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Motion 1 från Rolf Carlsson, "Databas över Sveriges historiska befolkning"
Utredning beträffande möjligheterna att upprätta en databas över Sveriges historiska befolkning
Förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att upprätta en databas över Sveriges
historiska befolkning med dess släktsamband. Det mycket omfattande materialet med starkt
varierande kvalité på grunddata inger respekt men inte desto mindre måste det anses angeläget att
någon gång i framtiden inleda arbetet med att upprätta en sådan databas.
Fördelarna är uppenbara när en person är entydigt identifierad med släktled såväl bakåt som framåt
och en stor del av osäkerheten, som dagens släktforskare trots tillgången till Disbyt, har kan
ytterligare elimineras.
Utredningen bör göras mycket brett och omfatta exempelvis följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetskontroll och granskning av uppkomna släktskap, hantering av tveksamma fall
Samarbete med andra organisationer (främst Släktforskningsförbunden men även andra)
Eventuellt införande av ett ”Person-ID”
Koppling till den moderna folkbokföringen
Sekretessregler – etiska och juridiska
Kontakt med den professionella forskarvärlden liksom möjligheterna till finansiering
(nationellt resp. EU-stöd)
Koppling till Disbyt
Vilka uppgifter skall ingå, hur skall källor hanteras mm
Form för inrapportering av data
Tillgänglighet och eventuella avgifter/abonnemang för finansiering
och ytterligare väsentliga områden att ta upp

Utredningen skall kunna adjungera medlemmar även utanför Dis.
Utredningen bör rapportera löpande till Dis styrelse med målsättning att avlämna slutrapport vid
nästa års stämma innehållande minst tre olika förslag, varav ett kan vara att inte upprätta databasen
av skäl, som utredningen kommer fram till.
Rolf Carlsson
Medlem 39539
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Motion 2 från Kjell Hasselroth, "Verktyg för släktforskningsresultat i fleranvändarmiljö"
Jag föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till sätta en arbetsgrupp. Uppgiften till gruppen
skall vara att undersöka vilka verktyg det finns och bör finnas, för att registrera
släktforskningsresultat i fler användarmiljö. Disweb bör ingå i gruppens uppgift.
Verktyget skall ha möjlighet att exportera innehållet till Disbyt.
Ett verktyg för lokala släktforsknings föreningar, släktföreningar som underlättare deras
gemensamma forskning.
Gruppen skall också komma med förslag på hur DIS i övrigt kan stödja lokala föreningar, som vill
publicera sin forskning i Disbyt. Som exempel server utrymme.
Kjell Hasselroth
Tel 054-566303
Mobil 070-3008687
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Styrelsens svar
Styrelsen anser att det finns många beröringspunkter mellan de två motionerna och väljer därför att
behandla dem i samma svar.
A) Dels har vi uppgiften (motion 2) att "registrera släktforskningsresultat i fleranvändarmiljö". Här
handlar det om att grupper av användare bygger upp sina databaser och själva tar ansvar för resultat
och kvalitet. Här har DIS sedan en tid tillbaka genom Hans Marmolins ansträngningar drivit utveckling
av Disweb, som är just ett webbaserat program för släktregistrering. En annan möjlighet är att bygga
ut Disgen för ändamålet ifråga.
B) Dels har vi uppgiften (motion 1) att bygga upp en allomfattande databas över alla historiska
personer och på något sätt tillhandahålla denna till intresserade släktforskare. Detta berör Disbyt inte för att Disbyt egentligen är tänkt så, men används i praktiken ofta på det sättet.
C) Inom DIS har vi också sedan tidigare haft en önskan att renovera Disbyt ur teknisk och
presentationsmässig synvinkel.
A, B och C har åtminstone de bakomliggande databaslösningarna gemensamt, och därmed
associerade frågor, som exempelvis hur man säkrar kvalitén i släktskapsrelationerna i databaserna.
Det verkar onödigt att ha separata arbetsgrupper som sysslar med dessa närliggande frågor.
Styrelsen tror att det i och för sig är en mycket stor uppgift att bygga upp en sådan databas som
motion 1 beskriver. Enligt Wikipedia (artikeln "Sveriges demografi") föddes ca 26 miljoner människor
i Sverige under perioden 1749-2005. Enbart Sveriges dödbok 1901-2009 - som innehåller ca 70 % av
de avlidna under första halvan av 1900-talet - innehåller 7,8 miljoner människor. I Disbyt finns 8,2
miljoner unika personer födda 1750-1900.
En arbetsgrupp för att utreda frågorna förefaller dock vara en rimligare uppgift. Vi anser att
kvalitetsfrågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. Vi tror också att det är rimligt att en sådan
databas endast omfattar avlidna personer. Det påverkar inte tekniken men väl aspekter som
sekretessfrågor med mera.
Styrelsen hoppas att motionärerna vill delta i arbetsgruppen!

Styrelsen föreslår årsmötet
att styrelsen får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp enligt ovan, och utfärda detaljerade
instruktioner till denna.

