
Motion 1 till DIS årsmöte 2021, ”Databas med källbelagd information 

om Sveriges invånare genom tiderna tillika mötesplats för all svensk 

släktforskning (Svingt)” 
 

Motionens text är för lång för att återge här; se originalet. Motionen är inlämnad av Per Andersson, 

Helsingborg. 

Styrelsens yttrande: 

Motionären föreslår en databas över Sveriges historiska befolkning. Databasen ska utföras som en 

slags wiki och dessutom tjäna som mötesplats för släktforskare (”community”). Förslaget är mycket 

detaljerat men såvitt styrelsen förstår finns ingen implementation eller testversion av tekniken. 

Till årsmötet 2011 ingavs en motion med snarlik innebörd, Rikstäckande Genealogisk Databas. Denna 

antogs av årsmötet och utvecklingen tog sedan fart med bidrag från Internetfonden. Resultatet blev 

bland annat en matchningsprogramvara för att jämföra släktträd och hitta matchningar och duplikat, 

samt en namndatabas och algoritmer för att hantera normaliserade namnformer. 

Matchningsprogrammen drivs idag av DIS under namnet OpenRGD. Det gjordes åtskilliga 

beskrivningar om hur uppbygganden av själva databasen skulle gå till – ett system med ombud likt 

dagens Disbytombud skissades upp – men blev aldrig verklighet på grund av ”personalbrist”. Hela 

projektet lades på is enligt styrelsebeslut 2019. 

Motionären anser att Svingt är något annat än RGD på grund av dess wiki-natur. Styrelsen tvivlar på 

detta. Vi vill inte att DIS aktivt medverkar till att bygga en databas med felaktig information; vi har 

redan det problemet med Disbyt. Styrelsen anser därför att någon typ av manuell 

bearbetning/kontroll är väsentlig. Därmed hamnar Svingt och RGD i samma fack, även om 

motionärens förslag med Svingt är mycket mer ambitiöst utformad. Inom styrelsen finns olika 

uppfattningar om nyttan med en sådan databas, och huruvida det är lämpligt att föreningen lägger 

sina resurser på en utveckling av en sådan; men vi är eniga kring att Svingt och RGD har det 

gemensamt att genomförandet inte är realistiskt i dagsläget. Det finns globalt flera olika wiki-träd 

med världsträd som mål, och styrelsen anser inte att den arbetsinsats som kommer att behövas för 

att Svingt ska kunna genomföras kan förutses i föreningens regi. 

 

Styrelsen föreslår 

att motionen avslås. 


