktskap med August Strindberg. Men när de påminns kan de t.ex.
komma ihåg att deras gamla farmor pratat om släkten och August Strindberg.
Håkan tycker att föreningens bok
Släkten Strindberg från Strinne är en nätt
och trevlig bok, till skillnad från många
andra släktböcker som ofta innehåller
ett överflöd av historisk redovisning.
– Jag går till universitetets tryckeri
med en pdf på cd-skiva och säger att jag
vill ha tio böcker till, eller femtio böcker
till (d.v.s. print-on-demand). På så sätt
kan jag uppdatera boken hela tiden,
lägga till eller dra ifrån uppgifter. Jag
betalade nog bara 40–50 kr per bok där,
säger Håkan.

Källor
Källor som använts i arbetet med släktboken är kyrkböcker, Sveriges Dödbok,
Släkten Strindberg från Strinne

befintlig litteratur, äldre släktingar och
sedan, till stor del, internet.
– Jag har arbetat som grävande journalist och jag har haft stor nytta av min
erfarenhet av att ta reda på saker. Om du
känner någon som jobbat som journalist
bör du försöka få hjälp av den personen
eftersom de har stor erfarenhet av att
hitta information, säger Håkan.
– Svenska Släktkalendern är en
mycket bra källa. I de tidiga utgåvorna
hittade jag många personer som försvunnit till USA. Jag hade ingen aning
om var de bodde, de hade försvunnit,
men i utgåva 1892 stod det var de bodde
och vad de jobbade med, säger Håkan.
Internet och Facebook är mycket viktiga källor i arbetet med att kartlägga en
släkt som är utspridd över hela världen.
För att informera medlemmar, och hitta
nya släktingar, skapades därför Facebook-gruppen Strindberg Family Group.
– Det är en del släktingar som hittat
oss tack vare vår Facebook-grupp. Facebook är ett bra hjälpmedel för att fylla
på med nya medlemmar. Jag tror absolut att tillströmningen av nya medlemmar är räddad om man håller igång och
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använder moderna medier. Släktkänsla
i dagens samhälle är på intet sätt förlegat, det ger en annan dimension åt livet,
säger Håkan.
– Eftersom nästan alla är med på Facebook söker man efter namnet på en
person, skickar en vänförfrågan och påminner personen om att gå med i Strindberg Family Group. Först undrar de hur
de är släkt med August Strindberg, men
när de har fått det klart för sig brukar
de bli medlemmar i gruppen, berättar
Håkan.

Återfunna emigranter
Gustaf Strindbergs brorsdotter Marianne, född 1910, gifte sig med överste
George Andrews 1938 och försvann till
Skottland. Håkan hade stora problem att
hitta någon information om Andrews,
men till slut lyckades han ta reda på vilket regemente Andrews hade varit med i.
– Vilken tur att detta regemente
hade en kamratsida på internet. Där la
jag upp en efterlysning på överste Andrews. Snart fick jag en fantastisk kontakt. En man berättade att hans hustru
jobbade på ålderdomshemmet i Nairn,
Skottland, där Marianne Strindberg
Andrews, 88 år, bodde. Detta ledde till
att jag kunde kontakta Mariannes son,
Charles Andrews, som blev mycket
överraskad eftersom han inte hade tänkt
så mycket på sin svenska släkt. Genom
dem fick vi fram en stor släktgren i Storbritannien, säger Håkan.
Henric Strinnbergs syster Dorotea hade flera ättlingar som i början av
1900-talet emigrerade till USA, bl.a.
Elsa Strindberg. Hon gifte sig med en
Carl Ström och sedan upphörde spåren.
– Elsas son Carl Ström, 84 år gammal, hörde av sig på Facebook då jag
startat gruppen Strindberg Family Group!
Så genom Facebook-grupper kan man
få fram många släktingar som har flyttat
till USA, säger Håkan.
Många emigranter och deras ättlingar
saknas dock fortfarande i släktförteckningen. Nils Strindbergs bröder, Sven
14
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och Erik, har många ättlingar som lever
i USA. Håkan har bl.a. hittat släkt i Salt
Lake City, New York och Kalifornien,
som han har bra kontakt med. Sedan
finns släktgrenar i Storbritannien och
Frankrike som också måste utforskas
ytterligare. Man tror att det även finns
Owen-ättlingar i Mexico, men dem har
Håkan ännu inte hittat.

Bilder
Håkan tjatar ofta på släktingarna om
att skicka in gamla bilder så att han kan
skanna dem. Han försöker även ta reda
på vilka personer som finns på bilderna
är innan kunskapen försvinner.
– Eftersom man förr ofta spred många
visitkort bland vänner och bekanta kan
samma foto finnas i flera olika familje
album, vissa med namn, andra utan. Har
man tur får man in tre bilder och på en
av dem står namnet på personen. Vi har
skannat ett antal hundra Strindberg-bilder, både kända och okända. Det viktigaste arbetet är dock att försöka ta reda
på vilka personerna är, säger Håkan.

Disgen
Håkan använder Disgen för att samla
information om släkten och skapa grunden till släktboken.
– Jag använder Disgen, främst av bekvämlighetsskäl eftersom Dis kansli och
forskarstuga finns här i Linköping. Jag
använder Disgen som grundprogram,
men i början blev jag felaktigt hopkopplad med min svärmor och detta trassel
tog en stund att lösa. Disgen är ganska
komplicerat att förstå för en nybörjare.
Disgen fungerar bra då man ska skapa
en släktbok eftersom jag kunde exportera informationen till Word-filer för att
sedan skapa pdf-filer.

Göra bok
Håkan trodde först att det skulle vara för
komplicerat att göra en släktbok på egen
hand, men det tog inte så lång tid när han
satt där med sina sidor och skrev, rättade
och klistrade in bilder. Han gav sina pdfSläkten Strindberg från Strinne

filer till tryckeriet som tryckanpassade
dem och skrev ut boken.
– Bildkvaliteten är inte den bästa,
men det fungerar ju i denna typ av publikation. Det behöver inte vara bättre,
säger Håkan.
– Är man några stycken med intresse
för släkten tycker jag att man ska göra
en släktbok. Det är mycket roligare
än vad man tror, särskilt att dela arbetet med andra. Man skapar något helt
unikt och när man väl får se resultatet
blir man ganska häpen. Det växer fram
en helt annan familjekänsla också, säger
Håkan.
Avslutningsvis ger Håkan några råd till
andra som vill göra en släktbok.
– Ja, för det första, var inte rädd för
att göra det. Undersök först de enklaste
sätten att skapa en släktbok, med hjälp
av program du troligen redan har, som
Word. Tryck din bok med print-ondemand så att du enkelt kan uppdatera
boken och hålla kostnaderna nere. Använd den tryckta formen. Gör inte en
släktsammanställning på internet eftersom Personuppgiftslagen då hindrar dig
från att ta med nu levande personer. Det
intressanta är ju ändå att ha med nu levande personer och veta att man skulle
kunna besöka släktingar på olika orter
och i olika länder, säger Håkan.
– Många släktböcker kan bli lite torra
när man räknar upp den ena torparen
efter den andra. Försök hitta något kul
eller annorlunda att skriva om, det kan
gärna vara modern historia. Om man
t.ex. hittar en släkting som var med ombord på Titanic så kan man ju göra en
riktigt häftig grej av det. Försök plocka
fram lite mer material om släkten så att
det inte bara blir en släktförteckning,
utan gör en liten bok med några artiklar. Det är mycket lättare än man tror.
Använd bra program, en skanner och en
vettig kamera. Det räcker gott, och man
lär sig snabbt att hantera utrustningen,
avslutar Håkan.

MACSPALTEN

Helge Olsson
helge@dis-syd.se
www.kulturenanderslov.se/helge

Timglas och ny Reunion-version
I dagens Macspalt beskriver och jämför Sven Lövfors timglasvisning med Reunion 9 för Mac och
iPad. Reunion 10 har nyligen kommit ut i USA och en svensk översättningsfil till 10:an kan bli
klar under hösten. Med anledning av insändaren i nr 96 om pc-emulatorer för Mac har vi en kort
beskrivning av Apples egen inbyggda emulator.
många generationer som ska visas, om
bilder ska inkluderas samt filtrering.

Timglas i ReM (Reunion för Mac)

Timglasvisning i Reunion för iPad.

I

släktforskningssammanhang är
det vanligt att visa släktöver-

sikter i timglasform. Timglaset
har länge använts som symbol för tidens
flykt och människolivets förgänglighet.
Medeltida återgivningar av liemannen
framställer honom ibland försedd med
lie och timglas. Nuförtiden tar timglassymbolik ofta fasta på den yttre formen
– att timglaset smalnar av på mitten – en
form som lämpar sig väl för att spegla exempelvis människokroppen, särskilt den
kvinnliga, men också för att symbolisera

generationer som flytt och generationer
som kommer.

Timglasträd i Reunion för Mac
I midjan på timglaset i släktforskningsprogrammet Reunion för Mac (ReM)
finns en centrumfamilj. Ovanför centrumfamiljen flockar sig anorna och
nedanför breder ättlingarna ut sig. De
anor som visas är de som tillhör den
kontrahent i centrumfamiljen som valts
under menyn Skapa > Timglasträd... Under samma meny väljer man också hur
Macspalten

Skapa > Timglasträd > Layout:
• Standard
• Timglas
• Timglas med syskon
• Definiera layouter > Inställningar:
• Timglas
• Endast anor och ättlingar
• Ta med syskon till: Källperson eller Alla anor
De tre layoutlägena i ReM skiljer sig
främst åt på följande sätt:
• Standard-layouten är den mest omfattande. Här visas centrumfamilj med
ättlingar; syskon till vald kontrahent
inom centrumfamiljen samt dessa
syskons ättlingar; alla anor inklusive
anornas syskon och deras ättlingar.
• Timglas-layouten är den mest spartanska: centrumfamilj med ättlingar;
inga syskon till vald kontrahent; raka
anor utan syskon.
• Timglas med syskon utgör något av
en medelväg. Centrumfamilj med
ättlingar; syskon till vald kontrahent
inom centrumfamiljen men utan ättlingar till dessa syskon; alla anor inklusive anornas syskon men utan syskonens ättlingar.
Går du nu till Definiera layouter... och väljer något av de tre layoutlägena – det
du tycker passar bäst för ditt syfte – så
DISKULOGEN 97
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kommer du till Inställningar. Där hittar
du åtta fält eller format, till exempel Personfält och Händelseformat. Under vart
och ett av dessa åtta finns ett antal kryssrutor, till exempel under Personfält: Född,
Död, Begravd, Bostadsort, som du kryssar
i efter behag och sparar. Bland de åtta
finns också Timglas med de valmöjligheter som framgår av uppställningen ovan.

Timglasträd i Reunion för iPad
Träd > Inställningar:
• Anor: Inga eller 1, 2, 3, 4 generationer
• Ättlingar: Inga, 1, 2, 3, 4 generationer
• Kryssrutor: Inkludera släktskap och
inkludera platser.
Det som kallas Träd (Tree) i iPadversionen av Reunion (Reunion för iPad,
RiP) är ett modifierat och förenklat timglasträd. Det är förenklat bland annat
på det sättet att anor till centrumfamiljen inte visas med syskon. Ättlingar till
centrumfamiljen däremot visas med hela
syskonskaror inklusive partner. Detsamma sker för varje ny centrumfamilj
du väljer när du klickar dig uppåt (dvs.
bakåt) bland anorna.
Vill du jämföra RiP:s trädvisning med
en motsvarighet i ReM får du tydligen

gå till Timglasträd i ReM. Omfattningen
av RiP:s timglasvisning är närmast jämförbar med ReM:s Timglas. En väsentlig skillnad framträder emellertid här
– RiP:s centrumfamiljvisning utgår från
båda kontrahenterna och bådas anor visas. En annan skillnad är att det i RiP
finns möjlighet att klicka fram en indexkolumn till vänster på skärmen med alla
inlagda personer och därifrån välja en
centrumfamilj för timglasvisning.
Timglasvisning i RiP är snarast en
lightversion av motsvarigheten i ReM.
Detta blir begripligt om man tänker på
att RiP är anpassat till iPadens relativt
begränsade skärmyta, till dess mobila
egenskaper och överhuvudtaget till iPadens specifika användningsområden.
Timglasvisningen i ReM kan å andra sidan svälla ut betydligt, kanske ibland så
mycket att det hela blir stort och svåröverskådligt. Jag tycker att fördelen med
RiP är att man får en snabb och lättmanövrerad överblick över sin släkt.
Sven Lövfors
sven@lovfors.se

		

Apples egen Windows-emulator
I en insändare i Diskulogen nr 96 tar
Michael Lundholm bland annat upp
Windows-emulatorer för Mac och diskuterar priser på sådana programvaror. I det sammanhanget kan det finnas
anledning att påminna om det för alla
Mac-användare mest närliggande och
dessutom kostnadsfria exemplet på en
Windows-emulator, nämligen det som
redan finns inbyggt i Mac OS X (från
10.5 Leopard till 10.7 Lion) och som går
under namnet Boot Camp.
Här ska man komma ihåg att själva
Boot Camp inte innehåller Windows.
Det Boot Camp tillhandahåller är möjligheten att installera Windows på en
Mac-dator. Vilken version av OS X som
krävs beror på vilken version av Windows (från XP och framåt) man tänker
använda.
Med Boot Camp skapas en särskild
partition på hårddisken, där Windowssystemet läggs, helt avskilt från Macsystemet. Det innebär att man får starta
om datorn när man vill växla system. För
några kan detta kännas lite obekvämt,
för andra kan det passa bättre. Själv har
jag använt Boot Camp ett par år och klarat mig med det.
Närmare detaljer om Boot Camp,
installationskrav och anvisningar finns
bland annat på http://support.apple.com
under rubriken Grunderna i Mac: Använda
Windows i Mac-datorer via Boot Camp.
Sven Lövfors

Reunion 10 är här!
Den svenska översättningen av Reunion 10 kan vara klar
till hösten. Reunion 10 bjuder på ett femtiotal nya funktioner. Här är några av nyheterna:
• Ny, helt omgjord familjevy med olika klickbara valmöjligheter direkt i sidofält till höger och vänster på
skärmen och inte som förut i separata fönster
• Ny iPad-liknande, kraftigt utökad trädvy i timglasformat
• Multimedia (bilder, filmer, ljud etc.) placeras i vilken
box som helst
• Sidofält Platser med matchning till Googles kartor
• Betydligt utökade layoutval
• Webbsökning på diverse släktforskningssidor
• Nya rapporter
• Fler drag-släpp-funktioner
Platser: Nya funktioner inkluderar kartläggning av platser
i Google eller Bing, införande av geografiskt kodade platser (automatiskt eller manuellt). En intern platsdatabas
spårar alla dina platsposter.
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Daniel Abrahamsson
daniel.abra73@gmail.com

Svenskarna i Clay County
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släktträd bestående av någ-

hundra personer. Farfar
och farmor hade anor från Skaftö, norra
Orust och Käringön, morfar från Överjärna och mormor från byn Finnbacka i
Rättviks finnmark.
Mormors morfar hette Anders Mattsson, född 21 jan 1850 på gården Haga i
Finnbacka, och som äldste son fick han
överta gården. Han hade en sju år yngre
bror, Jonas Mattsson. I Bingsjö-Dådrans husförhör 1878–1887 står denne
som utflyttad till Norra Amerika 29 okt
1881. Då uppstod ju frågan om det var
möjligt att ta reda på vart han tog vägen?
Efter lite letande på cd-skivan Emigranten hittade jag Hagar Jonas Mattson
född 1856–1857 från Rättvik emigrerad
3 jun 1881 till Wermillion. Nu stämde ju
inte datumet med husförhöret men förmodligen har han åkt från Rättvik och
så har prästen i Bingsjö inte fört in flyttningen förrän i oktober.
ra

Wermillion?
Nu började sökandet efter platsen dit
Jonas emigrerat. Det visade sig finnas
flera alternativ, en ort i South Dakota,
ett County i Indiana och en ort i Alberta, Kanada. Samtliga stavades med V
inte W. Det verkade vara lite tidigt för
Kanada så det stod mellan Indiana och
South Dakota. Eftersom folkräkningen
1890 är förstörd var ju US Census 1900
den bästa chansen. Först försökte jag

med John Matson född 1856–1858 men
det blev ingen vettig träff så jag skrev
Jonas istället. Ni som har forskat ett tag
vet att man ibland blir euforisk av lycka
när man hittar något, och det här var ett
sådant tillfälle. Jonas Matson född jan
1857, boende i Prairie Center Township, Clay County, South Dakota och
gift med Christina, hade fyra barn. En
snabb kontroll visade att Vermillion låg
i Clay County.

Ancestry
I början hade jag bara forskat när Ancestry vissa helger släppte sitt material
fritt, men för att få ordning på min amerikanska släkt slog jag nu till med ett
abonnemang. Det tog ett tag att sätta
mig in i amerikansk forskning när jag
bara hade läst svenska kyrkoböcker
innan. Jag köpte även boken Emigrantforskning av Anna-Lena Hultman och
Ted Rosvall. En fördel med att forska i
South Dakota är följande källor; South
Dakota Births 1856–1903, Marriages
1905–1949 och Deaths 1905–1955 som
trots namnet sträcker sig till 1959. Lagen
om det amerikanska socialförsäkringssystemet antogs 1935 och avlidna med
socialförsäkring finns i det datoriserade
registret Social Security Death Index
(SSDI) som infördes på 1960-talet. Jag
använder SSDI som en dödbok för åren
1960–2011. Nu kunde jag hitta de fyra
barnen i födelseregistret och få exakta
födelsedatum, något som är omöjligt i
Svenskarna i Clay County

Census. Sedan hittade jag barnens giftermål och slutligen död i SSDI. Trots
avsaknaden av husförhör kan man hitta
en hel del register. Jonas och Christinas
förstfödde, Albin Leonard Matson, född
29 aug 1883 i Clay County och död juli
1971 i Clay County får statuera exempel:
1. South Dakota Births
2. US Census 1900
3. South Dakota State Census 1905
4. US Census 1910
5. South Dakota State Census 1915
6. World War I Draft Registration
Cards 1917–1918
7. US Census 1920
8. South Dakota State Census 1925
9. South Dakota Marriages 1926, han
skilde sig sedan
10. US Census 1930
11. South Dakota State Census 1935
12. US Census 1940
13. South Dakota State Census 1945
14. South Dakota Marriages 1948
15. SSDI 1971
Slutligen skapade jag en post på Find
A Grave och sände ut en förfrågan om
ett foto på graven. Det kom inom två
dygn. Albin Leonard Matson, memorial
67919812, begravd på Dalesburg Baptist
Cemetery, Clay County, South Dakota.

Dalesburg Scandinavian Assoc.
I den nu så välkända sökmotorn gjorde
jag en sökning på Clay County och hittade fram till Dalesburg Scandinavian Association. En förening bildad 1977 för
DISKULOGEN 97
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att bevara minnet av de första emigranterna som startade Dalesburg Lutheran
Church och sedan 1869 firar Dalesburg
Midsummer Festival. Namnet kommer av den första vågen emigranter där
många kom från Svärdsjö och andra
församlingar runt Siljan i Dalarna. Man
firar även Lucia och äter ärtsoppa och
pannkakor. Där fanns en intressant bok
att köpa: History of the Swedes who settled in
Clay County and their biographies av August
Peterson, 1947. Han var en norrman som
gifte sig med en svenska och reste runt
och nedtecknade levnadsöden från de olika familjerna. Jag sände en förfrågan om
min Jonas Matson och då denne fanns
med beställde jag boken. Där står att han
köpte gården där hans halvsyster bodde.
Det hade jag missat helt.
Lisbeth Ersdotter, född 1844 på
Haga
gården, gift med Jonas Quarnberg från Bingsjö, hade emigrerat redan
1868. Även Christinas härstamning står
i boken, hon var född i Boda 1859. En
kontroll hos Arkiv Digital visade att
uppgiften var riktig – hon kom från byn
Solberga i Boda socken norr om Rättvik.
Jonas Quarnberg kom till Clay County
med sina föräldrar, och sju syskon som
gifte sig med andra personer i boken,
så jag tänkte att jag lägger väl till dem
också. Familjerna var sammankopplade
på olika sätt så det slutade med att hela
boken hamnade i mitt träd – över 210
familjer. Deras ättlingar gifte sig med
norska, danska, tyska och irländska
emigranter. Inte bara i Clay County utan
även i Union, Lincoln, Turner och Yank18
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ton counties. Inte alla datum och platser
i boken är korrekta, men jag har lyckats
rätta till det mesta.
Mitt träd har på bara två år gått från
några hundra till sjuttontusen personer.
Det är ett märkligt träd eftersom nästan alla är födda mellan 1840 och 1930.
Många släktforskare har koll på alla syskon i familjer som stannat i Sverige, men
inte de utflyttade. Jag har gjort tvärtom
när jag spårat deras härstamning tillbaka till det gamla landet. Man måste
ju sätta en gräns någonstans. Sedan har
jag hittat åtskilliga porträtt i andras träd
som jag sparat till mitt eget på Ancestry.
För att hitta mitt träd Matson South Dakota, sök efter Jonas Matson 1857–1913
så borde ni komma rätt.

South Dakotas historia
Båda Dakota-staterna ingick i Minnesota fram till 1861 då de bröts ur. År 1889
bildades North och South Dakota.
Innan var området befolkat av indian
stammarna Omaha och Ponca, för att sedan domineras av Sioux som bestod av
Dakota, Nakota och Lakota, därav delstatens namn. Delstatens slogan är ”The
Mount Rushmore State” efter konstnären
Gutzon Borglums enorma presidentansikten; George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln uthuggna i berget. De första
vita bosättarna var en grupp på 31 norska
familjer som korsade Missouri-floden
från Nebraska och slog ner sina pålar i
sydvästra Clay County 1859. Ole Olson
Jr blev i mars 1860 den första vita att föSvenskarna i Clay County

das i Countyt. Tyskar och norrmän är de
största grupperna från Europa. Namnet
kommer från statsmannen Henry Clay
(1777–1852) som satt både i senaten och
representanthuset för Kentucky. Det är
det minsta Countyt i South Dakota och
mäter 40 x 29 km fördelat på 12 townships. Svenskarna bosatte sig främst i den
nordöstra delen, som Garfield och Glenwood. Folkmängden i staten är idag ca
825 000 varav 160 000 bor i Sioux Falls
som är den största staden. I Clay County
bor ca 13500. Huvudstaden är Pierre.
När man tittar på en lista över invånare
i Glenwood år 1901 kan man konstatera
att Dalarna och Gävleborg är de dominerande länen när det gäller emigranter
till Clay County. Svenskarna bosatte sig i
grupper. De bildade snabbt församlingar,
såväl för lutheraner som baptister. När
man tittar på det nordvästra hörnet av
Countyt finns där inte en enda svensk!
Stora skaror reste även till Beresford
på gränsen mellan Union och Lincoln
och Centerville i Turner County. Här följer några exempel på vilken som kan stå
som destinationsort på passagerarlistan:
Clay, Turner, Union, Lincoln, Vermillion, Dalesburg, Wakonda, Irene, Lodi,
Canton, Beresford, Centerville, Greenfield, Komstad, Meckling, Burbank,
Alcester, Elk Point, Big Springs, Spink,
Lennox, Worthing, Parker och Salem.

Gravstenar
Att bara notera födslar, vigslar och dödsfall blir ju i längden tråkigt så jag började undersöka om jag kunde hitta var

Karta över Glenwood township från Ancestry.com.

Källor
Mängder av husförhör, flyttningslängder och födelseböcker hos Arkiv Digital.

svenskarna fick sin sista vila. Förutom
Find A Grave finns SouthDakota Gravestones och nu började sökandet. Ett mycket
lyckat drag. För de år som folkräkningarna inte täcker fungerar kyrkogårdarna
som backup. Ett barn som föddes 1896
och avled 1899 syns ju inte i något Census. En stor skillnad jämfört med Sverige är att så gott som alla minderåriga
som avled i slutet på 1800-talet fick egna
stenar. Dalesburg Lutheran Cemetery i
Clay County har nog den största andelen
svenskar i sydöstra South Dakota. När
detta skrivs finns 2062 unika gravstensfoton i mitt träd!
Ron Johnson från Dalesburg Scandanavian Association hade även vänligheten att leta reda på dödsnotiserna
för Jonas och Christina i den lokala tidningen Vermillion Plain Talk. Jonas, som
led av svår astma, besökte Finnbacka
1912 tillsammans med Christina för att
sedan avlida 4 nov 1913 i Garfield, Clay
County. Christina levde kvar på gården
i Garfield ända till sin död 19 nov 1946.
De ligger nu begravda på Bluff View Cemetery i Vermillion. Tre av deras barn
gifte sig och fick egna barn, så nu har
jag släkt även i Kalifornien, Washington,
Oklahoma och Wisconsin.
Halvsystern Lisbeth Ersdotter, som
blev Eliza Quarnberg, flyttade till Vancouver, Clark County, Washington där
hon avled 1929. Hon fick sex barn och
ligger begravd på Park Hill Cemetery i
Vancouver. Hennes man, Jonas Quarnberg, avled redan 1893 och är begravd på
Komstad Cemetery i Clay County. Detta

Vancouver ska inte blandas ihop med sin
betydligt större namne i Kanada.
Det som skrivs i sten är inte alltid
riktigt. Jonas årtal är felaktiga medan
Christinas dödsår är korrekt. Vän av
ordning ställer sig då frågan om det är
rätt personer. Svaret är att det finns bara
en Jonas Matson i Clay County och
dessutom gift med Christina, så alternativen är få.
Ett litet tips när det gäller sökning i
amerikanska Census. Om man vet var
en person borde befinna sig kan man
göra följande: i sökrutan markeras born
in Sweden, living in Clay County, South
Dakota och födelseår +-1 och match all
terms exactly. Det går alltså att söka helt
utan namn. Om man gör ovanstående
urval 1880 utan födelseår ser man att det
finns 630 svenskar i Clay County. Mer
än i något annat County i South Dakota.
Fungerar förstås bäst på mindre orter.
Nu känns det inte riktigt bra att bara
ta, man måste ge något tillbaka också.
Därför har jag börjat fotografera gravar
på svenska kyrkogårdar för att sedan
lägga upp dem på Find A Grave. Tretusen poster är resultatet än så länge. Jag
har även ett antal poster i andra delar
av USA. T. ex. Bror Martin Stolfors på
Beverly National Cemetery, Burlington,
New Jersey.

Svenskarna i Clay County

Ancestry
Svenska indexerade födslar 1880–1920
Göteborg Passagerarlistor
New York Passagerarlistor
Kanadensiska Passagerarlistor
Border Crossings USA-Canada och Canada-USA
US Federal Census 1860, 1870, 1880, 1900, 1910,
1920, 1930
WW I Draft Registration Cards1917–1918
WW II Draft Registration Cards 1942
South Dakota Births 1856–1903
South Dakota Marriages 1905–1949
South Dakota Deaths 1905–1955
Social Security Death Index
US Obituary Collection
US Veteran Gravesites
South Dakota State Census 1905, 1915, 1925,
1935, 1945 på https://familysearch.org
Trondheims passagerarlistor i Norska Digitalarkivet
www.findagrave.com
http://southdakotagravestones.org
CD-skivan Emigranten
Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900
Sveriges Dödbok 1901-2009
Tryckta källor
• History of the Swedes who settled in Clay County,
South Dakota, August Peterson.
• Emigrantforskning, Ted Rosvall och Anna-Lena
Hultman.
• Emigrantforska steg för steg, Per Clemensson och
Kjell Andersson.
• Guide to historic sites in Clay County, SD.
• Touring Swedish America, Alan H. Winquist och Jessica Rousselow-Winquist.
• Emigrantlista för Rättviks Finnmark, Sonja Hedman.
• Encyclopedia of North American Indians, F. E. Hoxie.
• Map of the North Central States (North Dakota,
South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa
och Missouri). Ingår i National Geographics CloseUp serie från 1974. Hela USA fördelat på 15 delar,
finns även för Kanada. En annorlunda karta med notiser om historiska händelser och sevärdheter. Går
att anskaffa till rimlig kostnad från t. ex. maps. com.
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Inför Släktforskardagarna i Gävle
Projektledaren för Släktforskardagarna i Gävle 2012, Claes Embäck, berättar hur man ligger till med förberedelserna i mitten av
maj. Släktforskardagarna i Gävle ordnas i gemensam regi av DisMitt och Sveriges Släktforskarförbund.

P

Gävle, som
Dis-medlemmar, påbörjade arbetet med
Släktforskardagarna redan i augusti
förra året. Projektledaren, Claes Embäck, besökte då Släktforskardagarna i
Norrköping 2011 där han gjorde reklam
för Släktforskardagarna i Gävle 2012.
– Det gick faktiskt mycket enkelt att
hitta folk till projektgruppen. Jag kände
till några personer och så blev jag tipsad
om andra. De ringde självmant och anmälde sig. Det är en grupp som verkligen jobbar på. Man behöver inte driva
på dem, utan det är snarare de som skjuter på mig istället. Men det är ju så det
ska vara, säger Claes Embäck.
Projektgruppen lägger ner mycket
ideellt arbete på Släktforskardagarna.
De har, i princip, haft tvåtimmars projektmöten var fjortonde dag – sedan augusti 2011. I maj blir det extra många
möten eftersom programkatalogen ska
slutföras och skickas till tryck. I juni
och augusti kommer även större avstämningsmöten hållas med projektgruppen
och fem representanter från Släktforskarförbundet.
– Vi räknar med att hela arrangemanget ska gå ihop ekonomiskt. Vi delar ju kostnaderna med Släktforskarförbundet. Just nu ser det ljust ut, bl.a. med
rojektgruppen i
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fullbokad utställning. Sedan hänger det
ju på annonseringen i programbladet
och, naturligtvis, på antalet besökare.
Vi räknar med någonstans mellan 3500
och 4000 besökare. Allt över 3500 är en
bonus.
Det behövs totalt 70 funktionärer
för att bemanna Släktforskardagarna,
många jobbar då under två dagar. Claes
har hittills hittat 50–60 personer som vill
arbeta som funktionärer.
– Fjorton dagar innan Släktforskardagarna kommer vi att ha en träff på
högskolan för alla funktionärer för att
gå igenom hur allt fungerar.
Släktforskardagarna kommer att hållas i högskolans lokaler. Alternativen är
få i Gävle, en annan stor lokal är t.ex. Läkerol Arena, men den var aldrig aktuell
med tanke på budgeten.
– Man kan ju inte säga att högskolan
har de optimala lokalerna. Det kommer
även att finnas elever där eftersom de
har inspark samma helg som Släktforskardagarna hålls. Vi hoppas undvika
problem genom att eleverna är på högskolan på fredagen då vi inte är där, och
sedan på lördagen när vi är där, kommer
eleverna att vara i centrum.
Arbetet med Släktforskardagarna
har inte varit utan motgångar. En stadsorientering kommer att arrangeras
Inför Släktforskardagarna i Gävle

samma helg. Orienterarna ville också
husera i högskolan, men som tur var
hade projektgruppen redan bokat lokalen. Stadsorienteringen kommer alltså
att pågå alldeles utanför högskolan och
på idrottsstadion Strömvallen. Projektgruppen hade planerat att hålla stämmomiddagen i Gasklockorna. Allt var
nästan klart då kommunen plötsligt bad
dem att flytta middagen till Järnvägsmuseet istället. Det visade sig att även
Antikrundan kommer till Gävle samma
helg och kommunen ville att de skulle få
hålla till i Gasklockorna. Projektgruppen gick snällt med på att flytta.
– Ja, det är mycket som händer i Gävle vid den här tiden. Det blir full fart.
Men det är väl positivt att det händer så
mycket i Gävle samma helg som Släktforskardagarna. Vi får hoppas att vi drar
nytta av Antikrundan. Det bör inte bli
några problem med övernattning för alla
släktforskare i alla fall, eftersom vi bokade upp hotellrum tidigt. Det finns ju
bara 2800 bäddar i Gävle. Det är väl inte
fullt än, men vi har bokat upp det mesta
för säkerhets skull.
Både föreläsare och utställare är redan färdigbokade. På hemsidan kan
man läsa mer om utbudet och där presenteras även alla föreläsare. Man kommer att hålla föreläsningar i tre salar. Två

Varthän - Resor i tid och rum
Släktforskardagarna i Gävle 25-26 augusti

Det har alltid funnits människor som drömmer om något
annat, som har en önskan a� resa bort, a� se världen eller
kanske bara närmaste stad. A� resa är temat för Släktforskardagarna 2012, med tåg, med hästskjuts, med båt eller på
annat sä�. Oavse� vilket färdsä�, alltid mot e� ny� mål i vilken tid det än skedde.
Lördag kl 9.00-17.00
Invigning kl 10.30
Huvudtalare Maja Hagerman
salar rymmer 90 personer var och i den”Om konsten
Claes tycker
att man ska
a� uppﬁnna
sina besöka
förfäder”går i skytteltrafik mellan högskolan och

stora salen, Valhall, ryms 400 personer.
Släktforskardagarna för att få lite nya Centralstationen.
– Det var inte svårt att hitta föredragsinfallsvinklarpå
och
lära sig nytt
material
– Vi har jobbat mycket hårt med komStämmomiddag
Sveriges
Järnvägsmuseum
hållare. Det som var största problemet
och
nya
program
som
presenteras
av
utmunikationsdelen.
Det är särskilt viktigt
bland lok och vagnar - en kväll utöver det vanliga
var väl att hitta huvudtalaren. Men för ställarna.
Släktforskardagarna
brukar
eftersom
stadsorienteringen
begränsar
Gävle Big Band underhåller
övrigt har vi till och med fått tacka nej ge mycket inspiration. Det är nästan den framkomligheten runt högskolan. Vid
till en del intresserade. Vi har ju försökt största behållningen
att bli inspirerad. uppvisande av biljett till SläktforskardaSöndag kl –9.30-16.00
samla alla föredrag kring temat Resa. Vi
– I informationen från utställarna garna får man åka gratis med Wallners
Plats: Högskolan
har hittat bra talare.
kan man läsa ”Stigfinnaren kommer bussar, till och från hotellen, på både
En del föreläsare kommer ända från att lansera en helt ny tjänst riktad mot lördag och söndag.
Läs mer på
USA för att hålla föredrag på Släktfors- släktforskare, inför och i samband med
Invigningen av Släktforskardagarna
www.sfd2012.se
kardagarna i Gävle.
Släktforskardagarna i Gävle.” Det låter sker i Regementsparken utanför högSidan uppdateras löpande
– Vi letade efter föredragshållare från ju spännande. Det är en sådan grej som skolan. Högskolan är inhyst i I14:s
USA. Vi har många unika föreläsare man tänker att
man måste gå och titta på. gamla regemente vilket ledde till det
Huvudsponsor
som man kanske inte har hört talas om.
Claes har besökt ett antal Släktfors- självklara valet av konferencier, Tomas
Det var ett medvetet val att blanda kän- kardagar, ofta som funktionär åt Dis. Bornestad, siste överste på I14.
da och okända föredragshållare av båda Han var t.ex. med i Stockholm. Han har
– Vi kommer att hålla en presskonfekönen. Det blir spännande. Vi har enga- alltså redan viss erfarenhet av Släktfors- rens fjorton dagar före Släktforskardagerat flera lokala förmågor som kanske kardagarna. Men hans största bidrag till garna för att sprida information om oss.
inte brukar synas så ofta annars.
projektgruppen är hans mångåriga erfa- Själv kommer jag att vara med i lokal– Vi kommer inte att ha några biljetter renhet av projektledning.
radion, en pensionärsradio, och berätta
till föreläsningarna under Släktforskar– Projektledning var min funktion om Släktforskardagarna. Släktforskardagarna. Det är först till kvarn som gäl- när jag yrkesarbetade och jag har arbe- förbundet har även samarbetat med Geler. Vi har gjort en kvalificerad bedömtat med det
40 år.MITT
Så det iärsamarbete
inget nytt, med
fle Dagblad som har anordnat en berätArrangörer
är iDIS
ning av hur stor publik varje föredrag men det känns bara trevligt att få uträtta tartävling – Anor från Gästrikland. De
Sveriges Släktforskarförbund
drar och bokat salarna utifrån detta. Jag något som pensionär också.
kommer att köra en serie i tidningen med
tror att vi har gjort en så pass bra
gissning
Under
Släktforskardagarna
i
Gävle
släktberättelser.
Släktforskardagarna är som vanligt en mötesplatsdessa
- fylld
av
att alla som vill lyssna på ett specifikt
föbjuds
det
på
extra
service
eftersom
högutställare och föredrag. Fullständig information ﬁnns på
redrag ska kunna göra det. Jag är rädd skolan inte ligger i centrum. Man komSläktforskardagarnas hemsida - www.sfd2012.se Släktforskardagarna 2012
att det inte finns några lediga tider i nå- mer att ha värdar på Centralstationen
www.sfd2012.se
gon annan sal om intresset är så stort att som tar emot när tågen kommer och
Under släktforskardagarna presenteras Sveriges Släktforman skulle behöva byta till en större sal.
visar till de abonnerade bussarna som

skarförbunds �ärde handbok - Soldatforskning - något som
berör nästan alla släktforskare.
Inför Släktforskardagarna i Gävle
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Släktforskning på Internet

Hitta nya släktingar bland
de gröna löven i släktträdet
Hos Ancestry finns 4 miljarder namn i mer än 34 miljoner släktträd. När du bygger
ditt släktträd hos Ancestry genomsöks alla dessa träd efter matchningar så att du
enkelt kan hitta nya grenar till ditt träd.
Att bygga släktträd hos Ancestry är helt gratis oavsett hur många personer du har i
trädet. Du som har din släktforskning lagrad i ett program på din dator kan enkelt
ladda upp dina uppgifter till Ancestry med en GEDCOM-fil.
När du har laddat upp din släktforskning till ett nytt släktträd hos Ancestry kan du
fortsätta lägga till nya personer och ny information i trädet, koppla uppgifterna till
dokument hos Ancestry och titta på de gröna löven med tips om nya uppgifter. Via
de gröna löven kan du få kontakt med släktingar som har uppgifter om hittills okända
grenar i ditt träd.*
Du kan enkelt dela med dig av ditt släktträd till dina släktingar så att de kan se de uppgifter du har lagt in. Om du har laddat ned Ancestrys gratis appar för iPhone och iPad
eller Android kan du även använda släktträdet i din telefon.

* För att koppla dokument till trädet samt granska tipsen i de gröna löven behöver du ha ett abonnemang hos Ancestry.
22
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När Disgen inte räcker till!

N

Disgen en funkSök efter dubbletter under menyfliken Sök.
Den är mycket användbar då man hållit på att släktforska ett tag och hunnit
registrera många (kanske fler än 1000)
anor. Det händer ju då lätt att man skriver
in samma person på flera ställen i sitt material. Man kan komma till samma person
från olika håll, men det är inte säkert att
man upptäcker det om personen inte har
ett ovanligt namn. Släktforskningsmaterialet blir då lätt rörigt och svåröverskådligt, varje person ska finnas endast
en gång i din släktforskningsdatabas.
Funktionen Sök efter dubbletter i Disgen är ganska ny. Tidigare fanns inte
denna möjlighet utan man fick själv
sitta och leta efter dubbletter som man
kanske hade. Själv hade jag tidigare
en mängd dubbletter som jag ofta av
en slump hittade. Då kom räddningen,
ett program som kallades Dubblettfiltret.
Detta togs fram genom ett privat initiativ av Dis-medlemmen Runar Hortlund
och hans son Håkan. Jag fick en tidig
kopia av programmet, som jag testade
och fann det helt suveränt och mycket
snabbt. Jag skrev en artikel om detta i
Diskulogen nr 79, 2007.
Tiden har gått och nu har Disgen en
motsvarande rutin. När nu Dubblettfiltret nästan fallit i glömska ringde Runar
Hortlund mig och berättade att de gjort
en ny version av programmet som jag
kunde testa.
Den senaste versionen av programmet heter Dubbelgångaren 2012 och har
blivit enklare, flexiblare och snabbare.
Jag har använt programmet och jämfört
det mycket amatörmässigt med Disgens
u finns det i

tion som heter

inbyggda rutin. Min Disgen-databas
innehåller nästan 14 000 personer. När
jag kör den genom Disgens dubblettkoll
tar det ca 25 sekunder (jag har en snabb
dator). Några inställningsmöjligheter
mer än att välja flockar finns inte, varje
dubblettpar får istället poäng för att visa
träffsäkerheten. Jag får nu närmare 200
möjliga dubblettpar som jag sedan manuellt måste gå igenom och själv göra
en bedömning på. Det kommer med en
mängd tvillingpar, syskon med liknande
namn, personer med samma namn men
olika datum. Jag hittar även riktiga
dubbletter som har fått låga poäng vilket
är missvisande då det visar att de troligen är olika personer. En stor fördel med
Disgens dubblettkoll är att den är integrerad i Disgen. Klickar jag på ett dubblettpar så visas personerna omedelbart i
Disgens båda fönster, vilket är mycket
smidigt. Dubblettfilen verkar dock inte
gå att spara eller skriva ut.
Programmet Dubbelgångare 2012 är på
engelska, vilket inte behöver försvåra så
mycket för de av oss som hade sparsamt
av den utbildningen i skolan, programmet är mycket lätt att använda. Det
medföljer också en manual på svenska
som förklarar på ett bra sätt hur man ska
göra. Eftersom programmet är helt fristående från Disgen (det går bra att använda det till en mängd olika släktforskningsprogram) måste man från Disgen
spara en Gedcom-fil. Detta tog för mina
14 000 personer cirka 10 sekunder. Denna fil läser man sedan in i Dubbelgångaren
där man kan göra en mängd olika urvalskriterier eller använda de färdiga filtren.
Man kan enkelt ändra sina val och göra
en ny sökning efter dubbletter. SökningNär Disgen inte räcker till!

arna går att spara ned i en fil eller skriva
ut om man så önskar. Man kan även t.ex.
söka efter dubbletter baserat på make
och maka, söka felkönade personer, söka
felstavade namn och gemensamma personer om man samarbetar med en annan
släktforskare.
Jag tycker att programmet inte känns
riktigt klart ännu – det liknar mer en
beta
version. Alla knappar och funktioner är ännu inte programmerade,
skärmbilden är lite rörig och det är svårt
att skilja mellan inställningsknappar och
utförandeknappar. Dubblettparen borde även särskiljas mer, så att man lättare
kan se vilka par som hör ihop. Någon typ
av markering eller radering av redan åtgärdade dubbletter borde också finnas.
Som det är nu fungerar dock programmet bra, det är lättarbetat, trevligt och
snabbt. Det finns även en tanke om att
göra programmet i olika språkversioner,
vilket förstås är bra.
Enligt Runar Hortlund blir skillnaden mellan Disgen och Dubbelgångaren
2012 mycket större när man har riktigt
stora databaser. Själv har han 78 000
personer i sin databas och där klarar inte
Disgen att leta dubbletter menar han.
Ju större databas man har, desto lättare
är det ju också att få in dubbletter i sin
forskning.
De som är intresserade av programmet Dubbelgångaren 2012 kan kontakta
Runar på mejl runar.hortlund@telia.com.
Programmet är gratis! Runar tycker
att det är roligt med synpunkter och direktkontakt och tar gärna emot lite konstruktiv kritik.
Johnny Andersson
medlem 11354
DISKULOGEN 97
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Centrala
Soldatregistret
flyttar hem
Röda huset vid sydöstra hörnet av Axevalla hed, den nya lokalen för Centrala Soldatregistret, vid minnesstenen över Skaraborgs regemente, med inskriften AXEVALLA HED VAR MÖNSTRINGS- OCH MÖTESPLATS FÖR KUNGL. SKARABORGS REGEMENTE ÅREN 1729–1913. Vägvisaren till höger pekar mot den medeltida riksborgen Axvalla hus.		
Foto: Sven Lövfors

C

Soldatregistret i
flyttar hem. Det
återvänder till Skara efter
att i drygt tjugo år ha hållit till på garnisonsområdet i Skövde. Det hela startade
på Stifts- och landsbiblioteket i Skara redan 1983 med en inventering och registrering av soldaterna inom indelningsverket, till en början med tyngdpunkten
på Skaraborgs län. Tidigt fanns en ambition att utöka registret till att omfatta
hela landet och den ambitionen kröntes
med framgång när registret 1988 utsågs
till centralt soldatregister för hela den
svenska soldatforskningen.
Centrala Soldatregistret flyttar nu till
en plats med historiska rötter i landets
soldatliv, nämligen Axevalla hed. Tillsammans med Garnisonsmuseet kommer det att stationeras i Röda huset, beläget vid den gamla vägen mellan Axvall
och Varnhem, nära en busshållplats.
Ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret och Dis inleddes 2004. Det
har bland annat resulterat i att registret
är integrerat med Dis hemsida och sökbart direkt från denna.
Vi frågar grundaren och tillika chefen
för Centrala Soldatregistret Björn Lipentrala
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pold om flytten till Röda huset kommer
att förändra registrets verksamhet.
– Egentligen inte. Men en skillnad
är att det blir lättare att ta sig hit om
man inte är bilburen. I Skövde fick man
krångla sig fram till garnisonsområdet,
men här stannar bussen alldeles intill. Vi
kommer att ha forskarplats som man kan
boka. Det är ju bra att kunna vända sig
till någon av oss som jobbar här. Det är
inte alltid så enkelt som att bara söka på
ett namn. Vi tror att det blir bra här och
så känner man historiens vingslag när
man tittar ut genom fönstret mot heden,
säger Björn.
Det är alltså ett register över indelta
soldater du håller i, och du poängterar
särskilt att det inte är fråga om någon
släktforskning. Hur stort är registret för
närvarande?
– Det har ökat en hel del. Nästa gång
vi lägger ut en uppgift om det, kommer
det att uppgå till ca 380 000 poster. Antalet sökningar förra året uppgick till
1 333 275. Vi har svarat på drygt 6 000
förfrågningar, alla får svar så fort som
möjligt. Nu när vi använder relationsdatabasen Access, där vi bl.a. kan lägga in
Centrala Soldatregistret flyttar hem

bilder och dokument, har vi ökat kvaliteten på våra svar markant. Jag kan
skicka ut en akt och samtidigt bifoga
t.ex. aktuella bilder. Själv har jag hållit
ett hundratal föredrag, kåserier kallar
jag det ofta. Särskilt att komma till hembygdsföreningar tycker jag är roligt.
– Vi har för närvarande 17 lokala soldatregister som vi samarbetar med, men
de är helt självständiga gentemot det
centrala registret. Varje lokalt register
äger sitt material. Det är lokalt man är
mest intresserad och använder vårt register. Det är fantastiskt vilket gensvar
jag får från den enskilde forskaren.
– Sedan är det roligt att det har fungerat så bra med Dis. Jag har förresten varit med på alla Släktforskardagar sedan
starten. Först höll jag till i Dis monter,
men det blev för trångt, så jag fick medel
att öppna eget. Jag deltar givetvis även
i år – i Gävle.
Hur går det med den fortsatta utbyggnaden av Centrala Soldatregistret?
– Släktforskare är ett väldigt trevligt
folk att umgås med, men ibland blir man
lite frustrerad på dem. Varje släktforskare vill nämligen uppfinna hjulet själv.

Helge Olsson
helge@dis-syd.se
www.kulturenanderslov.se/helge
Sven Lövfors
sven@lovfors.se

Centrala Soldatregistret
Garnisonsmuseet
Pansarvägen 3 By 30 i Skövde
Tfn. 0706-46 57 33
E-post: soldat@telia.com
www.soldatreg.se
Så här tar du dig till Röda huset från Skövde Resecentrum: Ta buss 200 mot Skara-Lidköping, stig av
vid hållplats Vallehemmet, en knapp kilometer före
Axvalls tätort.

Jag tänkte när jag började på 1980-talet
och träffade folk som satt på lokala register att nu ska jag vara väldigt diplomatisk och säga – ja kör på ditt sätt så
kan vi försöka köra in det i vårt system
sedan. Det har jag slutat med. Nu säger
jag – antingen kör vi ditt register enligt
vår mall, eller så får du ha ditt för dig
själv och så gör jag ett eget.
Vad skulle du vilja säga till Dis medlemmar?
– Kom till mig och berätta om ni vet
att det finns lokala register. T.ex. en hembygdsförening som håller på med sina
lokala soldater eller soldattorp – meddela mig om det! Den som har den lokala
kunskapen är ovärderlig för registret. Ni
ska veta att det endast är genom att vi
hjälps åt som vi når någonstans. Men jag
tvingar mig ju inte på någon.
Om vi blickar in i kristallkulan, vad säger den då om framtida planer?
– Vi kan mycket väl tänka oss en närmare samordning med Disbyt, t.ex. så
att om man får upp en sökning där en
soldat finns med, så får man samtidigt en
länk till soldatregistret.

Björn Lippold pausar efter kåseri hos Norra Vings hembygdsförening. 		

– Vi är medvetna om att Mac-användare har behandlats lite styvmoderligt
från flera håll tidigare när olika register
getts ut på skiva. För den händelse vi ger
ut delar av soldatregistret på dvd, eller
motsvarande, räknar vi med att sådana
skivor också kommer att vara kompatibla med Mac.
– Vi kommer med stor sannolikhet att
få välkommen förstärkning på medarbetarsidan, en praktikant från Göteborgs
universitet, knuten till oss.
– En styrgrupp för soldatregistren har
bildats som, förutom jag själv, består av
representanter för olika lokala soldatregister, Armémuseum, Krigsarkivet, Linköpings universitet m.fl. Styrgruppen
kommer att förpuppas och blomma ut
i en regelrätt Förening för soldatregistren.
Centrala Soldatregistret flyttar hem

Foto: Sven Lövfors

Bildandet av en sådan är viktigt inte
minst för att vi ska ha en formell mottagare av de pengar som vi kan få.
När kommer den slutliga inflyttningen
till Röda huset i Axvall att ske?
– Vi räknar med att det sker innan
årets slut.

DISKULOGEN 97

25

LÄR DIG MER OM DISGEN 8, DEL 38

Christer Gustavsson
christer@bergstorp.se

HTML-export i Disgen

Ge din släktpresentation en personlig prägel

M

ed hjälp av Disgen kan du ge din släktpresenta-

en personlig prägel genom att göra några få
enkla inställningar. Jag ska visa hur du kan få en
startsida och sidfot på alla sidor. Artikeln vänder sig till dig
som redan idag kan göra en HTML-export i Disgen och visar
bara de steg som gör presentationen personligare. Det är ingen
skillnad om du väljer att göra presentationen för en webbplats
eller lägga den på en cd/dvd. Exemplet är gjort med mall 7 men
fungerar på liknande sätt för övriga mallar [1]. I sin enklaste
version innehåller startsidan inte mycket [2].
tion

Ändra struktur i sidfoten
Välj Verktyg > Inställningar i menyn. Välj därefter fliken Program >
Personuppgifter. Fyll i dina personliga uppgifter, ju fler desto
bättre. Ditt namn kommer att sättas in i en mening som visar
att du är ansvarig för presentationen. E-postadressen nås om
läsaren klickar på namnet i meningen. Hemsidans adress når
man genom att klicka på Startsida. I exemplet [3], har jag valt
startsidan för presentationen och inte webbplatsens startsida.

3

Personligt innehåll i sidfoten
Starta guiden för HTML-export genom att välja Verktyg > Exportera personer > Exportera till HTML… i menyn. En bit in i
guiden kommer du till Sidfot och får chans att göra ett helt
personligt tillägg i inledningen av sidfoten [4]. Jag har i mitt
exempel valt en inledande text kompletterad med en HTMLkod, <br><br>, för att åstadkomma två radbrytningar före det
strukturerade innehållet. Den HTML-kunnige kan komplettera med fler redigeringskommandon, t.ex. färg och storlek på
texten eller flera länkar.
Senare i guiden kommer du till Bilder och får chans att välja
eller välja bort bild för startsidan samt göra lite fler bildinställningar [5].

Uppgifter att presentera

4

Pröva dig fram med olika inställningar och vilka personer som
ingår i söklistan för att få en presentation som passar just dig.
26
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1

2

En bit in i guiden för HTML-export kommer du till Ansedlar
och får möjlighet att välja vilka notiser som ska visas för alla
personer som inte är huvudpersoner. Gör dina val i Notiser
för övriga personer [6], och titta sedan på resultatet [7]. Jag
(Christer) är en av huvudpersonerna liksom min mamma (Elisabet) medan min syster (Carina) inte är det. Därför är mitt
och mammas namn i fetstil och klickbart medan min systers
inte är det.
Jag brukar ibland testa att ta bort personer utan dödsår ur
söklistan. Vid tester kan det vara klokt att jobba med ett litet
urval för att själv förstå effekten av olika åtgärder innan du gör
exporten i full skala.

5

Slutresultatet
Ta gärna en titt på första bilden igen och se på resultatet av de
åtgärder jag gått igenom [1]. Som jag nämnt tidigare rekommenderar jag den ambitiöse forskaren att testa och pröva sig
fram för att nå ett resultat som passar så bra som möjligt. Glöm
inte bort att använda den inbyggda hjälpen i Disgen.
Vi rekommenderar alla att göra dessa inställningar för det
är förvånande nog många som kontaktar Dis kansli och ber
dem ta bort uppgifter som är publicerade med hjälp av Disgen
på webben. Ta kontakt med en fadder om du har förslag på
förbättringar och förenklingar för Disgen i allmänhet, och det
artikeln handlar om i synnerhet.
6

7

Lär dig mer om Disgen 8 – del 38
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1. Kontrollera att alla platser är angivna med både ortnamn och län enligt DISGENs ortträd.
2. Gör ett DISBYT-utdrag i DISGEN eller exportera till GEDCOM i ett annat släktforskningsprogram.
3. Välj vilka personer som ska ingå i ditt DISBYT-utdrag – hela eller delar av ditt material.
4. Se till att din fil heter Dbnnnnn.txt eller DBnnnnn.ged, där nnnnn är ditt medlemsnummer.
5. Mejla filen till den DISBYT-fadder som bor närmast dig. Ange ditt medlemsnummer.
Om du vill hålla dina adressuppgifter hemliga kan du inte delta i DISBYT.
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Lämna ett Disbyt-utdrag

Marianne Mårtensson
marianne.martensson5@live.se

Långvarig väntan
Garvaren Johan Hedberg och Anna Elisabeth Pålman väntade många år innan de kunde hålla bröllop.
Nedan följer deras historia, som i grunden baseras på kyrkböckernas information, men som binds
samman av påhittade inslag.

J

Hedberg föddes 1820 i
Mosjö, Örebro län, av föräldrarna husaren Aron Munter och
hans hustru Katarina Andersdotter. Johan tog sig namnet Hedberg, hans syskon hette Aronsdotter och Aronsson.
Det gamla uttrycket ”att gå genom
ekluten”, kommer ursprungligen från
garvaryrket som på denna tid utfördes
med garvsyror från ekbark.
I husförhören kan man se att den
18-årige ynglingen begav sig till Örebro
år 1837. I husförhören 1836–1845 återfinns Johan hos garvare Olof Wallgren. I
sex år lärde han yrket av sin mäster Olof.
Kanske tyckte han sig sedan vara fullärd
och bestämde sig för att bryta upp från
Örebro. Han flyttade 1843 till obestämd
ort.
I olika in- och utflyttningslängder hittar jag garvaregesällen år 1845 i Uppsala och senhösten 1846 flyttar han till
Gävle. Han jobbar hos fabrikören och
garvaren Johan Vilhelm Adler. Om honom hittar jag en artikel i Arbetarbladet
där följande bland annat står att läsa:
Johan Wilhelm Adler var egentligen garvare och född i Filipstad 1791. Han kom till
Gävle 1818 och gifte sig med skeppardottern
Petronella Norbeck. Paret bodde på Söder där
Adler snart förvandlade sitt garveri till en rätt
betydande industri. Han hade flera viktiga
uppdrag inom Hantverkssocieteten och satt
bland annat i drätselkammaren. Adler var
också känd som uppfinnare och gjorde en del
sensationella förbättringar inom skinnhanteringen. När han dog 1851 tog änkan över
garverirörelsen, men hur det gick med busstrafiken har jag ingen koll på.
ohan

Efter tiden i Gävle flyttade Johan till
Stockholm 1851 och där var han fram
till år 1857, då flytten gick till Gamleby.
Åren 1865 till och med år 1868 var det
endera i Gamleby eller i Västervik i Kalmar län han befann sig. 1870 i september
månad blev det flytt till Nora.

Anna flyttar till Gävle
När Anna tjänat piga på olika gårdar runt
Nora bröt hon upp från landsbygden och
flyttade till storstaden Gävle. Här fortsatte dock det strävsamma livet som piga.
Hon återfinns på samma husförhör som
Johan Hedberg. Någon stund över att
roa sig blev det emellertid. Vintern 1847 i
februari månad låg snön tung över staden
och kylan trängde sig på, men inomhus
på någon av nykterhetslogerna var det
varmt och skönt. Där var det musik och
dans och trevliga unga pojkar och flickor,
som kopplade av några timmar från vardagens slit. Garvaregesällen Johan Hedberg var den som erbjöd Anna sällskap
hem i vinternatten. Hon sa inte nej när
han ville följa med upp till pigkammaren
en stund. Han berättade att han kommit
till Gävle hösten innan. Han hade också
bott i Örebro och lärt sig garvareyrket
hos garvare Olof Wallgren.
– Den garvare som städslat mig här i
Gävle heter Johan Wilhelm Adler, han
driver fabriken för garvning och jag
trivs bra där. Detta känner du nog till,
sa Johan, eftersom du jobbar som piga
i hans familj.
– Fabrikör Adler startade för några år
sedan en omnibustrafik här i staden. Det
är en vagn som är heltäckt och dragen
Långvarig väntan

av hästar. Han erbjuder Gävleborna att
åka på en tur runt staden. Har Du något
emot att jag bjuder Dig på en sådan lusttur? frågade Johan.
Så blev det, Anna sa inte nej till denna
trevliga och glada yngling. Så kom det
sig att Anna blev Johans fästekvinna
eftersom de väntade barn tillsammans.

Åter till Nora
Flickan Anna Fredrika Hedberg föddes i oktober månad 1847 hemma i
Nora. Anna återvände inte till sin tidigare arbetsplats i Gävle, utan det blev
hos grosshandlare Daniel Elfstrand och
senare hos sjökapten Per Hallander hon
tog anställning.
När dottern Anna Fredrika var 7 år
gammal återvände Anna till Nora och
till modern i Norr Åsbo. Annas föräldrar
var kronfjärdingsman Abraham Vilhelm
Pålman, 1786–1832, med hustrun Anna
Olsdotter, 1788–1865.
Anna väntade på att Johan också
skulle flytta till henne och dottern. Men
det gjorde han inte. Åren gick och någon
far till barnet, alltså Johan Hedberg, dyker inte upp i husförhören. Anna kämpade på med att försörja sig och dottern.

Vilhelm föds
Anna flyttade till Simtuna socken 1857,
men det blev mest som en utflykt. I samband med detta hade familjen fått tillökning. Vilhelm föddes 1856 i Simtuna.
Han stod då som oäkta barn. Vem fadern
var får man gissa. Denna Vilhelm kom
att kalla sig Lundén som vuxen. Han
gifte sig med Maria Katrina Larsdotter
DISKULOGEN 97
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år 1880. Tillsammans fick de nio barn.
Vilhelm levde till 1940, hans hustru dog
1922.

Skiljebrev
Annas många brev till Johan visar tydligt och klart att hon ville att han skulle
komma tillbaka till Norr Åsbo och till
dottern och hennes son Vilhelm.
Det hör till saken att det blev skiljebrev dem emellan 1857 enligt husförhörens noggranna anteckningar. Vem
som tog initiativet är jag inte säker på,
men jag gissar att utflykten till Simtuna
var till den man hon fått Vilhelm med.
Och då blev minsann Johan vred utan
att betänka den försummelse han själv
visat i alla år. Om han hälsat på sin forna

fästekvinna och deras dotter framgår
inte i husförhören. Inte förrän år 1870
syns Johan Hedberg i husföret i Nora
igen.

Johan flyttar till Anna i Nora
Johan hade fyllt 51 år och Anna firade
sin 50-årsdag ett halvår tidigare. Midsommartiden 1871 blev det till slut bröllop. Johan hade flyttat till Norr Åsbo i
Nora och äntligen var hans flackande liv
slut. Han flyttade inte mer utan trivdes
med lantlivet i Norr Åsbo och ibland
hjälpte han torparna och bönderna med
att garva skinn när de fällt något djur vid
jakten.
Så fick de varandra till slut. Anna fick
åtta år med Johan som gift. Hon dog

1878 i Norr Åsbo i Nora, sin födelsesocken. Johan dog tre år senare, år 1881.

Anna Fredrika Hedberg
Dottern Anna Fredrika Hedberg gifte
sig 1866 med lanthandlare Blom i Enköping. Anna Fredrika födde flera barn
och den äldste sonen Fredrik Arvid
Bloom, blev den Fredrik Bloom, som
skrev vår älskade sång Pärleporten.
Anna Fredrikas man dog 1881 i september månad. Han blev endast 47 år
gammal. Tre månader tidigare hade föräldrarna mist sin treåriga dotter Bertha.
Efter allt detta flyttade familjen till
Stockholm år 1883 och så småningom
blev det Amerika, men om det skriver
jag i nästa berättelse.

D

e flesta av mina artiklar bygger helt på uppgifter jag fun-

nit i Genlines kyrkböcker. Det
blir kolossalt många husförhörslängder
att notera under tiden man forskar på
en person eller familj. Oftast för jag in
HF-längdens nummer under Biografi i
Disgen för den person det gäller. Någon
gång sammanfattar jag alla uppgifter på
ett blad i Excel.
När jag forskade på föräldrarna till
Bloom, som jag skriver om i texten Långvarig väntan, antecknade jag alla HFlängders Genline-nummer i en Excel-fil.
I fallet med Fredrik Arvid Bloom
blev det dock helt annorlunda. Jag
fick gå ut på internet för att hitta källor.
Detta gjorde att jag kom i kontakt med
andra personer som forskat på Bloom.
Bland annat Elsie Blomgren, dotter till
den omtalade frälsningsofficeren som
Bloom var bekant med. En annan värdefull kontakt var Mats Ahlgren som gav
mig sina uppgifter från sin forskning på
Bloom.
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Långvarig väntan

Marianne Mårtensson
marianne.martensson5@live.se

Pärleporten av Fredrik Bloom
Den kända sången Pärleporten skrevs av en svensk sjöman och frälsningsofficer och om
denne man kan man hitta en hel del spännande fakta att väva samman till en historia.

F

1867 den 21 maj
Bred, som ligger utanför Enköping. Han var den äldsta av
de fyra barnen som föddes i lanthandlarfamiljen.
Fadern dog i hjärtinfarkt år 1881.
Modern begav sig till Stockholm år 1883
med den då 16-årige Fredrik och hans
systrar, Anna 14 år och Teresia 10 år.
Fredriks treåriga syster dog också hon
året 1881. Familjen bodde bland annat i
Adolf Fredriks församling samt även på
Kungsholmen.
Exakt när Fredrik begav sig till sjöss
finns ej dokumenterat. Han avlade navigationsexamen under sin tid i Stockholm. Emellertid kom han ut på haven
och blev även kapten på olika båtar.
redrik föddes
i

Giftermål
År 1898 ingick han giftermål med Frälsningsofficeren Lotten Anderson i Chicago. Ett lyckligt äktenskap har det
beskrivits som. Dottern Ruth föddes på
vintern 1900. Då var lyckan fullständig
för Fred, som han kallades i Amerika.
Men den blev inte långvarig. Hans
älskade Lotten dog i mars 1900. Så här
diktade Fredrik någon tid därefter i dikten Lilla Ruth:
Mitt barn, o hvad jag älskar dig!
Ack vore du ändå hos mig!
O, hur mitt hjärta trängtar!
Jag saknar dig, min älskling, så,
Men ännu kan du ej förstå,
Hur stackars pappa längtar
Och tåren föll på kinden ned
Jag hade velat följa med

Uppå den långa färden
Du sof så sött i pappas sköt´
Och visste ej att stormen bröt
Ditt bästa stöd i världen
Då döden tog min kära brud
Och hon gick lycklig hem till gud
I kalla vinternatten,
Då stod jag ensam som förut;
I famnen höll jag lilla Ruth,
Den moderlösa skatten
Men jag är glad att du blef kvar
Ett minne ifrån sälla dar
En tröst för pappas hjärta
Gud signe dig, min lilla Ruth!
Till mig du komma skall till slut;
Då glömmes hvarje smärta
Under denna tid i Amerika, 1901–1904,
studerade Fredrik vid North Park i Chicago, Svenska Missionsförbundet. Samtidigt tjänstgjorde han i The Salvation
Army, 7 kåren i Chicago, april –juli 1902.
Omkring 1902 vigde Fred officersparet
i kåren, nämligen Oskar Bloomgren och
hans hustru.
Trots sorgen efter hustrun kämpade
Fred på med studier på Missionsförbundets pastorsutbildning. Om Ruth hittas
inga uppgifter, kanske kan man gissa att
hon togs om hand av Frälsningsarmén i
dess sjunde kår i Chicago?

Guldgrävarsången
Fredrik har själv berättat att han arbetade som kapten under den tid han reste
runt på haven. Han fick sluta på grund
av för mycket drickande. Då försökte
han sig på att gräva guld istället, om det
Pärleporten av Fredrik Bloom

var i Kalifornien eller Alaska är osäkert. Guldgrävarsången kom ut i tryck
i Stridsropet 1902.
Sjömanslivet var det han alltid längtade efter, vilket tydligt framgår av dikten
Vår lilla pys:
I hytten sofver vår lilla pys
På örngåttet, hvitt som snö
Och mamma, lycklig, ja smått konfys,
Ser ut öfver klarblå sjö
Ibland så ser hon på gossen sin,
Som endast en mor kan se.
Och varma blicken, möter min,
Är värd mer än jag kan ge
Och böljan glittrar i solens ljus,
Det blåser en frisk nordväst,
Hur skönt att lyssna till hafvets brus!
Här mår jag dock allra bäst.
Den kvafva luften från gata, gränd
Ej längre man andas här
Från höga rymden den kommer sänd
Den friskaste atmosfär
Sof sött, min gosse, i mammas koj!
Små änglar hos dig stå vakt
Se´n vakna upp till din lek, ditt stoj,
I morgonens sköna prakt!
Nu dröm om sällhetens fagra ö –
Och sedan en vacker dag,
Så får du blifva på klarblå sjö
Pysen hette Vendel och föddes 1912.
Tragiskt nog dog han i lunginflammation
i april 1919. Vid denna tid var Fredrik
försäljare och bodde i Kalifornien.

Pastorstiden och giftermål
Från åren 1904 och fram till 1908 arbetade Fredrik som pastor i flera olika stäDISKULOGEN 97
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» Än idag, nästan 100 år efter att Pärleporten skrevs av den då

berusade Fred, älskas och sjungs denna sång runt om i världen. «

der och församlingar. Till staden Duluth
i Minnesota kom han år 1908 och där
mötte han sin blivande fru, den svenskfödda Hanna Matilda Lindström, född
i Ryssby i Sverige år 1888. Fadern var
soldaten Aron Krans, som bytte till efternamnet Lindström efter avsked från
soldatlivet. Moderns namn var Vendla
Magnidotter. År 1893 emigrerade familjen till Minnesota.
Säkert besökte Matilda det möte där
Fred skulle sjunga och vittna. En sån
grann man, med intensiva ögon under de
buskiga ögonbrynen och med en vacker
mustasch kunde hon bara inte se sig mätt
på. När han tog lutan och sjöng några
sånger han författat smälte denna unga
kvinna. Han har ju allt, sa hon till sin
moder, efter mötet. Han hade sångröst,
var diktare, musiker och troligen också
romantiker. Självklart bjöd familjen hem
Fred Bloom nästkommande kväll.
Det uppstod kärlek och blev snabbt
bröllop mellan Fredrik och den 20 år
yngre Matilda. Efter två års äktenskap
föddes dottern Viola. Om henne har
Fredrik också diktat. Han beskriver
hennes skönhet i dikten Violas första
sång:
Kind så röd som rosen, ögon himmelsblå
Läppar som den drufva, solen lyst uppå
Åtta hvita tänder, sju ha kommit nyss
Mun så söt och liten, som vill ge en kyss
Må hon blifva pappas fröjd på gamla da´r
Och hans sånger sjunga med en stämma klar,
Just som näktergalen i hans hemlandsskog
Sjunger sina sånger; du förstår mig nog
Sådant yttre har hon, pappas rosenknopp
Hvilka löften rika, som ingifva hopp
32
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Ligga ej fördolda uti ögats dag,
Ja i symmetrien, i min älsklings drag!
Må din barndom flyta stilla som en ström!
Lek med dina dockor, njut, mitt barn, och dröm!
Tids nog komma åren, med sin möda, strid;
Lek, mitt barn, och roa dig ännu en tid!
Två år efter Violas ankomst till familjen
kom lillebror Vendel. Han som kallades
”pys”i dikten.

Påfrestningar i äktenskapet
Man kan förmoda att tiden som försäljare
förde med sig kundbesök och snart nog
blev frestelsen för stark att smaka spriten igen. Fredrik hade nu lämnat både
Frälsningsarmén och sin pastorstjänst.
Han var familjeförsörjare och visste om
sin plikt men nog mindes han sin första
hustru Lotten och den korta tid, då han
var så lycklig med henne och lilla Ruth.
Alltjämt drogs han också till livet på
sjön – en gång sjöman, tänkte han för sig
själv, är nog det jag skulle förblivit trogen.

Oskar Bloomgren
Fredrik mindes sin tid i Frälsningsarméns sjunde kår i Chicago och Oskar
Bloomgren, som han lät viga år 1902.
Under dessa eländiga omständigheter
sökte han upp sin vän Oskar igen. Han
mottogs väl av familjen, som gjorde allt
för att hjälpa honom att komma tillbaka
till Jesus igen, som enda räddningen.
Slitningarna inom äktenskapet fortsatte, drickandet fortsatte. Efter ytterligare en tid sökte dock Fredrik åter upp
sin ”gamla kår”. Spritpåverkad som han
var urskiljde han ändå många av sina
forna vänner. Oskar Bloomgren tog med
Pärleporten av Fredrik Bloom

honom hem och såg till att han fick starkt
kaffe att dricka och blev av med ruset.

Vändningen
Det berättas att under denna stund när
Fredrik åter böjde knä och ropade på
nåden och blodet och frälsningen kände
han att något skedde inom honom. Han
bad om papper och penna och skrev så
ner den kända sången Pärleporten. Detta hände i slutet av år 1917. Ursprungsverserna lyder så här. (Den tredje versen
är ej med i nuvarande översättning.)
För blodets skull
Underbara Gudakärlek
Märklig, djup och ren och stor
Alla stunder, hvilket under
uti Jesu hjärta bor
När han fann mig där i snåren
böjde han sig ner till mig
Hviskande:” Se blodet såren”
Säg, är det ej nog för dig
Han skall öppna pärleporten
och mig säkert släppa in
Ty i blodet, dyra blodet
han mig tvått och gjort till sin
Underbara Guda kärlek
allt förlät han på en gång
Och om blodet, dyra blodet
ljuda skall nu högt min sång
En gång, som en jagad dufva
som en sårad hjort jag var
Men ett söndertrasat hjärta
aldrig Jesus utstött har
Och när livets afton skymmer
jag hos honom klappar på
Och för blodet, dyra blodet
skall han öppna för mig då

Redan året därpå, 1918, var han i tjänst
igen som förkunnare, vilket han sedan
höll på till sin död 1927.

Det tragiska året 1919
Matilda och Fred, beslöt att gå skilda
vägar år 1919. Matilda flyttade hem till
sina föräldrar i Duluth i Minnesota och
båda barnen följde med henne. Fredrik
kände sig nu fri att fortsätta sitt förkunnande om Jesus, och slippa uppslitande
gräl i hemmet. Han tjänade en församling i Titusville, Pennsylvania.
I april 1919 nådde honom budet att
hans älskade lilla son Vendel dött i lunginflammation. I mars samma år hade den
förre soldaten Aron Krans Lindström tagit sitt eget liv och dessutom sin hustru
Vendlas liv, vilket var helt obegripligt för
Fredrik. Återigen hade sorgen drabbat
hans liv.
Han mindes diktsamlingen ”Hvita
Svanor”, som kom ut 1916 med 92 dikter, och Vågskvalp, som utkom år 1902.
Han mindes de ljusa stunderna han
haft. Han försökte verkligen driva bort
de tunga tankarna. Två år tidigare miste
han sin syster Anna. Hon arbetade då
på en hattfabrik i Manhattan. Hon blev
48 år gammal. Modern, och systern Teresia, kom till Amerika år 1902. Familjebanden var starka i familjen Bloom. De
samtalade om att återvända till Sverige.

Återkomsten till Sverige
År 1921 reste modern och Fredrik tillbaka till sitt gamla hemland. Under den
långa båtresan hem till Sverige reflekterar Fred över sitt liv. Sjömanslivet,
pastorslivet, äktenskapen och barnen.

Det värkte i hjärtat över att han kanske
aldrig mer skulle få återse 11-åriga dottern Viola, och Ruth, ja, henne visste han
inget om. Hon borde vara 21 år vid det
laget – och Vendel, hans pys, som bara
blev 7 år. Tungsinnet överväldigade honom och han orkade inte glädja sig åt
vågskvalpet eller den klara, blå himlen.
Inte då.
De kom först till Stockholm, men efter en tid bosatte de sig i Säter i Dalarna.
Mamma Anna Fredrika var glad över att
vara hemma i Sverige igen och sina 74 år
till trots var hon ändå ganska pigg och
rörlig i kroppen.
Hon gladdes med sonen över att han
orkade resa runt och predika igen, som
hon sa. Att få uppleva ännu ett bröllop
hade hon inte väntat sig.
Det hände dock. År 1923 hade Fredrik friat till Berta Andersson, en kvinna
på 29 år. Berta sade ja nästan innan han
friat, en sån stilig man och predikant!
Att Fredrik var 56 år bekymrade henne
inte. Och bröllop blev det. Fred behövde
en kvinna som stöd som tog hand om det
praktiska och det gjorde Berta mer än
gärna.
Vad mer kan hända? tänkte modern.
Hennes aningar infriades när sonen
Vandy föddes i Säter den 17 oktober
året därpå.
Modern dog den 9 januari 1925 i Säter, av en hjärnblödning, och Fredrik
flyttade då till Rättvik för att sedan flytta
till Uddevalla år 1926.
En vårdag, när den drygt tvåårige
sonen Vandy sprang omkring i hemmet,
erfor Fred en väldig värk i magen. Han
fick feber och blev inlagd på sjukhuset
Pärleporten av Fredrik Bloom

i Uddevalla. Blindtarmsinflammation,
konstaterade doktorn med en allvarlig
blick på den sjuke. Fredrik Arvid Bloom
avled den 14 maj 1927, endast en vecka
innan 60-årsdagen. Han begravdes på
Ramneröds kyrkogård.
Tilläggas kan att Fredrik Bloom
också hade anor från de från Belgien invandrande vallonerna. År 1586 föddes i
Belgien Johan Baudou, kolfogde i Österby Bruk, Film, Uppsala län. Anorna
ser ut enligt följande: mm ff mm ff f.

Epilog
Ingen kunde väl ana år 1867, när Fredrik Arvid såg dagens ljus, att hans liv
och leverne skulle lämna sådana spår
efter sig. Än idag, nästan 100 år efter att
Pärleporten skrevs av den då berusade
Fred, älskas och sjungs denna sång runt
om i världen.

Bild: Hvita Svanor
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Ingvar Sahlin 1942–2012

Ingvar Sahlin valdes in i Dis styrelse
2010 och trots att han fick en utrikesstationering kort därefter följde han arbetet i styrelsen via mejl. Vi fick också
många uppmuntrande mejl från honom
under hans tid i Afrika. När han så kom
hem under hösten 2011 och deltog i
funktionärsträffen i oktober såg vi fram
emot att se mer av honom.
Tyvärr diagnosticerades han kort
därefter med sin allvarliga sjukdom och
avsade sig därför styrelsearbetet i november 2011. Vi uppskattade att lära
känna och arbeta med Ingvar och våra
tankar går till hans familj.
Dis Styrelse

Ingvar föddes 1942-11-09 i Gällivare och
växte upp i Kiruna, där vår far arbetade
för LKAB. Efter studenten utbildade
han sig till arkitekt. Under sitt yrkesliv
kunde han dessutom titulera sig småhusförsäljare, byggmästare och fastighetsmäklare i Göteborgstrakten. Det blev
också ett par år i Tyskland. På Statens
Provningsanstalt i Borås arbetade han
med kvalitetssäkring fram till sin pensionering.
Sin bana inom föreningsvärlden inledde han när han som sjuåring startade
en tjuvrökarklubb, och sedan blev det en
radioklubb under gymnasietiden. Ingvar
engagerade sig gärna i föreningar, både
politiskt och ideellt. När det blev frågan
om upplösning av Sahlinska släktfören-

Insändare

Skicka din insändare till diskulogen@dis.se.
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.

Macspalten
Med anledning av Michael Lundholms insändare i Diskulogen nr 96 har jag följande kommentar:
Frågan gällde i första hand val av programvara för att
kunna använda en Mac-dator även i Windows-miljö.
Helge Olsson, redaktör för Macspalten, rekommenderar i
sin spalt Paralells (www.paralells.com) som programvara
för att kunna använda macdatorn till både Mac- och Windowsprogram. Ett program som fungerar mycket bra, men
som givetvis kostar en slant. I tester har det också visat sig
vara det klart bästa alternativet.
Nu finns det i Mac ett ”inbyggt” program, Boot Camp,
som är helt gratis och dessutom det program som ger
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ingen 1976 steg han fram och gick med
i den nya styrelsen. I den vevan började
han släktforska på sin frus sida, för det
mesta var ”ju gjort” på hans sida. När han
skulle pensioneras lanserade jag honom
som styrelseledamot i Dis. Men under
sin mandattid fick han uppdrag för FN
både i Bagdad och i Afrika. När dessa
hade avslutats och han skulle sätta igång
med styrelsearbetet i Dis drabbades han
av cancer och avled den 29 mars 2012,
mindre än ett halvår efter diagnosen.
Jag minns Ingvar som en bror som
var nyfiken på det mesta och som alltid
ställde upp för familjen, vännerna och
släkten.
Carl-Olof Sahlin

DIS informerar

Windows ”högsta hastighet”. Nu är väl inte vi släktforskare
beroende av att datorn är särskilt snabb, men har man
exempelvis barn som spelar spel är Boot Camp det enda
alternativet. Nackdelen med Boot Camp är att man måste
starta om datorn varje gång man växlar mellan Mac och
Windows. Dessutom måste man skapa en partition på
hårddisken för att installera programmet. Men när väl allt
är utfört enligt de instruktioner man får på datorn, har man
en snabb pc med största tillgång på ramminne.
I övrigt använder jag själv bl.a. såväl Open Office (kontorsprogram) som GIMP (foto) med gott resultat.
Åke Östling, medlem 5164

DIS INFORMERAR

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 8.2c 		
750 kr
• Uppgradering
350 kr
(uppgradering från Disgen
version 8.1 eller äldre)
Vill man köpa en uppgradering för 350 kr
krävs oavbrutet medlemskap sedan förra
köpet av Disgen. Saknas oavbrutet medlemskap får man köpa en 8.2c för 750 kr för att
uppgradera sig.

Böcker
1. Sorsele: Samesläkter, del 1, 230 kr
Samesläkter i Ammarnäsområdet med
rötter i Tärna och Arjeplog
2. Sorsele: Samesläkter, del 2, 280 kr
Nybyggarsläkter av samiskt och svenskt
ursprung från Ammarnäs till Sorsele.
3. Sorsele: Samesläkter, del 3, 280 kr
Hans Ersson – ett urval av hans ättlingar
inom Sorsele kommun.
4. Sorsele: Samesläkter, del 4, 330 kr
Hans Erssons sonsons, Johan Hansson,
ättlingar inom Sorsele kommun.
5. Sorsele: Samesläkter, del 5, 280 kr
Komplement till bok 2–4 i Sorsele.
av Thea Hälleberg
(porto ingår i alla priser)

Släktforskarförbundets handböcker
1. Emigrantforskning
(Anna-Lena Hultman & Ted Rosvall)
2. Fader okänd
(Elisabeth Reuterswärd)
3. Kartforskning
(Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson)
Pris: 260 kr per del, eller alla tre delar för
650 kr.
Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång 20 kr/nr
Dis-pin
Dis-pin emalj/gulmetall 25 kr
Övrigt
• Ansedelblock (25 blad/block)
• Antavla (hopvikt, passar A4-pärm)
Pris: 50 kr.

CD-skivor
• Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900,
1970, 1980 och 1990.
• Sveriges Dödbok nr 5		
• Begravda i Sverige		
• Rotemannen		
Pris: 525 kr per cd-skiva.
Register till vigsellängder
Se Dis hemsida.
Betala alltid i förskott till
Dis plusgirokonto 14033-5 eller bankgiro 5009-6742.
Ange alltid medlemsnummer
och vilken vara det gäller.
Porto ingår i priserna om annat ej anges.
Ring Dis kansli vid frågor!

Avlidna Dis-medlemmar
362
5534
6152
10564
11035
13947
14342
15487
15542
16699
17642
17949
21753
25792
28776
30722
31947
40751
47170
4129S

Ingvar Hejdström, Örebro
Rolf Lindberg, Sundsvall
Anne-May Linderholm, Nävekvarn
Owe Rasmusson, Kävlinge
Jan Ingeson, Stockholm
Bert Andersson, Västerås
Karl-Olov Sjölin, Enånger
Anita Stolt, Stockholm
Lennart Werner, Filipstad
Rune Johansson, Gävle
Ingegerd Hedin, Göteborg
Heinz Zwahlen, Hägersten
Göran Sjöö, Vislanda
Benny Berglund, Umeå
Monica Staaf, Stockholm
Lars Sandberg, Spånga
Karl-Erik Svartberg, Partille
Claes-Göran Hansson, Hisings Backa
Harry Lund, Danmark
Stig Roslund, Malmö

Medlemsbeställningar
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FADDRAR & DISBYTOMBUD

Sigurd Nygren har slutat som Disgen-fadder efter nästan 20 år, tack
för dina insatser. Ny fadder är Tommy Jacobsson i Umeå för Disgen,
välkommen.

Disgen/Linux Sverige
Roy Johansson, Götene
roykleva@gotanet.com
Peter Landgren, Brunskog
peter.talken@telia.com
Äldre Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, Kista
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, Eslöv
kerstin@dis-syd.se
Sven Olby, Västerås
sven.olby@telia.com
Reunion/Mac
Helge Olsson, Anderslöv
helge@dis-syd.se
Gunilla Hermander, Hudiksvall
macnilla@telia.com
Micael Olsson, Åre
micael.olsson@itare.se
Kerstin Farm, Marfors
kerstin.farm@telia.com

Min Släkt/PC
Torgny Larsson, Malmö
t.larsson@tele2.se
Elinor Elmborg, Södertälje
jagelli@hotmail.se
Lotta Sörensen, Sölvesborg
lotta.1957@gmail.com
Kjell Croné, Göteborg
kjell.crone@home.se
Annelie Lindgren Kedehag, Bollebygd
petared@gmail.com
Daniel von Schantz, Falun
daniel.von-schantz@edu.borlange.se
Bo Svartholm, Frösön
bo.svartholm@snf.se
36
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0511-58020
dag+kv
0570-53021

08-7511630
0413-31025
021-20494

0410-20002
0650-94188

0701-770111

(040-510766)
08-55013205
0704-407436
031-159538
kv
(033-288388)
kv
(0705-698037)
063-44286

Faddrarna har talat om på vilket sätt de vill bli kontaktade. Den kontaktinformation som inte står inom parentes
bör användas i första hand. Faddrarna är listade i postnummerordning.
Disgen/PC Sverige
Rolf Ahlinder
Handen
Stig Geber
Uttran
Håkan René
Vällingby
Carl-Göran Backgård
Åkersberga
Torgny Larsson
Malmö
Bengt Kjöllerström
Lund
Anders Larsson
Svedala
Jan Nilsson
Staffanstorp
Gunnar Persson
Höganäs
Caj Nilsson
Svalöv
Rune Jönsson
Kristianstad
Ove Billing
Laholm
Donald Freij
Värnamo
Arne Sörlöv
Tving
Jan Jutefors
Rockneby
Christina Claeson
Göteborg
Jan-Åke Thorsell
V Frölunda
Kent Lundvall
Uddevalla
Karl-Erik Lerbro
Kinna
Kristina Andersson
Lidköping
Robert Mallander
Taberg
Börje Jönsson
Eksjö
Karl-Edvard Thorén
Linköping
Patrick Johnson
Linköping
Torsten Ståhl
Norrköping
Elisabeth Molin
Havdhem
Stig Svensson
Flen
Gunnar Jonsson
Säffle
Bengt Hammarström
Karlskoga
Jan Wallin
Örebro
Claes Embäck
Gävle
Kurt Wikholm
Gävle
Tony Rödin
Bollnäs
Staffan Bodén
Iggesund
Bodil Orremo
Frösön
Arne Bixo
Fränsta
Joacim Söderström
Sundsvall
Örjan Öberg
Härnösand
Peter Johansson
Örnsköldsvik
Lennart Näslund
Örnsköldsvik
Tommy Jacobsson
Umeå
Laila Larsson
Ersmark
Disgen/PC Danmark
Georg Agerby
Bröndby
Disgen/PC Finland
Max Forsén
Nämpnäs
Henrik Mangs
Vasa
Disgen/PC Norge
Knut Egil Hamre
Halden
Alf Christophersen
Songe
Faddrar & Disbytombud

Fadderlista i postnummerordning
rolf.ahlinder@dis-ost.se
stig.geber@telia.com
(hakan.rene@gmail.com)
cg@milstolpen.org
t.larsson@tele2.se
bengt@kj2.se
anders@dis-syd.se
(fotojanne@bredband.net)
(gunnar.persson@mailbox.swipnet.se)
caj.nilsson@tele2.se
044-245217
(runejoensson@telia.com)
0430-14120
(od@laholmo.net)
(0370-650793)
donald@freij.se
0455-70304
(arne@sorlov.com)
0480-66565 kv
(jan.jutefors@telia.com)
031-159538 kv
ch_claeson@hotmail.com
031-291155
(jama.thorsell@spray.se)
0522-74740
(k.lundvall@telia.com)
0320-13235 dag+kv
(karl-e.Lerbro@telia.com)
(0510-27093 kv)
foreningar.kristina@gmail.com
(036-308148 kv)
robert@mallander.se
0381-10840
(b_json@hotmail.com)
013-101151 dag+kv
(karlet@comhem.se)
070-6000760 kv
masspier4lobster@gmail.com
011-148066
(totta.stahl@telia.com)
0498-481377
(elisabeth@imolin.se)
0157-70138
(runeby@telia.com)
0533-10559
dis707@kilagenealogen.se
0586-36587 dag+kv
b.hammarstrom@telia.com
(019-183830 kv)
jan.wallin.orebro@telia.com
026-192500
(classe.e@tele2.se)
026-102344
(kwikholm@gmail.com)
(070-3506304)
tony.rodin@gmail.com
0650-561417
(hampus3249@gmail.com)
063-44666
(bodil.orremo@bredband.net)
0691-30502
(arne.bixo.dis@telia.com)
060-155030
(joacim.h.soderstrom@telia.com)
0611-22188
(orjan@bakskuru.se)
0660-375567
(peter.johansson-oer@telia.com)
0660-372109 kv
(lintagan@home.se)
090-32493
tommy.umea@gmail.com
0910-720041
(laila.tuva@telia.com)
08-53030734
08-57974560 dag
08-54061136
(040-510766)
(0702-703944)
040-400233
046-255788 kv
042-330515

+45-43965337
+358-405857158 kv
+358-500268361 kv
+47-69176169
+47-37164209

g.agerby@jubii.dk
(mforsen@tawi.fi)
henrik.mangs@netikka.fi
keh-dis@online.no
alf.christophersen@medisin.uio.no

STYRELSEN 2012
Dis faddrar är en grupp erfarna medlemmar
som på ideell basis åtagit sig att dela med sig av
sina erfarenheter till andra medlemmar, via telefon
och mejl. Det finns inga garantier för att dina problem
blir lösta genom att du kontaktar en fadder, eller att du
slipper datorrelaterade olyckor. Genom att kontakta en
fadder har du förbundit dig
1. att ha tagit en säkerhetskopia innan samtalet (mejlet)
2. att följa fadderns råd på egen risk
3. att ha samtyckt till att faddern inte kan göras ansvarig
på något sätt för eventuella fel, misstag, dataförluster
eller annan skada.

Daniel

Eva

Disbyt-ombud (Sverige)
Carl-Olof Sahlin, Täby
carl-olof.sahlin@telia.com

08-7563314

Christer Thörn, Perstorp
disbyt@dis-syd.se

0709-967687

Donald Freij, Värnamo
donald@freij.se

0370-650793

Lena Zariqi Henriksson, Lessebo
leza@bredband.net

0702-444115

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

031-478093

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

Kerstin Malm, Örebro
kegubi60@gmail.com

019-260585

Boine Nurmi, Västerås
boine.r@nurmi.nu

021-417344

Bernth Lindfors, Njurunda
bernth.lindfors@telia.com

060-31524

Elisabeth

MAC

Staffan

Charlotte

Bo

Marianne

Kjell

Josefine

Ulf

Disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt, Stockholm
08-250966
gunnar.bergstedt@gfh.se
Dis Arkiv
c/o Jan Nilsson, Lagerlöfs väg 14, 245 32 Staffanstorp
dis_arkiv@dis.se
046-255788 kv

Karl-Ingvar

Styrelsen

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
Marianne Strömberg, Sleipnervägen 13 2tr
136 42 Handen, 08-777 66 82
marianne.stromberg@bredband.net
Övriga ledamöter
Staffan Knös
Kyrkogatan 5, 372 30 Ronneby
0457-14093, 1338-sek@telia.com
Kjell Croné, Odinsgatan 20 B,
411 03 Göteborg
031-159538, kjell.crone@home.se
Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 42138 Västra Frölunda
031-478093, charlotte.borjesson@telia.com
Josefine Nilson, Brunstorpsvägen 26 A
561 36 Huskvarna
036-145450, josefine-nilson@swipnet.se
Bo Kleve, Solhaga 7, 582 47 Linköping,
013-104 204, bok+dis@kleve.se
Ulf Frykman
Arrendegatan 5, 583 31 Linköping,
013-2149 37, ulf.frykman@comhem.se
Karl-Ingvar Ångström
Hemmansvägen 87,
871 53 Härnösand, 0611-203 41,
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Valberedning
Sammankallande: Sture Bjelkåker,
013-150902, sture.bjelkaker@comhem.se
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Dis-Mitt

Dis-Bergslagen

Dis-Öst

c/o Linder, Burliden 7,
937 92 Burträsk, 070-2294804
ordf_nord@dis.se
Hemsida: www.dis-nord.se
Ordf: Anna Linder

c/o Lilliesköld, Johannedalsv 150,
863 37 Sundsvall,
060-155 030, ordf_mitt@dis.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Ordf: Rolf Lusth

Ekevägen 2 B, 72218 Västerås,
021-14 33 61
ordf_bergslagen@dis.se
Hemsida: www.dis-bergslagen.se
Ordf: Brage Lundström

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

Årsmötet i Umeå
DIS-Nord hade årsmöte i Umeå i mitten
av april. Föreningen omspänner Västerbottens och Norrbottens län. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar genomfördes. DISNord har en bra verksamhet med träffar
i länen.
Kurser genomförs om släkten, forskning,
datorstöd samt registrering med kartor
som stöd. Till hösten planerar föreningen
att anordna kurser på flera orter i Västerbottens och Norrbottens län.

Början av det nya verksamhetsåret har
präglats av frågor kring Släktforskardagarna i Gävle där DIS-Mitt är en av arrangörerna. Mycket kraft har fått läggas på att få
kommunikationen med samarbetspartnern
Släktforskarförbundet att fungera tillfredsställande. Det lokala arbetet på plats i
Gävle fortskrider planenligt. En väldigt
driftig grupp från Gävle, med Claes Embäck
i spetsen, driver föreningens del i arrangemanget och kommer att lyckas mycket väl
med detta, medan föreningen i övrigt bara
sitter och tittar på. Kanske inte en förening med en så stor geografisk utbredning
bör vara en av parterna i ett lokalt arrangemang som Släktforskardagarna.
Verksamhet inom föreningens utbredningsområde har löpt på i gamla hjulspår
med jourhavande släktforskare inom
Gästrikland och värdar en gång i månaden vid Midälva Genealogiska Förenings
släktforskarlokal i Sundsvall, samt kursoch mötesverksamhet tillsammans med
föreningarna Jämtlands Lokalhistoriker &
Släktforskare och Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs i Jämtland respektive
Ångermanland. Med övriga släktforskarföreningar i Ångermanland samt med
släktforskarföreningar i Härjedalen och
Hälsingland finns för närvarande inget aktivt samarbete. Under höstsäsongen kommer en, redan fulltecknad, kurs att hållas
i Sundsvall. Övrig planering för hösten och
vintern är ännu ej påbörjad.
En av föreningens trotjänare, Bernth
Lindfors, har av Släktforskarförbundet
utsetts att erhålla ett Hedersdiplom att
utdelas vid släktforskardagarna i Gävle.
Tyvärr står föreningen för tillfället utan
ordinarie redaktör för DIS-Mitt Nytt då den
tidigare redaktören avsagt sig uppdragen
med omedelbar verkan.
ROLF LUSTH

Vi har tidigare i vår rapport i Diskulogen
berättat att vi planerar att göra en uppföljning på den grundkurs i Disgen 8.2, som vi
säljer i ganska stora mängder. Leverans
sker till hela landet. Vi efterlyser synpunkter
på vad som bör ingå. Hör av dig till brage.
lundstrom@telia.com så kanske vi tillmötesgår dina önskemål.
Den 30 september kommer Göran Thomasson från Eskilstuna att vid en tematräff i Västerås visa hur man jobbar med
bilder, bl.a. med Googles gratisprogram
Picasa 3.
Den 29/9 deltar vi på Släktforskarmässan i Eskilstuna. En tradition och en mässa
betydligt mindre än Släktforskardagarna.
Det betyder inte att den är ointressant –
snarare tvärtom.
Vi kommer förhoppningsvis även att tillsammans med Björn Johansson delta i en
aktivitet i Dalarna under hösten/ vintern
omkring karthantering. Vi efterlyser febrilt
en kontaktperson i Dalarna. Vi har dock
kommit en bit på vägen mot Dalarna (från
Mälaren räknat), då vi fått en kontaktperson i Fagersta, vars namn är Carl Michael
Skog.
En annan aktivitet som säkert kommer
att ge oss en del jobb, men framför allt
möjlighet att presentera Bergslagen, är
att Släktforskardagarna 2013 kommer att
äga rum i Köping.
BRAGE LUNDSTRÖM

Utöver programkvällar, kurser och helgforskning har vi i DIS-Öst sedan flera år
arrangerat studiebesök. På en guidad tur
i Riksarkivet i Marieberg, i Arninge eller på
Uppsala Landsarkiv får våra medlemmar
tips och idéer om nya sökvägar i sin forskning. Många är de som gjort återbesök på
ordinarie öppettider efter ett av studiebesöken i DIS-Öst:s regi.
Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala eller Riksdagens arkiv och bibliotek
är platser man kanske inte själv tänker på
att söka uppgifter på för att öka sina kunskaper om vad släktingar sagt eller gjort,
lära sig mer om sina anors dialekter eller namnskick samt läsa vad en eventuell
förfader åstadkom när han satt i Sveriges
Riksdag på 1700–1800-talet.
På Stockholms Borgargille har vi också
gjort besök som gav besökarna rikligt med
information och inspiration om Stockholm
och dess innevånare. Riddarhuset är ju
mer välbekant, en institution som arbetar
aktivt för att vårda och bevara sin historia.
Alla har vi inte adliga anfäder. Ändå kanske
adeln utövade stor påverkan på våra anor,
som bodde i de små torpen under de stora
herrgårdarna och slotten. Därför kan även
de vara väl värda att lära sig mer om.
Varje år brukar vi försöka besöka en eller
två kyrkor. Det finns ju gott om dem, alla
med sin märkvärdiga historia. Vi har besökt Katarina kyrka på Södermalm i galgbackens närhet, som brann men återuppbyggdes. Tre av Sveriges åtta rundkyrkor
finns i Stockholms närhet, Solna, Bromma
och Munsö. Vi besökte Solna kyrka och
fick lära oss om hur den brukades som
försvarsbyggnad samtidigt som den användes för kyrkliga förrättningar.
Historiskt intressanta kyrkor finns det
ju överallt i landet och de har det gemensamt att det är våra anor som var med och
skapade historien kring dem.
I höst ser vi fram emot ett besök i Högalids kyrka med sina två höga torn som syns
över hela stan och dess speciella kolumbarium.

Foto: Göran Skog

REGIONFÖRENINGARNA

Dis-Nord

Efter en kaffepaus höll Lotta Vikström,
docent och universitetslektor i historia
vid Umeå Universitet, två mycket uppskattade föreläsningar. Temat var ”Straffad för
livet” – om kvinnor och mäns levnadsbanor och liv efter utförda brott i 1800-talets Sundsvallsregion samt ”Vad vet en
så länge en går hos bönnerna?” – pigor
på väg till svenska och nordamerikanska
städer under 1800-talet. Föredragen gav
en god inblick i kvinnors liv efter brott
under 1800-talet och den social- och befolkningshistoriska utvecklingen samt om
utvandring och giftermålsmönster.
Föredragen var skickligt genomförda
och deltagarna erhöll riklig kännedom om
källmaterial som stöd för utförd forskning.
Lotta Vikström tackades med varma och
starka applåder samt en minnesgåva.

KERSTIN BJERNEVIK
KNUT SJÖBERG
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Regionföreningarna

Dis Syd

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

Vi har haft ett antal föreläsningar i Linköping, Norrköping, Mjölby och Katrineholm.
Det har varit många olika ämnen som har
avhandlats. En lista finns på hemsidan.
Vi har också arrangerat en studieresa till
Krigsarkivet, Riksarkivet och Stadsarkivet.
Innan resan hade vi två förberedande minikurser för att få ut så mycket som möjligt
av besöket.

Föreningen Dis-Väst firar sitt 25-årsjubileum lördagen den 8 september på
Scandic Hotell i Mölndal. Mer information
kommer på vår hemsida under sommaren
och i nr 3 av Disketten.
Vårens andra möte avhölls ute på Öckerö i maj, det blev en intressant dag i det
vackra vårvädret. Det är alltid trevligt att
besöka olika delar av Västra Götaland och
Norra Halland.

Antalet medlemmar har stagnerat inom
DIS. Om det är en tillfällighet eller ett tidens tecken återstår att se. För regionföreningarna har utvecklingen varit spretig.
De större regionföreningarna har ökat sitt
medlemstal medan de mindre är i stort
sett oförändrade i sitt medlemstal. Så är
det även med DIS-Småland, som pendlar
på ett medlemstal kring strax under 1100.
Inom DIS-Smålands region finns det ca
2000 DIS-medlemmar. Varför vill inte ca
1000 av dessa vara med i DIS-Småland?
Trots våra ambitiösa försök har vi inte
lyckats nå denna grupp. Vid senaste styrelsemötet i Alvesta var frågan uppe till
behandling. Vad ska vi göra och hur?
Ett förslag är att hitta duktiga personer som kan våra programvaror och vill
dela med sig av sina kunskaper till våra
medlemmar. Tanken är att vi ska kunna
engagera folk i ett första steg till att bli
kontaktpersoner och lokalt ansvariga för
att vi ska kunna få igång en självgående
verksamhet på de största orterna inom
vårt geografiska område. De orter som vi
främst tänker på är: Eksjö, Hultsfred, Jönköping, Kalmar, Ljungby, Nässjö, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik och Växjö, utan
inbördes rangordning. Detta är ett långsiktigt projekt som också siktar mot att vi ska
öka vår samverkan med de genealogiska
föreningar som finns i Småland. I det korta perspektivet pågår planering av ca tre
Disgen-kurser i sedvanlig omfattning. Kursstarterna beräknas till ca oktober 2012.
Vi byter strategi till att erbjuda kurserna
via e-post med respektive kurs och ort.
Efter vår kurs i Kalmar 2011 utlovade vi
en påbyggnadskurs. Nu ser det ut som att
den blir av i mitten av oktober 2012. Så
håll koll på brevlådan.
Kursinnehållet blir: Karthantering, olika
typer av utskrifter, HTML, bild- och filhantering.
Antal kurstillfällen: 4. Deltagarantalet är
begränsat till 12. Om det blir fler sökanden
kan vi dubblera kursen så att en kurs går på
förmiddagar, den andra på eftermiddagar.
Kurserna vänder sig i första hand till medlemmar i DIS-Småland. Du som bor inom
vår region och inte är medlem i DIS-Småland kan, i mån av plats komma ifråga.
Väl mött på höstens kurser!

Årsmötet i Hässleholm
Sjuttio medlemmar i DIS Syd samlades
för årsmöte söndagen den 15 april på Senioren i Hässleholm. Föredraget handlade
om Carl Johan Ståhlbrand – en sagolik
historia om hur en oäkta Skånepåg blev
en äkta brigadgeneral i det amerikanska
inbördeskriget. Vi hade engagerat förre
ordföranden i Genealogiska Föreningen,
Tomas Risbecker, som berättade om sin
bok ”Tack General!”.

Medlemmar från flera orter i regionen följde med till Stockholm. Man hinner kanske
inte med så mycket forskning på en dag,
men man lär sig hur det fungerar.
En grundkurs i Disgen har anordnats i
Linköping. Den har behandlat olika moment i Disgen vid sju olika kurstillfällen.
Det har varit möjligt att välja att gå på
förmiddagen eller eftermiddagen.
I Norrköping har vi haft flera minikurser
i olika ämnen, både på dagtid och på
kvällstid.
Forskarstugan har varit öppen för besökare i stort sett alla dagar mellan kl.
13.00–16.00. En lista med våra öppettider finns på hemsidan.
ULF FRYKMAN

Vi har haft flera kurser under vårterminen i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och hoppas på en ny termin
med många nya kursdeltagare. Synnöve
Nilsson, ny i DIS-Väst styrelse, har haft
flera intressanta kurser med bland annat
emigrationsforskning och hur man släktforskar med hjälp av datorn, och vår avgående ordförande Jan-Åke Thorsell hade en
mycket uppskattad fortsättningskurs i Disgen tillsammans med Einar Gustafsson, ny
i DIS-Väst styrelse. Nya i styrelsen är också
Carolina Carlander och Ylva Amberntsson.
Släktforskningens dagar, det är två dagar i Göteborg, hölls denna gång i det f.d.
Ostindiska Kompaniets lokaler, som nu
inhyser Stadsmuseet. Många besökare
och många spännande
föreläsningar var det.
Vi ser fram emot en
skön sommar med ett par
spännande släktforskardagar i Gävle i augusti.
Sedan är det dags för Bok
& Bibliotek-mässan i september, men först 25-årsjubileet den 8 samma
månad.
CHRISTINA CLAESON

RAINER TIMANDER

Regionföreningarna

REGIONFÖRENINGARNA

Dis-Småland

c/o Holm, Lilla Fridhemsgatan 2,
414 73 GÖTEBORG
ordf_vast@dis.se
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Jonny Holm

Foto: Jan Nilsson

Dis-Väst

c/o Frykman, Arrendegatan 5,
58331 Linköping,
013-214937, ordf_filbyter@dis.se
Hemsida: www.dis-filbyter.se
Ordf: Ulf Frykman

Foto: Kent Lundvall

Dis-Filbyter

Pågen föddes i Össjö 1821 som son till
kammarpigan Christina Möller och baron
Adolf Tornérhjelm. Carl-Johans ogifta föräldrar fick ytterligare åtta barn tillsammans. Carl Johan Möller mönstrade vid
Wendes artilleriregemente 1839. Som
soldat deltog han 1849 i det dansk-tyska
kriget. Eftersom han inte såg någon möjlighet att bli officer i Sverige emigrerade han
till USA med hustru, son och bror 1850.
Stolbrand, som han nu kallade sig, försörjde sig på handel och lantmäteri i New York
och sedan i Chicago. Han enrollerade sig i
nordstatsarmen 1861 och blev major och
artilleribefälhavare för en armékår. 1864
utsågs han, som ende svensk under inbördeskriget, till brigadgeneral av President
Lincoln. Kung Carl XV utnämnde honom
till Riddare av Svärdsorden. Brigadgeneral
Stolbrand dog 1894 och vilar på Arlingtonkyrkogården.
Efter paus för kaffe, te och goda smörgåsar följde årsmötet och sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Vad valen beträffar
så omvaldes föreningens ordförande Jan
Nilsson och nya styrelseledamöter blev Bo
Lundgren, Kerstin Olsson och Rune Jönsson. Till revisorer med suppleant valdes
Sven-Erik Eliasson, Tommy Lilja och Per
Åke Fredriksson, samt till valberedningen
Christer Thörn och Inger Björklund.
MATS J LARSSON
DISKULOGEN 97
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 Linköping

POSTTIDNING

I stugan kan du forska i mer än hundra cd-skivor.
Du kan också forska med hjälp av ett antal abonnemang på internet som t.ex. folkräkningar i USA
och Sverige, skannade kyrkböcker i Sverige och
lokala databaser för Östergötland och Linköping.
Ring gärna innan besöket då det ofta är fullsatt
vid datorerna.
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DISBYT

Få tillgång till vår släktdatabas med över
25 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
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