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et finns en paradox. Förr i tiden hade vi 
mycket fritid. Föreningslivet fungera-
de då som en social mötesplats. Idag 

har vi egentligen ännu mer fritid – men samtidigt 
mycket mindre tid. Det tar tid att zappa igenom 
70 TV-kanaler eller surfa på internet. Det har 
därför blivit svårare att engagera folk i frivilligt 
arbete.

Det berättade Rolf Nyhus på Dis-Norges 
landsmöte i april, och han borde veta eftersom 
han under ett antal år har varit general för skid-
tävlingarna vid Holmenkollen, där man årligen 
engagerar 3 000 frivilliga.

Med frivillighet eller ideellt arbete menar han 
arbete som är nyttigt för flera, som man gör att 
fri vilja för att man önskar det och som är gratis 
för mottagaren. Han menar också att det går att 
ändra på utvecklingen. Det gäller att skapa en 
positiv miljö för frivilligarbete. Många är idag 
inte intresserade av långa insatser, men kan tänka 
sig göra korta intensiva insatser. Det är viktigt 
med en stark identitet. Det är därför funktio-
närströjor och loggor är så viktiga. Det gäller att 
våga skapa nya mål, att lägga ribban högre än 
tidigare. 

Han menade också att man borde påverka ar-
betsgivare att se mer positivt och få accept för fri-
villigarbete. Sådana insatser kan vara utvecklan-
de och ge fördelar tillbaka till arbetsgivaren. Jag 
har själv inte tänkt i sådana banor, men ska nu 
genast prata med min arbetsgivare, att jag borde 
få sätta av tid för mitt Dis-engagemang :-) 

Som ordförande i Dis brukar jag säga att jag är 
stolt över att så många tycker det är kul att enga-
gera sig ideellt i vår förening. Här menade Rolf 
Nyhus att man måste som förening fundera både 
på hur man rekryterar och behåller funktionärer. 
En viktig del är utbildning. Här tycker jag att vi 
borde kunna bli bättre. Det är också viktigt att 
uppmuntra och hedra de som gör stora insatser 
för en förening. (De frivilliga vid Holmenkollens 
skidspel fick medalj för vart femte år de deltagit.) 
Om man har ett sådant system, så är det viktigt 
att man verkligen håller koll, så att man inte mis-
sar någon som gjort en stor insats. 

Hur ska man överleva i framtiden? Ska för-
eningen betrakta utvecklingen, flyta med eller 
handla? Här var nyckelorden förändringsvilja, 
kreativitet, våga gå i nya spår och 
vilja att synliggöra medarbe-
tare. Det låter nästan som en 
anställningsannons, och det 
är det på sitt sätt också. Var 
finns du som kan tänka dig 
att göra en insats för Dis? 
På webben lägger vi 
upp en sida med 
lediga jobb, där 
vi menar lediga, 
frivilliga, ideel-
la jobb. Är du 
intresserad av 
att skicka in 
din ansökan?  

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

Föreningen Dis,
Gamla Linköping
582 46 Linköping
Telefon: 013-149 043
Fax: 013-149 091
dis@dis.se, www.dis.se
pg: 1 40 33-5, bg: 5009-6742
Medlemsavgift: 120 kr per år.
Familjemedlem: 60 kr per år.

expeDition & forskarstuga

Hovslagaregatan 3, 
Gamla Linköping
Öppet månd–fred kl 9–16.
Kansliet lunchstängt kl 12–13.
Ring gärna före besök!
kanslister 
Mikael Olsson, Gull-Britt 
Andersson, Ragnhild Bergström.
webbreDaktör

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

annonsprislista

Helsida  8 000 kr
Halvsida  4 000 kr
1/4 sida  2 000 kr
1/8 sida  1 000 kr

Medlemmars radannonser 
kostar 10 kr per rad.  
Annonserna består endast av 
text och fet rubrik. Min 3 rader 
och max 10 rader.

ansvarig utgivare 
Olof Cronberg
reDaktör 
Anna Linder, diskulogen@dis.se
Burliden 7, 937 92 Burträsk
0914-520 062
upplaga 
29 000 exemplar. 
utgivning 
4 gånger per år.
tryck 
Sandvikens Tryckeri
issn 1101-3826

D

ledaren

Olof Cronberg  
Ordförande
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Hallmark säljer tredimensio-
nella släktträd i metall. Det finns små 
fotoramar att köpa och hänga i trädet. 
På vissa finns det även plats för namn-
skyltar. www.hallmark.com

Tack Bernt!
Hösten 2003 tillträdde Bernt Stenmark som redaktör för Diskulo-
gen. Dessförinnan hade Björn Johansson, på ideell basis, varit re-
daktör under många år. Bernt antog utmaningen och satte igång ett 
utvecklingsarbete. Det innebar en stor ansiktslyftning för Disku-
logen, som blev en riktig färgtidning. Sedan dess har det blivit ett 
tjugotal nummer och antalet sidor har efter hand ökat.

Upplagan har också ökat från 20 000 till nästan 30 000. Det inne-
bär att Diskulogen är en av världens största släktforskartidning, och 
klart störst i Sverige.

En snygg grafisk form och rikliga illustrationer har gjort tidningen 
både läsvärd och attraktiv. Diskulogen har under de senaste fem 
åren utvecklats till ett av föreningen Dis:s flaggskepp. Stort tack för 
dina ovärderliga insatser, Bernt!

Välkommen Anna!
I höstas bad Bernt, med ålderns rätt, att få trappa ner, och rekryte-
ring av ny redaktör påbörjades. Vi fann Anna Linder i Burträsk som, 
trots sin ungdom, har släktforskat i många år och har en utbildning 
som grafisk formgivare. Lycka till, Anna!

OlOf CrOnberg

Årets Örnbergspristagare
Dis ordförande Olof Cronberg har utsetts 
till årets Örnbergpristagare. Priset har de-
lats ut av Sveriges Släktforskarförbund år-
ligen sedan 1990 till en person som har gjort 
stora insatser för släktforskningen.

kort & gott

Gratis Photoshop
Adobe Systems har släppt en 
öppen betaversion av Adobe 
Photoshop Express, ett nytt 
Internet-baserat program för 
bildhantering som kostnadsfritt 
ger möjlighet att spara, redigera 
och presentera digitalfoton.
www.photoshop.com/express

Swedgentour 2008
Föreningen Dis blev inbjuden av 
svenska ambassaden i Washing-
ton DC för att anordna work-
shops i släktforskning. Detta 
skedde den 31 maj och 1 juni. 
I nästa nummer av Diskulogen 
förväntar vi oss mer informa-
tion om detta äventyr.

Svar slutar med mikrokort.  
Det är nu inte längre möj-
ligt att låna mikrokort från 
Svar. De satsar på sin digi-
tala verksamhet och säljer 
ut sina mikrokort.

Tack faddrar!
Jörgen Fryxell och Jan Tengelin 
har lämnat sina mångåriga fadder-
uppdrag, tack för era insatser. 

I Diskulogen 80 angavs felaktigt 
att Arne Ahlström slutat som fadder, 
men han fortsätter ett tag till.
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Historiska väderhändelser

Regn eller solsken? Vädret hade stor inverkan 
på människors liv i gångna tider. Dåligt väder 
gav missväxt med hungersnöd som följd, vil-
ket ledde till ökad dödlighet och sjukdom. 
De lokala skillnaderna är dock stora i vårt 
avlånga land; då man hade svält i norr, kunde 
man ha goda skördar i söder. 
Under vikingatid och tidig medeltid, 850–1250, var klimatet 
ovanligt milt. Sedan börjar det gynnsamma klimatet försämras 
och under flera hundra år är sedan klimatet präglat av extrema 
växlingar med oväder, svår torka och översvämningar. 

Mellan åren 1350–1850 sker en viss sänkning av den glo-
bala temperaturen. Denna period kallas därför ibland för lilla 
istiden. Glaciärerna ökade i storlek, vintrarna var långa och 
hårda, somrarna korta och regniga, vilket ledde till många år av 
missväxt och härjande pandemier. Londonborna hade vinter-
marknad på Themsens is och Karl X Gustav kunde 1658 tåga 
på isen från Jylland till Själland med sin armé. 

Väderbevakning
Den äldsta kontinuerliga temperaturmätningen startades 1659 
i Storbritannien. I Sverige finns det långa mätserier från Upp-
sala med start 1722. 

Då en våldsam storm under Krimkriget, 1854, orsakade svå-
ra förluster för franska och engelska flottan, påbörjades arbetet 
med regelbundna väderprognoser och andra vädertjänster. Te-
legrafsystemet hade börjat byggas ut världen över, så tekniken 
fanns för att snabbt skicka väderinformation från plats till plats. 
1873 grundades svenska statens meteorologiska centralanstalt, 

text: Anna Linder
bilD: Anna Linder
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MCA. Den första svenska dagliga väder-
prognosen publicerades sedan den 15 juli 
1880: ”För södra Sverige fortfarande varmt 
och klart väder, för nordliga Sverige, omslag 
till mulen eller regnig väderlek.”

Vinter och kyla
Milda vintrar dominerade under 1530-, 
1730- och 1930-talet.  Kallast var det 
under hela 1600-talet och slutet av 1800-
talet. Fyra speciellt markerade köld-
perioder på norra halvklotet är åren 
1590–1610, 1690–1710, 1800–1810 och 
1880–1900. Under dessa perioder inträf-
far också många år med dåliga skördar 

och efterföljande hungersnöd. De sträng-
aste vintrarna under lilla istiden inträffa-
de i Europa åren 1565, 1709 och 1740. 

En präst på Gotland skrev så här om 
den extremt hårda vintern 1708–1709: 

”Många människor fröso ihjäl den vintern, 
jämväl ock mycken fä och får. Boskapen stodo 
uti husen helt vita av frost både dag och natt; 
ty det var inte mer än en tödag hela vintern 
igenom. Bröd, dricka och annan proviant frös 
till sten, fastän det låg vid skorstenarna. Ing-
en källare kunde bevara varken ost, vin eller 
brännvin.” 

Enligt Speerschneider skrev någon 
följande rader om Fimbulvintern 1740: 

”Vintern började redan i september och varade 
till maj månad. De tyska floderna var isbe-
lagda redan i oktober. Mellan den 6 till den 8 
januari var kylan outhärdlig. Fåglar föll ner 
från himlen, hönsen tappade sina kammar, 
människor miste öron och näsor eller frös till 
döds och juvren på kossorna frös till is.”

Många kalla år följde efter ett vulkan-
utbrott 1883 på ön Krakatau i Indone-
sien. I slutet av 1800-talet drabbades 
därför det svenska jordbruket upprepa-
de gånger av missväxt på grund av svår 
frost under sommaren. 

Åren 1830–1890 var en av de kallaste 
perioderna under millenniet, med många 

Temperaturavvikelser från medelvärdet under de senaste 500 åren, samt svenska medeltemperaturer under 1900-talet. Källor: SMHI (www.smhi.se); European Seasonal Temperature Reconstructions, Luterbacher, J. et al. 2006; Meteorologernas väderbok, Bernes et al.

1500 1600 1700 1800 1900 2000

3,0

2,0

1,0

0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0
1628
Regalskeppet Vasa 
förliser p. g. a. 
kastvind.

1658
Tåget över Bält  30/1–6/2

1566
29/7 dör 4 000 danska 
örlogsmän vid en storm 
utanför Visby.

1598
Dalälven översvämmas

1544
Dalälven översvämmas

1709
kallaste vintern?

1565
kallaste vintern?

1740
Fimbulvintern

Årstemperaturens avvikelse från medelvärdet i Stockholm

Sommartemperaturens avvikelse från medelvärdet (1901–1995)

Vintertemperaturens avvikelse från medelvärdet (1901–1995)
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Temperaturavvikelser från medelvärdet under de senaste 500 åren, samt svenska medeltemperaturer under 1900-talet. Källor: SMHI (www.smhi.se); European Seasonal Temperature Reconstructions, Luterbacher, J. et al. 2006; Meteorologernas väderbok, Bernes et al.

missväxtår som följd. Det var bland an-
nat därför många svenskar emigrerade 
till Amerika under denna period. 

1900-talets väder
Mycket stränga vintrar inträffade 1940–
1942 och 1985–1987. Medeltemperatu-
ren för somrarna under 1900-talet var 
14,3 °C. Medeltemperaturen för vint-
rarna var -6,0 °C. Vintertemperaturen 
varierar mycket mer än sommartem-
peraturen. Årsmedeltemperaturen har 
ökat med 1,4 °C under 1900-talet. 

1901 var antagligen seklets torraste år. 
Nederbörden har ökat stadigt efter 1970-

talet. Den kallaste temperaturen som 
uppmätts i Sverige är -53 °C i Malgovik, 
Lappland på luciamorgonen 1941. Den 
varmaste temperaturen är +38 °C och 
uppmättes i juni 1947 i Målilla, Småland 
samt juli 1933 i Ultuna, Uppland.

1990-talet var det varmaste decenniet 
under det gångna årtusendet. Under 1900-
talet steg medeltemperaturen på norra 
halvklotet med 0,8 grader. Nu är den högre 
än den har varit på åtminstone 2 000 år. De 
senaste 10 000 åren har dock klimatet varit 
relativt stabilt med en variation av medel-
temperaturen på någon grad. 

Året utan sommar
1816 kallas ibland för Året utan sommar. Det 
förekom kraftiga snöfall och frost under 
sommarmånaderna i Nordamerika. I Europa 
slog veteskörden fel på grund av det dåliga 
vädret och omfattande hungers nöd blev re-
sultatet. Den ovanligt kalla sommaren var en 
följd av det våldsamma utbrottet som vulka-
nen Tambora i Indonesien hade våren 1815.
Yrväderstisdagen
Den 29 januari 1850 inträffade Yrväders
tisdagen eller Den onda tisdagen. Ett plötsligt 
väderomslag under dagen, med inkommande 
snöstorm, gjorde att minst hundra människor 
omkom i Södermanland och Östergötland. 
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hristoffer Carlander (1759–1848) var läkare i Göte-
borg under 20 år och förde då journal över mer än 
6 000 patienter. Någon form av koppling till väder-

lek måste han också ha tänkt sig, när han i december 1798 
började föra sin liggare som kallades för Väderlek och sjukdomar. 
För varje dag har han beskrivit vädret med temperatur, luft-
tryck, väderlek och vattenstånd. Samtidigt har han registrerat 
vilka som insjuknat och i vilka sjukdomar.

I slutet av 1700-talet fanns flera vanliga teorier om sjukdo-
mars uppkomst. Läran om miasma var en teori, vilken innebar 
att sjukdomar berodde på dålig luft. Genom att påverka luftens 
sammansättning eller flytta till hälsosammare platser kunde 
man undgå sjukdom. Malaria betyder ju dålig luft, och fanns 
i Sverige på den tiden, men berodde inte på dålig luft utan en 
parasit som smittar via en särskild sorts myggor. En annan teori 
var contagion, vilken innebar att sjukdomar överfördes med 
smitta från person till person. Att sätta sjuka människor i ka-
rantän var ett sätt att förhindra smitta. Ur ett annat perspektiv 
var humoral-läran rådande. Den innebar att sjukdom berodde 
på en obalans av kroppsvätskorna såsom blod och galla. Ge-
nom åderlåtning tänkte man sig att man återställde balansen.

I alla tider har det funnits tankar om kopp-
ling mellan väderlek och sjukdomar. Vem har 
inte hört att reumatism eller värk blir värre 
av väderomslag? Ingen blir förvånad om man 
blir magsjuk under rötmånaden eller om full-
månen förvärrar en psykisk sjukdom.

Del av sjuktabell för januari 1800. Det var mellan 0 och 
10 minusgrader. Lufttrycket växlade naturligtvis, men 
den 10 januari på morgonen var det 26,06 (tum Hg?). 
Sjukdomarna var blandade: snuva, feber, diarré, halssjuka, 
kräkningar, kolik, böld, hosta, illskrik, öronsus osv.

&VÄDERLEK  
SJUKDOMAR

text: Olof Cronberg
bilD: Olof Cronberg

C
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Christoffer Carlander
1759-1848

Tecknens betydelse finns redovisade i bokens pärm. Det 
verkar finnas tecken för allt: moln, vind, vattenstånd, åska, 
norrsken, hagel och snöyra. Att ”Svår halka på islupna 
gator” kan framkalla läkarbesök är inte så konstigt.

Ur miasma-synpunkt var naturligtvis 
väder betydelsefullt eftersom det på-
verkade luftens kvalitet. Dåtidens prak-
tiserande läkare var dock nog rätt så 
pragmatiska och förlitade sig på de olika 
teorierna beroende på situation. 

ProvInsIalläkarnas årsraPPorter 
under 1800-talet ger en bild av hur man 
då upplevde sjukdomarna och hur de be-
handlades.  År 1835 skriver provinsial-
läkare Billengren, Ljungby:

”Då man bemödar sig att utforska orsaken 
till de sjukdomar som här – tid efter annan – 
och nästan alltid på något ställe inom Hära-
det varit gängse, har man största anledningen 
söka den uti väderleken och den täta föränd-
ring af värme och köld, hvarföre de sjuke varit 
blottställde. De bestämda inflytanden Luft-
konstitutionen har på en hel trakt eller nejd och 
dess invånare, föranleda – i min tanke – epide-
miska sjukdomar; Och ehuru man ej chemiskt 

kan förklara naturen af atmosferens tillstånd, 
synes likväl tydligt, att vexlingen af värme och 
köld reagerar starkt på organismen och gör 
många förändringar på menniskokroppen. 
Men ehuru denna sjukdom – i anseende till 
sin första uppkomst varit en följd af Luftens 
inverkningar, tyckes den likväl understundom 
äfven meddelat sig genom smitta, då den en-
gång börjat. Såsom exempel kan jag anföra: 
I November månad insjuknade flere af fång-
arne i Ljungby Härads häkte och det dröjde 
ej länge förr än fångvaktaren insjuknade och 
flere som stått i beröring dels med honom, dels 
med fångarne.”

I Carlanders liggare är temperaturen 
mätt i Celsius. Barometertrycket verkar 
vara mätt i tum Hg istället för mm Hg. 
För de olika väderlekstyperna använde 
Carlander olika symboler. I pärmen finns 
en beskrivning av de olika symbolernas 
betydelse. 

I boken Historisk statistik för Sverige, del 2, 
finns ett avsnitt om väderlek. Regel-
bundna iakttagelser av nederbörd har 
registrerats i Uppsala från 1739. Tempe-
raturmätningarna börjar för Stockholm 
1756 och för Göteborg 1804. Carlanders 
redovisning sträcker sig från 1798 till 
1813, och skulle således kunna komplet-
tera de mätningar som finns för Göte-
borg. 

trots att Carlander ägnade 15 år åt 
att noggrant registrera vädret, så har jag 
inte sett att han dragit några slutsatser av 
mätningarna. Kanske berodde det på att 
han aldrig hade tid att undersöka det när-
mare. Han klagar av och till i brev att han 
har alldeles för mycket att göra. Ibland 
med upp till 60 hembesök på en dag. 



Total solförmörkelse 1851
Nils Fredrik Wahlström skrev i sina dagboksanteckningar hur 
han upplevde en solförmörkelse i Småland 1851. Nedan följer 
ett utdrag ur anteckningarna som publicerats i boken Minnen 
och erfarenheter från min tillryggalagda lefnadsbana.

Nils Fredrik Wahlström
1823-1912

ag har nu att berätta om en naturfö-
reteelse af den mest sublima ef-
fekt, som jag aldrig förr och ald-

rig mer får skåda. Det var nemligen en 
total solförmörkelse som inträffade den 
28 Juli 1851. Jag och min hustru voro 
samma dag i Pilö. Prosten Fornander 
hade nemligen i något ärende begifvit sig 
till Bäckebo, hvartill han af Domkapitlet 
blifvit förordnad. Endast prostinnan och 
båda döttrarne voro hemma.

vI hade dagen förut blifvit inbjudna 
att komma dit, för att i någon mån lugna 
prostinnan, som var mycket orolig och 
uppskrämd, enär hon i likhet med många 
andra fruktade att verldens sista dag var 
för handen. Fenomenet försiggick, om 
jag icke missminner mig, emellan kl. 2 
och 3 eft. midd. Vi hade försett oss med 
papperslappar, på hvilka vi med en fin 
nål stuckit ett mycket litet hål, genom 
hvilket man, utan att ögat bländades, 

ganska väl kunde se solen, hvilken på 
den klara himmelen strålade med oför-
minskad glans.

då fenomenet började sågo vi all-
ra först en liten knappt märkbar skära 
skjuta in på den klara solskivan. Denna 
mörka skära växte till allt mer i samma 
mån skuggan sköt fram öfver solskivan. 
I början kunde icke så noga märkas att 
dagsljuset förminskades; men då mån-
skuggan hunit fram öfver halfva sol-
skifvan, sågs det ganska tydligt huru en 
aftonskymning hade inbrutit, hvilken 
tilltog ju mer den andra hälften af sol-
skifvan bortskymdes.

nu var ICke mer än en liten smal 
ljusskära af solen qvar, smalare än ny-
tändningen då den först börjar synas på 
himmelen, och efter ett par ögonblick 
försvann äfven denna. Plötsligt såg det 
ut såsom en intensiv strålkrans af ljus 
utströmmade rundt omkring den mörka 

text: Olof Cronberg
bilD: Anna Linder
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månskuggan, hvilken nu stod midt för 
solen, och i detta ögonblick totalt bort-
skymde henne.

Det föreföll mig som om under hela före-
gående tiden en strid hade pågått emellan 
ljus och mörker, hvilken strid ögonblick-
ligen slutade med mörkrets seger.

källan tIll hela naturens ljus var 
nu tilltäppt, syntes det, och ett mörker 
omsvepte himlavalfvet mycket tätare än 
en vanlig sommarnatt, under det en och 
annan stjerna framtindrade för mitt öga. 
Den härligt strålande solen var borta och 
i dess ställe tedde sig för ögat en rund 
svart massa, som utgjöt öfver naturen 
omkring en djup och stilla natt, lika 

egendomlig som sällsam. Fogelsången 
hade tystnat, skogen stod försänkt i djup 
och dyster skymning och boskapen hör-

des rårna likasom 
den velat säga: det är 
tid att gå till hvila.

Hela naturen var 
tyst och stum af för-
våning, likasom jag 

och de som voro i mitt sällskap. Jag kan 
icke beskrifva den öfverväldigande käns-
la som genomträngde hela min varelse i 
dessa ögonblick.

först då hårsäCken drog sig undan 
(Upp.b 6:12) så att en liten skära af ljus 
blef synlig på motsatta sidan af solen, der 
förmörkelsen börjat, och naturen följakt-
ligen började småningom återvakna till 
nytt lif, så gick det ock med oss naturens 
bam och en del af naturen sjelf. Vi fingo 
åter skåda det härliga ljuset, och med ju-
blande fröjd bevittna, att om ock mörk-

ret skulle för några ögonblick segra, så 
skall dock ljuset återtaga sitt välde och 
gå segrande ur striden. Ty ljuset är evigt 
och oförgängligt.

Alla prisade vi oss lyckliga att hafva sett 
detta naturens majestätiska skådespel 
och särskilt derföre att det försiggick på 
en fullkomligt klar himmel. Astronomer 
och stjärnkunnige resa till verldens ända 
för att observera detta undersköna feno-
men, och fara ofta förgäfves, emedan det 
stundom försiggår bakom skymmande 
moln.

år 1954 den 30 juni kommer, enligt 
astronomisk uträkning ett dylikt skåde-
spel att åter upprepas, hvilket skall blifva 
synligt i södra Sverige, likasom det nu 
beskrifna. Måtte de slägten af våra ef-
terkommande, hvilka då möjligen lefva 
i dessa bygder, vara lika lyckliga som vi, 
att få skåda en sådan härlig syn på en 
klar himmel! 

» Källan till hela naturens ljus var 
nu tilltäppt, syntes det, och ett 
mörker omsvepte himlavalfvet. «
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Missa inte det här!
Dubbel bonus för nya prenumeranter!

Släkthistoriskt Forum – från 2008 med ny redaktör,
nytt utseende, nytt papper och genomgående fyr-
färg. För endast 210 kr per år får du fem välmatade
nummer med varierat innehåll. 

Prenumerera nu så får du en DVD med alla tidigare
nummer till och med 2006, inskannade. Mer än 4.000
sidor med fritextsökning. 

Du får också boken Afrikafararna – 64 sidor med den
spännande, och nästan okända, berättelsen om sven-
skarna som emigrerade till Afrika.

Missa inte detta unika tillfälle!

Så här beställer du!
Enklast beställer du genom att skicka ett mail till order@genealogi.se

Ange beställningskod DIS och glöm inte namn och postadress! 
Du kan också ringa in din beställning til 08-440 75 50.

Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna. Tel 08-440 75 50. info@genealogi.se, www.genealogi.se
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?
Arnold Lagerfjärd, 79 år, bor i Boden med sin 
hustru. Är pensionerad åklagare och chefs-
kronofogde. Han har släktforskat i 50 år och 
varit medlem i Dis sedan 2003.  

Anna Linder, 30 år, bor utanför Burträsk med 
sin man. Är Diskulogens nya redaktör. Hon 
har släktforskat i 20 år och varit medlem i Dis 
sedan 2006. Tidigare medlem i Dis-Norge. 

Vilket släktforskningsprogram 
använder du? Vilka är de bästa 
programfunktionerna? 

Använder programmet Disgen sen några år 
och trivs utmärkt med det.

Jag använder Brother’s Keeper sedan 12 år.  
Det är ett gratisprogram med många bra 
funktioner. Jag beräknar ofta släktskap, vilket 
sker snabbt och enkelt i BK6.

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

Vilka andra fritidsintressen har 
du? Några favoriter du kan 
rekommendera inom litteratur- 
och underhållningsområdet? 
Vilken är din favoritmusik och 
favoritårstid?

Frågor

Mina intressen är bland annat skjutvapen, 
då jag varit framgångsrik tävlingsskytt under 
40 år, samt att läsa, gärna faktaböcker, och 
skriva. Godaste maten lagar utan tvekan min 
fru. Jag gillar det mesta inom musik, särskilt då 
country med Johnny Cash. 

Trevliga årstider är vår och höst. Jag jagade 
mycket förr och trivdes ypperligt vid brasan i 
de stora skogarna under hösten.  Vårvintern 
med strålande sol på snön är också fint!

Mina intressen är djur, natur och musik.
Jag har alltid tyckt mycket bra om hösten. Den 
tryckande sommarvärmen har då försvunnit 
och naturen bjuder på en vacker färgprakt.

Jag lyssnar gärna till det mesta i musikväg. 
Annars spelar jag något stycke själv på pianot 
eller saxofonen; man blir ju alltid glad av att 
spela Mozart.

Inom släktforskningen har jag på tio linjer 
kommit till omkring år 1500. Två bondsläkter 
i Harads, birkarlar i Luleå-Piteå-områdena, 
Bure och Grubb i Västerbotten. En mördare 
i Ängesbyn, Luleå. Landsköpman i Gäddvik, 
Luleå, år 1502. Ingevaldsläkten i Älvsbyn. Och 
mycket annat. 

Just nu forskar jag för att göra klarläggan-
den kring Bure och Grubb i  Västerbotten. 
Ett ständigt problem är varifrån soldaten Nils 
Hansson Frisks hustru kom. Han dog i fältsju-
kan i december 1808 i Kalix under återtåget. 
Han var född  i Kalix-Töreområdet. 

Min släkt kommer från mellersta delen av Sve-
rige och Norge; främst Dalarna och Hedmark. 
Jag bär gårdsnamnet Ingeborgs, ett gårdsnamn 
som funnits i Malung i minst 400 år. Jag för-
söker finna den Ingeborg som gav upphov till 
gårdsnamnet och kartlägga hennes ättlingar.

Jag har kommit tillbaka till 1500-talet på 
många linjer. Jag är bland annat släkt med präs-
ten Hermannus Pauli  Angermannus, som var 
verksam i Malung vid sekelskiftet 1500–1600. 
Flera släktgrenar härstammar från invandran-
de finländare.

våra medlemmar

Arnold Lagerfjärd 
medlem 30058

Anna Linder
medlem 34932
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enline och svar är de två stora 
aktörerna på marknaden. Ar-
kiv Digital och Ancestry har 

också kyrkböcker på nätet, men färre 
antal volymer. Arkiv Digital satsar på 
nyfotograferade färgbilder medan de 
andra aktörerna främst har svartvita bil-
der som skannats från mikrofilmer. För-
ändringar och utveckling sker snabbt 
inom området.

Genline
Genline FamilyFinder 2 heter bildvisnings-
programmet som Genline använder. Bil-
derna går där att skriva ut, rotera, stor-
leksförändra samt ljusjustera. Man kan 
ha flera fönster öppna samtidigt med 
olika volymer. Databasen innehåller mer 
än 16 miljoner bilder av kyrkböcker.

Genom GIDx indexeras de svenska 
kyrkböckerna i Genlines bildarkiv. 
Detta göra att man på ett snabbt och 
enkelt sätt kan hitta rätt bild. GIDx ger 
sökbar information om den församling, 
by, gård eller torp som finns på ett visst 
GID-nummer och en viss bild i Genlines 
digitala bildarkiv. Det GIDx-material 
som från början finns tillgängligt är upp-
gifter om församlingar i SCB-materialet. 
Det går att även att göra bokmärken för 
intressanta GID-nummer. Genline har 
direktlänk från DispOs samt koppling 
till Disgen.

sVAr
svar använder bildformatet DjVu. Med 
DjVu  kan man skriva ut, storleksföränd-

ra och rotera bilden. Databasen innehål-
ler över 16 miljoner registerposter och 
över 17 miljoner arkivdokument. 

Svar arbetar med att indexera de 
bilder som skannas och publiceras på 
hemsidan. Indexeringen underlättar 
sökningen i det skannade materialet så 
att man snabbare hittar till rätt ställe i vo-
lymen. Just nu indexeras SCB-utdragen 
över födda, vigda och döda för perioden 
1898–1907.

Då lättnader infördes i PUL, Person-
uppgiftslagen, den 1 januari 2008 har 
över 1,6 miljoner nya digitala dokument 
blivit tillgängliga på Svars hemsida. Ti-
digare har Statens arkiv, Riksarkivet och 
landsarkiven, använt en 100-årsgräns 
för publicering av material som innehål-
ler personuppgifter. De nya gränserna 
70 respektive 85 år innebär att ett nytt 
år släpps vid varje årsskifte. Gränsen år 
1980 är fast och bör omprövas efter en 
femårsperiod.

Gränsen 70 år gäller död- och begrav-
ningsböcker, SCB-materialet och kon-
sulatarkivet. 85 år gäller födelse- och 
dopböcker samt församlingsböcker. 
Flyttningslängder, konfirmationsböcker 
samt lysnings- och vigselböcker publi-
ceras till och med år 1980. Den senaste 
anteckningen i volymen bestämmer tids-
gränsen, innehåller en handling känsliga 
uppgifter kan andra tidsgränser gälla.

 Svars teknikbyten genom åren på-
verkar publiceringstakten vid den änd-
rade PUL-tillämpningen. Material pro-
ducerat med skanningsteknik (2003–) 

publiceras först, efter att en PUL- och 
sekretesskontroll genomförts, rullfilms-
teknik (1986–2001) publiceras i den takt 
skanningen utförs, och mikroficheteknik 
(1993–2002) publiceras efter att en kom-
plicerad och tidskrävande skanning ge-
nomförts.

Arkiv Digital
Arkiv Digital och DigiArkiv gick sam-
man i juni 2008. Genom sammanslag-
ningen förstärker Arkiv Digital sin 
ledande ställning som leverantör av di-
gitala bilder i färg.

DigiArkivs bilddatabas kommer att 
vara tillgänglig i Arkiv Digitals internet-
tjänst AD OnLine. Bilddatabasen inne-
håller mer än 10 miljoner färgbilder, 20 
miljoner sidor, och kommer nu att växa i 
en snabbare takt. Bilderna kommer även 
fortsättningsvis kunna beställas på CD.

Arkiv Digital har utvecklat en egen pro-
gramvara AD OnLine som startar när man 
loggar in på hemsidan (Java måste vara 
installerat). Man kan ha flera volymer 
öppna samtidigt och hoppa mellan dem. 

Ancestry
Det behövs inget program eller instal-
lation för att se bilderna, men för bästa 
bildkvalitet finns ett program att ladda 
hem. Man kan spara, skriva ut och stor-
leksförändra bilderna. Endast Värm-
lands län kan för tillfället erbjudas ur 
de svenska kyrkböckerna. Planer på att 
utöka databasen finns. 

Svenska kyrkböcker på nätet
Intresset för släktforskning ökar ständigt då materialet är lättill-
gängligt på nätet. Det svåra kan vara att bestämma vilken dist-
ributör man ska välja. Valet beror till stor del på vilken del av 
Sverige forskningen behandlar.

G

text: Anna Linder
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SVAR Genline Ancestry Arkiv Digital

Kyrkoarkiv –1860 Hallands, Kopparbergs, 
Kronobergs, Söderman-
lands, Uppsala, Väst-
manlands, Örebro och 
Östergötlands län. Delvis 
Jönköpings och Kalmar 
län.

Komplett Värmlands län och delvis 
Älvsborgs län

Göteborgs och Bohus-
län, Jönköpings, Kalmar, 
Kronobergs, Skaraborgs, 
Värmlands och Älvsborgs 
län. Delvis Blekinge, Hal-
lands, Kristianstads, Mal-
möhus, Södermanlands, 
Örebro och Östergöt-
lands län.

Kyrkoarkiv 1860–95 Delvis Kompletta husförhörs-
längder men endast SCB-
utdrag för födde, vigde 
och döde. 

Kompletta husförhörs-
längder

Både kyrkoböcker och 
husförhörslängder för 
ovanstående län.

Kyrkoarkiv 1895–1905 Delvis — — —

Mantalslängder  
1642–1820

Komplett — — —

Register till folkräkningar Komplett1890 och 1900. 
Delvis1880.

— — —

Andra handlingar Generalmönsterrullor 
och meritförteckningar. 
Register över fångar, 
sjömän. Register till hus-
förhörslängder för sex 
län. Bouppteckningsregis-
ter för några län.

— Emigranten Populär samt 
en mängd handlingar från 
världen i övrigt.

Domböcker och boupp-
teckningar i begränsad 
omfattning.

Övrigt — Koppling med Disgen och 
Dispos

— —

Bildframställning Skannade mikrofilmer Skannade mikrofilmer Skannade mikrofilmer Nyfotograferade färgbilder

Lägsta avgift 50 kr för 3 timmar 75 kr för ett dygn 49 kr för 10 sökningar 135 kr per månad

Årsavgift 995 kr 1495 kr 1499 kr (via Rötter) 1195 kr

Hemsida www.svar.ra.se www.genline.se www.ancestry.se www.arkivdigital.se

Bildvisning från Genline och Svar. Bildvisning från Ancestry och Arkiv Digital.



text: Sture Bjelkåker
bilD: Anna Linder

Släktgårdsinventeringen har startat
I förra Diskulogen informerades om den 
släktgårdsinventering som arrangeras 
av Jordbrukareungdomens Förbund, 
JUF,  i samarbete med bl.a. släktforskar- 
och hembygdsrörelserna. Med släktgård 
menas i detta sammhang en jordbruks-
fastighet, eller arrendebruk, som varit i 
samma släkts ägo i minst 200 år och som 
fortfarande (2008) är taxerad som jord-
bruksfastighet.

Det handlar nu alltså i första hand om 
perioden 1808–2008. Alla som kan doku-
mentera släktens ägande eller arrende un-
der denna period får ett släktgårdsbevis. 
Inget hindrar att man dokumeterar ännu 
längre innehav för att få fram vilka som är 
de allra äldsta släktgårdarna ännu i bruk.

Släktgårdsinventeringen kommer att 
pågå fram till JUF:s 100-årsjubileum 
år 2018 då särskilda släktgårdsdiplom 
kommer att utdelas. 

följande PrInCIPer gäller för släkt-
gårdsinventeringen:

Överlåtelse mellan släktingar kan ha •	
skett genom arv, testamente, gåva, köp 
eller genom övertagande av arrende.

Med släkting menas i detta samman-•	
hang släktskap t.o.m. sysslingar, d.v.s. 
ny ägare/innehavare ska vara barn, 
syskon, kusin eller syssling till föregå-
ende ägare/innehavare. Även barn el-
ler förälder till sådan släkting räknas, 
d.v.s. barnbarn, faster, morbror, ku-
sinbarn o.s.v. Adoption och äktenskap 
räknas också som släktskap i släkt-
gårdsammanhang.
Dokumentation kan ske på valfritt •	
sätt, t.ex. ägarlängd i Word-format, 
utskrift från släktforskarprogram el-
ler GEDCOM-fil där överlåtelse i 
varje led finns angiven. Man behöver 
inte kunna ange årtal för överlåtel-
sen. Dokumentation ska bestyrkas av 
styrelseledamot eller särskilt utsedd 
funktionär i släktforskar- eller hem-
bygdsförening.
Många gårdar har förändrats genom •	
åren, gårdar som t.ex. flyttats eller för-
ändrats geografiskt vid skiften räknas 
som samma gård. Även delägarskap i 
gård räknas som släktgård om någon 
del av gården varit i samma släkts ägo/
innehav.

Släktgårdsdokumentation insändes till •	
JUF kansli, Box 2022, 641 02 Katrine-
holm, eller till juf@juf.se
Om oklarheter uppstår vid tolkning •	
och tillämpning av reglerna kommer 
dessa att behandlas av en jury med le-
damöter från JUF samt släktforskar- 
och hembygdsrörelserna.

från hösten 2008 kommer det att ord-
nas kurser över hela landet anpassade 
till släktgårdinventeringen. Studieplan 
för sådana kurser kommer att utarbetas 
av Studiefrämjandet med representanter 
för släktforskar- och hembygdsrörelser-
na, och göras tillgängliga för föreningar 
och studieförbund som önskar anordna 
kurser. Dessa kurser för släktgårdsin-
ventering kan vara lämpliga för konkret 
samarbete mellan lokala släkt- och hem-
bygdsföreningar.

Lista över släktgårdsdiplom utde-
lade efter tidigare genomförda inven-
teringar år 1930 och 1943 finns på 
www.juf.se/slak3.htm.  

Detta är Norgefarargården i Klimpfjäll.
Huset har inget samband med texten. 
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Vad gör man när man finner 
att boken hos mormor inte 
är mormors fars predikningar 
utan hans memoarer? Kerstin 
Palm blev så fascinerad, att 
hon skrev rent memoarerna 
och har gett ut dem i tryck. 
Boken heter Minnen och erfarenheter från 
min tillryggalagda lefnadsbana, och är så-
ledes skriven av hennes mormors far, 
kyrkoherden i Vissefjärda, Nils Fredrik 
Wahlström (1820–1905). 

Uppväxt och yrkesliv
Nils Fredrik skrev ner sin livshistoria på 
1890-talet på basen av dagboksanteck-
ningar. Det har resulterat i 667 sidor i 
folioformat som renskrivits till 300 tät-
skrivna sidor i A4-format. Han växte 
upp i Dörby, gick i skola i Kalmar och 
studerade i Uppsala. Studieåren var 
tuffa men 1845 sjöngs våren in på Val-

borgsmäss och dagen därpå var det ett 
storartat karnevalståg. Det verkar som 
om tiden har stått still…

Därefter följer femton adjunktår med 
tjänstgöring i sex församlingar i Kalmar 
stift, innan han 1863 blir kyrkoherde i 
Kråksmåla och 1869 i Sandby och Gård-
by på Öland. Berättelsen slutar 1881 när 
han blev kyrkoherde i Vissefjärda. Han 
intresserar sig för allt: kyrkan, skolan, 
järnvägen, unionen, kruttillverkning, 
jordbruk, byggnadskonst, politik, bota-
nik, kometer, sjukdomar osv. 

Han berättar med egna ord
Nils Fredrik får tala helt själv. Det finns 
inga kommentarer till texten. Så här står 
det till exempel 1866: 

”Min första färd med järnväg är mig omöj-
lig att förgäta. Ensam satt jag i en 2dra klass 
kupé och hade ingen att meddela mig med. 
Mycket hemskt fann jag det till en början att 
de resande inreglas såsom fångar i kupéerna 
och dermed beröfvas nästan all frihet, såsom 
ännu tillgår, der vagnar af äldre konstruction 

ännu begagnas. I okunnighet om allt som 
rörer jernvägsförhållanden, fick jag på egen 
hand göra mina betraktelser. Åt kupéfönster-
na vågade jag knappt kasta ögat, ty föremålen 
der utanför skymtade förbi så hastigt, att de 
icke kunde skiljas, utan förblefvo en samman-
hängande oredig massa, under det tåget rusade 
fram med svindlande fart.”

Utöver en karta över tjänstgöringsor-
terna finns inga illustrationer. De om-
nämnda personerna är inte mer identi-
fierade än efter Nils Fredriks berättelse. 
Det finns dock ett register, vilket under-
lättar. Jag tror att boken kan vara av 
värde att läsa om man har intresse inom 
Kalmar stift. Man får en bra inblick hur 
livet var för en präst från små omstän-
digheter. 

Minnen och erfarenheter
text: Olof Cronberg

Nils Fredrik Wahlström, Kerstin Palm.
Minnen och erfarenheter från min tillrygga
lagda lefnadsbana
Columna förlags AB, 350 sidor
ISBN 91-7942-082-6

recension
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På mitt nattygsbord ligger två 
böcker som egentligen speg-
lar samma sak. En roman av 
Carsten Jensen: Vi, de drunk
nade och  en fackbok av Dis-
medlemmen Claes Bernes: 
Segelfartygens tid. 
Claes Bernes bok tar sitt avstamp i att 
han har försökt få fram fakta kring sina 
förfäder som tjänstgjort i flottan eller 
på örlogsvarvet i Karlskrona. Dessa 
var båtsmannen och underskepparen 
Åke Fredriksson Kollonen (1753–1815), 
arkli mästaren Sven Herlin (1765–1790),  
kungliga flaggskepparen Carl Fredrik 
Härlin (1787–1828), kofferdibåtsman-
nen och matrosen Olaus Håkansson 
(1788–1867) och överskepparen Johan 
Henrik Lustig (1793–1873).

Faktaspäckad
Krigsarkivet har en uppsjö av källor, och 
författaren har kunnat spåra sina förfä-
der från det de var skeppsgossar tills de 
nådde högre befattningar. Det har gått 
att få fram när de mönstrade på och av. 
Skeppen som de åkte med har bevarade 
loggböcker som gör att det går att se vart 
de for. År 1800 hamnade Sverige i krig 
med Tripoli på afrikanska nordkusten. 
För att förstärka trupperna skickades i 
mitten av oktober 1801 fregatten Camil-
la ut. På denna fregatt hade Carl Fredrik 
Härlin gått ombord som skeppsgosse. 
Efter höststormar och andra vedermöd-
or lyckas fregatten tas sig till Medelha-

vet, där den far runt i olika expeditioner 
och  inte återkommer till Sverige förrän 
ett och ett halvt år senare. 

Livet till sjöss
Med utgångspunkt från förfäderna bor-
rar sig Claes Bernes ner i allt som är värt 
att veta om båtsmännen och sjömännen. 
Vad fick man för mat? Jo, det framgår 
av 1782 års spisordning. Vad skiljer ett 
linjeskepp från en fregatt? Vad hade ett 
linjeskepp för besättning? Jo, det visar 
skeppsmönsterrullan för linjeskeppet 
Prins Gustaf från 1788. Det berättas om 
sjukdomar som skörbjugg och tyfus. År 
1832 sattes kustbevakning upp i Öresund 
för att man ville undgå kolera.

Ett uppslag visar utdrag ur loggboken 
för briggen Phoenix i oktober 1808. Brig-
gen hade rest till Estlands kust med pro-
viant till svenska örlogsfartyg. Vid fram-
komsten visade sig dock att de svenska 
fartygen var borta och istället blev 
Phoenix jagad av 
ryska örlogsfartyg.  
Det var ju före 
mobiltelefonernas 
tid, så det var inte 
så lätt med kom-
munikationen.

Vi får följa med på 
till synes korta resor 
i Östersjön som blir 
långa irrfärder, men 
också långa resor till 
Medelhavet och till 
Saint-Barthélemy i 
Västindien. Vi får följa 
med på smugglarjakt i 

Östersjön och hemlig skeppshandel med 
Colombia. Många av resorna illustreras 
av kartor gjorda av författaren själv. 

Många kartor och bilder
Boken är mycket vacker, och innehåller 
utöver alla kartor många andra illustra-
tioner, både målningar från dåtiden och 
foton från i dag. Även intressanta doku-
ment visas. Det fungerar både att läsa bo-
ken som en berättelse av ett antal levnads-
öden eller att se boken som en faktabok. 
Jag har inte hunnit läsa hela boken, men 
så snart jag slår upp den fastnar mitt in-
tresse på den sida som kommer upp. Alla 
som har båtsmän och skeppare i släkten 
har nytta av att läsa boken, för att få en 
insikt i hur livet kunde te sig. Själv kän-
ner jag mig inspirerad att börja gräva i 
uppgifter kring mina civila skeppare från 
Skanör och mina förfäder vid flottan.

Föredömligt nog finns både källför-
teckning och noter i slutet av 
boken som gör att man som 
läsare kan gräva vidare om 
man så önskar. Likaså finns 
ett register över personer, 
orter och ämnen. 

I förra Diskulogen beröm-
de jag Lars-Olof Larssons 
bok På marsch mot evigheten. 
Jag tycker dock att Claes 
Bernes Segelfartygens tid är 
ett strå vassare. Vill man 
läsa en skönlitterär bok så 
är Carsten Jensens bok 
inte så dum. 

Segelfartygens tid

recension

Claes Bernes
Segelfartygens tid
Medströms bokförlag, 368 sidor
ISBN 978-91-7329-013-5

text: Olof Cronberg
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Gör en egen liten släktbok
Alla släktforskare kan hitta 
något intressant i denna ar-
tikel. Gör din släktforskning 
tillgänglig för flera genom att 
göra en släktbok med hjälp 
av Word och ditt släktforsk-
ningsprogram.
Många av oss har under lång tid samlat 
på oss en mängd uppgifter om vår släkt 
och om våra anor. De står där i hyllor och 
skåp, tillgängligt och till glädje endast för 
oss själva. Låt andra ta del av det, gör en 
liten släktbok, som släkt och vänner kan 
ha glädje av.

När man skall göra en släktbok är det 
en del frågor som dyker upp, som måste 
besvaras. 
1. Vem skall läsa boken?
2. Vad skall boken innehålla? 
3. Skall det vara en släkt-  eller antavla? 
4. Eller kanske en kombination av släkt- 

och antavlor?
5. Vem skall vara proband?
6. Hur många sidor?
7. Vilket format och utförande?
8. Skall den innehålla bilder?
9. Vilka program skall vi använda?
10. Hur trycker vi, etcetera?

Vi börjar i liten skala och provar oss 
fram. Vi beslutar oss för följande;
1. Boken vänder sig till släkt och vänner.
2. Boken innehåller mina egna anor.
3. Det skall vara en antavla.
4. Kombinationen, släkt- och antavla får 

vänta tills vi blir varma i kläderna,
5. Jag är själv proband.

6. Innehåller ca 25–50 sidor.
7. A4 med 100 g/m2 lätt glättat papper.
8. Bilder i gråskala, omslag i färg.
9. Vi använder Reunion- och Word. 
10. Tryck med print on demand.

starta reunion 
Ta fram ditt personkort. Under Skapa 
i Menyraden välj Antavla. Markera dig 
själv som proband. Inkludera källor och 
föredragna bilder.

Definiera layouter. 
•	Under	Personfält	bockas	i	förslagsvis,	

Begravd, Död, Född, Dödsorsak, 
Yrke, Notiser.

•	Under	Familjefält,	Äktenskap,	Skils-
mässa, Notiser.

•	 Under	 Fäst	 vid	 namn,	 inga	 marke-
ringar.

•	Under	Blandat,	Underrubrik	Genera-
tion och Lista barn.

•	 Ange	 antal	 generationer	 och	 under	
Destination: välj Microsoft Word 
och Öppna.

Antavlan skapas  som en Word-fil. Under 
Arkiv i Menyraden, välj Spara som, och 
namnge Antavlan, spara den i lämplig 
mapp. Nu är arbetet i Släktforsknings-
programmet avslutat och behandlingen 
i Word börjar. 

Behandling i Word
Välj teckensnitt, till exempel Times New 
Roman, 10 pt. 

Infoga > Bildobjekt > Från fil. Välj Bild-
mapp och bild, infoga. När önskat antal 
bilder är infogade, välj; Redigera > Mar-
kera allt. Under Format > Spalter, välj två 
spalter, linje mellan. 

Korrekturläs, justera bilder samt rad- 
och sidbrytning.

Skapa Rubriker, som t.ex.
•	Innehållsförteckning
•	Förord
•	Namnregister
•	Källförteckning

Skriv text under de olika rubrikerna. 
När du är redo att skapa en Innehållsför-
teckning, ställ markören på raden under 
Innehållsförteckning, med formatering 
Normal  markerat, uppe till vänster. 

I menyraden under Infoga, välj Refe-
rens- Index och förteckningar.

Välj fliken Innehållsförteckningar, välj 
Format, t.ex. Formellt.

Under Förhandsgranska visas, Rub-
rik 1, Rubrik 2, Rubrik. Visa Nivåer 3. 
Ändra till Visa Nivåer 2 om du endast har 
2 nivåer på Rubrikerna, klicka OK

 Korrekturläs och granska, justera rad- 
och sidbrytning en sista gång. När Du är 
nöjd med resultatet, välj Skriv ut. Spara 
som PDF. Gör ett Omslag med trevlig 
färgbild och en klatschig titel, som be-
skriver innehållet i ”Din lilla släktbok.”

Lägg PDF-filen på ett USB-minne el-
ler bränn den på en CD. Lämna till tryck-
eriet och beställ önskat antal böcker med 
”Print on demand – Tryck efter behov”

Mer information
På Ingrid Gottfries hemsida, http://hem.
bredband.net/gottfries/, finns två utförliga 
beskrivningar i pdf-format som gra-
tis kan laddas hem. Handledning för till-
verkning av släktbok och Göra släktbok: 
instruktioner o. erfarenheter. De beskriver 
tillverkning av en släktbok med hjälp av 
Disgen och Word. Dessa beskrivningar 
är mycket användbara även för andra 
släktforskningsprogram. 

macspalten
text: Helge Olsson
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En utbildningshelg hölls den 
12–13 april i Skövde. Denna 
anordnades i Dis-Västs och 
Studie förbundet Vuxensko-
lans regi. Ett fyrtiotal delta-
gare var inbjudna från Dis-
Väst och Dis-Småland. 
Utbildningen vände sig till utbildare, 
cirkelledare och faddrar inom släkt och 
hembygdsrörelsen och som är Disgen-
användare. Utbildningen ägde rum i 
PRO:s lokaler i centrala Skövde.

Tyngdpunkten låg på programmet 
Disgen och dess utveckling och fram-
tid. Ämnen somberördes var Disgen för 
hembygdsforskare, kartor, orter, bilder 
och foto samt Disbyt och DispOs.

Ett mål var att få fram en gemensam 
studieplan för Disgen-utbildare.

Trevligt logi hade ordnats på Billinge-
hus vandrarhem. Det mesta av maten 
ordnades av Eivor Strandefjord och 
hennes stab.

Ingvar Kärrdahl inledde lördagen med 
att redogöra för upplägget av Dis mon-
ter under släktforskardagarna i Malmö 
i augusti. 

Sedan var det Daniel Berglunds tur att 
berätta om hur arbetet fortskrider med 
utvecklingen av den nya versionen av 
Disgen 8.2. Detta väckte stort intresse 
och frågorna var många. Kartfunktionen 

kommer att förbättras liksom sättet att 
registrera källor. Säkerhetskopieringen 
kommer att anpassas till de nya lag-
ringsenheterna CD-skivor, usb-minnen, 
med mera. Större stilar för att underlätta 
för synskadade utlovades också liksom 
betydligt enklare dublettsökning. Beta-
testning av programmet hoppas man 
kommer igång efter sommaren för att 
förhoppningsvis bli klart fram i höst.

Efter lunch var det Charlotte Börjes-
sons tur att redogöra för Disbyt och vil-
ken stor nytta man har av DispOs. Alla 
uppmanades att hjälpa till med komplet-
teringen av detta system.

Eva Dahlberg tog sedan vid och talade 
om hur viktigt det är att kolla källorna 
i sin forskning. Fallgroparna är många. 
Viktigt att kolla allt och sedan dubbel-
kolla igen. Lätt att komma fel om man 
litar blint på alla CD-skivor. Vi uppmana-
des att kolla noga i originalböcker. Gen-
vägar kan ofta bli senvägar. Kvaliteten i 
forskningen är viktig.

Efter en välsmakande buffé i Vandrar-
hemmets lokaler fortsatte Anders Thorn-
ström från Krigsarkivet med ett föredrag 
om Släkt- och Hembygdsforskning på 
internet. Detta blev ett fantastiskt tillfäl-
le att ta del av en mängd länktips till för 
många okända sökbara databaser. An-
ders fick en stor applåd för denna lärori-
ka genomgång. Lördagskvällen fortsatte 
sedan i gemytlig samvaro på Billingehus 
vandrarhem.

Söndagen inleddes med genomgång 
av Dis grafiska profil. Kärrdahl pra-
tade också om etiska regler för faddrar 
och vad det innebär att vara fadder. För 
faddrarna är programmet Disrapp ett 
hjälpmedel.

Kjell Weber redogjorde för Dis-Arkiv 
och varför det är så viktigt att man sän-
der in sin forskning dit.

Eva Dahlberg berättade sedan om 
Dis hemsida och vad man kan hitta där. 
Funktionärsforum är en del som man 
kan ha stor nytta av. Alla Dis tidningar 
finns nu på hemsidan.

Från Studieförbundet Vuxenskolan 
kom Inge-Lott Håkansson och redo-
gjorde för varför det är så viktigt att 
samarbeta med ett studieförbund. Inge-
Lott gick också igenom cirkelledarens 
roll i gruppen och hur man agerar som 
ledare.

Efter middag i Odenhuset var det Da-
niel och Ingvars tur att gå igenom hur 
man skriver en förbättringsrapport i 
Disrapp.

Dagen avslutades med att försöka 
komma fram till ett gemensamt studie-
program för alla cirkelledare. Med detta 
kom man inte riktigt i mål, men riktlinjer 
drogs upp för fortsatta diskussioner.

Tror att alla deltagarna tyckte att detta 
var en fantastiskt givande helg och öns-
kemålet om en uppföljning nästa år var 
enhällig.

Utbildningshelg i Skövde

text: Kent Lundvall



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

LÖRDAG 8 MARS OcH SÖNDAG 9 MARS 2008

text: Anna Linder
bilD: Jan Nilsson
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rsmötet hölls en småblåsig vårdag. 
Alla deltagare tågade gemen-
samt från Valla Folkhögskola 

till Universitetet. I vestibulen pågick 
överraskande nog ett strandparty. Men 
då årsmötet var avslutat hade även stran-
den och partyt städats bort.

Till årsmötet kom över 90 intresserade 
medlemmar. Man valde Gunnar Wenn-
gren  till mötets ordförande, Ingvar Kärr-
dahl till mötets vice ordförande och Eli-
sabeth Leek till mötets protokollförare. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar hölls 
sedan, dagordningen följdes efter min-
dre justeringar. Daniel Berglund och 
Ulf Frykman nyvaldes till styrelsen, på 
övriga poster skedde omval.

Disbyt-samarbete diskuterades, lik-
som även ett större nordiskt samarbete 

med konferenser och möten. Mycket 
krut lades på diskussionen kring en for-
mulering i verksamhetsplanen; ska verk-
samhetsplanen innehålla mål eller bara 
resultat som eftersträvas? En uppfölj-
ning behövs ockå för att man ska se vad 
som har blivit gjort i verksamhetsplanen. 
Föreningens verksamhetsberättelse pu-
blicerades i Diskulogen nr 80.

Genealogiska Föreningen
Helena Nordbäck från Genealogiska 
Föreningen berättade om deras sam-
lingar. Många ”tiggarbrev” som de för-
sta medlemmarna i föreningen  skickat 
till människor för att få släktinformation 
finns kvar.

Det äldre materialet består främst av 
brev och böcker, och det nyare av pär-

mar och kompendier. Det finns material 
om olika yrken, landskap, länder och all-
mänt om släktforskning.

Det finns, i dagsläget, inte utrymme 
för donationer av skrymmande storlek, 
men kompendier och liknande utskrifter 
är uppskattade bidrag som föreningen 
gärna mottar även i dag.

– Jag brukar säga att vi har informa-
tion ända från Australien till Österrike, 
och allt däremellan, säger Helena då hon 
ska beskriva samlingens innehåll. 

I klipparkivet finns material från 
Svenska Dagbladet för åren 1936–1990 
och Dagens Nyheter för 1967–1990. 
Dödslistor från Stockholms Veckoblad 
finns för åren 1745–1775.

Alla är välkomna att besöka GF:s 
Släktforskarcentrum i de nya lokalerna 

Å
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på Anderstorpsvägen i  Solna. Medlem-
mar i GF söker gratis, medan alla andra 
får betala en liten slant.

För medlemmar finns mycket mer in-
formation på hemsidans medlems sidor. 
Där kan man, bland annat, söka på Post 
& Inrikes Tidningars annonser för 1760–
1860. För fullständig information hänvi-
sas man sedan till Kungliga biblioteket 
och deras tidningar. 

Titta på hemsidan och maila eller ring 
gärna om frågor. Det går även bra att be-
ställa kopior.

Funktionärsträffen
Nära 80 personer samlades i Valla 
Folkhögskola. Alla deltagare delades 
in i grupper efter verksamhetsområde: 
faddrar och utbildare, programutveck-

lare och produktråd, redaktörer och it-
ansvariga, Disbyt- och DispOs-ombud 
samt styrelseledamöter och suppleanter.

För att få hög kvalitet på uppgifterna 
i Disbyt måste Dis informera släktfors-
kare om hur man bäst uppger sina upp-
gifter. Intresset är stort för ett utökat 
samarbete med Dis-Norge. 

Faddrarna gjorde en utvärdering av 
sina kunskaper med hjälp av resultaten 
från en enkätundersökning. Man dis-
kuterade även de vanligaste användar-
frågorna samt om faddrarnas special-
kompetens ska registreras. 

Redaktörerna var eniga om att ett re-
daktionsråd kan främja arbetet med Dis-
kulogen samt att artikelutbyte mellan 
tidningarna är bra. Dis nya hemsida ska 
förhoppningsvis vara i gång till hösten. 

De stora förändringarna i Disgen 8.2 
blir utskriftinställningar, källhantering 
och karthantering. Disgen 8.2 släpps 
förhoppningsvis i november. Man dis-
kuterade även hur manualen ska produ-
ceras och utformas. Utvecklarna väntar 
otåligt på Dis nya hemsida, då många 
finesser ska kopplas till den.

Dis behöver engagera sina medlem-
mar. Information kan skickas regelbun-
det via e-post. Mer stöd och information 
bör även finnas på hemsidan. Dis behö-
ver satsa mer på annonsering och infor-
mation. Särskilt då om Disbyt, DispOs 
och Dis-arkiv eftersom en mindre andel 
av medlemmarna använder dem. 

Helgen avslutades med ett gemensamt 
möte där alla grupper redogjorde för vad 
man diskuterat. 
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KoMMentAReR
Det egna kapitalet inklusive årets resultat motsvarar 123 kro-
nor per medlem. Det betyder att föreningen har sparade medel 
motsvarande en årsavgift. Aktietillgången avser marknadsvär-
det för 30 000 aktier i Genline AB, samt aktier för 40 000 kro-
nor  i företaget Arkiv Digital.

I budgeten har styrelsen försiktigt räknat med 25 000 med-
lemmar i oktober 2008. Budgeten förutsätter medlemsavgift 
120 kronor, vilken beslutades av årsmötet 2006. Härav går 30 
kronor som verksamhetsbidrag till respektive regionförening 
för de medlemmar som är regionanslutna.

Föreningen har under året haft tre anställda i kansliet för den 
löpande medlemsservicen, hemsidan, PR-aktiviteter mm. 

Redaktörstjänsten för Diskulogen är inköpt. Inga arvoden 
utgår till styrelseledamöter, programutvecklare eller övriga 
funktionärer.

bengt KarlssOn

Kassör frOm mars 2007

Dis ekonomi 2007
På årsmötet redovisades föreningens ekonomi på sedvanligt sätt.  
Här återges i sammandrag föreningens budget, resultat och balans för 
år 2007, samt den budget för 2008 som styrelsen antog i januari, och 
som fastställdes av årsmötet.

ReSuLtAtRäKnInG (belopp i tusental kr)
Budget

2007
Utfall
2007

Budget
2008

Intäkter
Medlemsavgifter 3000 2916 3000
Försäljning till medlemmar 1018 1015 900
Övrigt inkl räntor 70 46 50

4088 3977 3950
Kostnader
Kopiering & tryck 730 718 735
Porto & Distribution 610 633 610
CD, datorprogram m. m. 50 40 45
Bidrag regionförening 370 491 360
Personalkostnader 910 836 811
Div. tjänster 245 258 270
Resor, kost & logi 400 330 350
Hyror & leasing 92 86 90
Tele & internet 95 50 75
Inventarier inkl avskrivning 70 57 70
Annonser, PR, utställning 232 190 215
Förbundsavgift 120 121 125
Övrigt 176 112 309

4100 3902 4065
Årets resultat -12 75 -115

4088 3977 3950

BALAnSRäKnInG
Ing.balans

1 jan 2007
Utg. Balans

31 dec 2007

Tillgångar
Likvida medel 3352 3623
Aktier 180 205
Fordringar 161 163
Inventarier, lager 137 126

3830 4117
Skulder och eget kapital
Förutbetalda medlemsavg 129 197
Skulder 356 629
Eget kapital 2669 2994
Årets resultat 0 76

3154 3896
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Är du ”vän av ordning” börjar du säkert 
undra varför jag skriver om Disbyt och 
DispOs när den här serien ska handla om 
Disgen. Men allt hänger ihop, fortsätt 
och läs, för har du startat Disgen så är 
du endast ett musklick från både Disbyt 
och DispOs.

Måste jag ha Disgen för att använda 
Disbyt och DispOs? Nej – det går bra för 
alla Dis-medlemmar att logga in från Dis 
hemsida – men den här artikeln handlar 
om hur du gör det från Disgen.

Vad är Disbyt?
Disbyt är en databas uppbyggd av Dis-
medlemmar som har skickat in utdrag 
från sitt släktforskarprogram. Disbyt 
ger dig möjligheten att söka efter dina 
förfäder och släktingar som andra med-
lemmar släktforskar på. Genom att kny-
ta kontakter kan vi byta uppgifter och 
hjälpa varandra.

Alla medlemmar i Dis kan bidra till 
Disbyt med utdrag från sitt släktforskar-

program, det vill säga, inte bara de som 
använder Disgen. Ju fler som bidrar 
desto större möjligheter blir det att hitta 
andra medlemmars forskarresultat.

Vad är Dispos?
DispOs är en smidig ingång för Dis med-
lemmar till släktforskningens källor vil-
ka finns tillgängliga via Internet, andra 
datamedia eller i kyrkböckerna.

DispOs bygger på den geniala idén att 
utnyttja den källinformation som tusen-
tals Disbyt-deltagare tillsammans matat 
in via Disgen och andra släktforskar-
program, för att sedan kunna räkna fram 
var källdata för ett visst årtal för en viss 
socken bör finnas i form av bland annat 
volym och sidnummer i kyrkböckerna, 
Genline-ID och så vidare.

Flera fönster
Som fadder och utbildare har jag lagt 
märke till att det hos många användare 
finns en överdriven ambition att, ofta 

helt i onödan, stänga fönster som man 
för tillfället inte arbetar i. Dagens datorer 
har hög kapacitet och i de flesta fall gott 
om internminne. Vänj dig vid att ha flera 
fönster öppna samtidigt och att växla 
mellan dessa. Med de stora bildskärmar 
som också blir allt vanligare så kan flera 
fönster vara synliga samtidigt på skär-
men. Flera öppna fönster underlättar ditt 

Från Disgen till Disbyt och Dispos
De allra flesta Dis-medlemmar har troligen, åtminstone någon 
gång, loggat in och tittat i Disbyt. Däremot är det än så länge 
betydligt färre medlemmar som provat på Dispos, som är den 
senaste och unika forskarhjälpen som Dis tagit fram.

Alla Dis-medlemmar kan lämna in uppgif-
ter till Disbyt, oberoende av vilket släkt-
forskarprogram som man använder. Disgen 
har en special funktion för så kallat Disbyt-
utdrag. Inlämning från andra program görs 
med Gedcom export, men även från Disgen 
kan man lämna in ett utdrag med Gedcom-
export. Skicka in ditt bidrag nu, du behöver 
inte vänta tills du är ”färdig”, för då blir det 
aldrig av!

Alla Dis-medlemmar kan använda Disbyt 
och Dispos med sökning och inloggning från 
Dis hemsida. Vårt eget släktforskarprogram 
Disgen har specialkoppling mot Disbyt och 
Dispos.

text: Ingvar Kärrdahl

lär dig mer om disgen 8,  del 24
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arbete och ger mer överblick när du an-
vänder Disgen, Disbyt och DispOs. Om 
du har operativsystemet Vista i din dator 
kan du däremot gärna stänga av genom-
skinligheten, eftersom den förbrukar 
onödigt mycket datorkapacitet.
I nästa version av Disgen kommer det 
också att bli möjligt att ha betydligt fler 
öppna fönster samtidigt och växla mel-
lan dessa.

Anpassa Disgen

Nu kan du öppna Disgen och behåll det 
tomma skrivbordet, med andra ord väl-
jer du inte någon person. Gå sedan till 
Inställningar > Systemet [1]. I dialogrutan 
Inställningar som rör systemet ska du sätta 
en bock i rutan Öppna Disbyt och Dispos i 
externt fönster [2]. Stäng sedan dialogru-
tan med knappen OK. 

Första sökningen
Behåll fortfarande Disgens skrivbord 
tomt och klicka på knappen med hän-

derna  Sök i Disbyt på Internet [3]. Dia-
logrutan Sök i Disbyt på Internet kommer 
upp [4]. Skriv in ett efternamn, vilket 
som helst, och klicka därefter på Sök. Du 
kommer att få ange ditt användarnamn 
och lösenord, troligen två gånger, som du 
fått från Dis. Spara gärna dina inlogg-
ningsuppgifter så går det mycket fortare 
och enklare nästa gång. Nu kopplas du 
upp mot Disbyt och resultatet från din 
sökning visas i ett externt fönster [ 5]. En 
sådan här sökning i Disbyt kan du göra 
precis lika lätt direkt från Dis hemsida. 
Vid sökning från hemsidan kan du dess-
utom använda finesser som jokertecken 
och göra olika inställningar för ditt sök-
resultat.

Behörighetsnivåer
0. Om du ej är medlem i Dis, kan du 

söka i Disbyt som gäst. Du kan då 
se vilka poster som finns, men du får 
inte reda på vem som har lämnat upp-
gifterna.

Som medlem i 1. Dis, får du uppgifter 
om en person i taget och vem som har 
skickat in uppgifterna.
Har du själv skickat in material till 2. 
Disbyt, får du uppgifter om en familj 
åt gången och kan dessutom klättra 
vidare i släktträden.
Om du har skickat in uppgifter om 3. 
minst 200 personer det senaste året, 
får du en bläddringsfunktion där du 
enkelt kan bläddra för att jämföra 
samma person inskickad av olika fors-
kare. Denna funktion funkar om det 
finns en födelsenotis för personen.
Om du har skickat in uppgifter om 4. 
minst 1000 personer de senaste två 
åren, får du möjlighet att se en an-
tavla i fyra generationer.

Några söktips
Generellt är rådet att börja med en bred 
sökning. Hade jag valt ett vanligare ef-
ternamn så hade det säkerligen blivit 
flera tusen svar. För att då minska antalet 

InställningarSök i Disbyt

1

3

2

4

5

Inställningar och sökväg från Disgen till Disbyt.
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träffar så fyller man stegvis på med fler 
sökkriterier. Genom att fylla i för många 
uppgifter från början är risken stor att 
man missar just den person som man sö-
ker efter. Är du ovan att söka i databaser 
så kan du gärna leka lite med olika sök-
begrepp innan du gör en riktig sökning.

Disgen-sökning
Stäng de fönster som öppnades när  
du gjorde Disbyt-sökningarna. Öppna 
sedan en familjeöversikt i Disgen och 
markera någon som vald person. Det 
måste alltså inte vara centrumpersonen 
[6]. Klicka på knappen med händerna 
Sök i Disbyt på Internet precis som vid 
första försöket med tomt skrivbord. Di-
alogrutan Sök i Disbyt på Internet är nu 
ifylld med alla aktuella uppgifter för den 
markerade personen i familjeöversikten. 
Även om den valda personen har full-
ständiga datumangivelser registrerade 
i Disgen så görs Disbyt-sökningen en-
dast på årtal [7].

Efter att ha fyllt i dina inloggningsupp-
gifter en eller två gånger får du svar i 
Disbyt på den person du söker. I det här 
exemplet har två användare lämnat in 
uppgifter på den sökta personen. [8] 

Klicka nu på Familj. I bilden som visas 
finns allra överst uppgifter om den med-
lem som lagt in uppgifterna, så att du kan 
kontakta denne för att diskutera eventu-
ellt gemensamma släktingar [9]. Nedan-
för följer en familjeöversikt för personen 
som du sökte. Observera att en del av 
uppgifterna i bild 9 endast visas för de 
Dis-medlemmar som uppfyller kriteri-
erna att man lämnat in material själv (de 
kan klättra i träden och se flera genera-
tioner) samt punkterna nr 4 och 5 nedan. 
Det resultat du får vid din sökning ser 
därför kanske inte likadant ut.

Teckenförklaring
I anslutning till uppgifterna finns ett an-
tal tecken och ikoner som jag förklarar 
helt kort.

1.  Stjärnor inom parentes visar hur om-
fattande underlaget i den inlämnade 
uppgiften är, alltså en slags kvalitets-
stämpel på uppgiftens omfattning. 
Dessa markeringar betyder följande:

 - Endast årtal finns. 
* Datum finns. 
** Källangivelse finns. 
*** Källangivelse med volymsbe- 
 teckning finns. 
**** Källangivelse med volymsbe- 
 teckning och sida finns.

Högerpil

Bokikon

Antavlefigur

9

10

8

7

6

Sök i Disbyt

Sökväg från Disgen till Disbyt och ikoner i Disbyts resultatlista.

Släktforskarprogrammet Disgen samt Disbyt 
och Dispos, som är kopplade till Disgen, är 
alla under ständig förbättring och utveckling.

För Disgen syns utvecklingen tydligt genom 
att en ny version lanseras ungefär en gång 
per år.

Nyheterna i Disbyt och Dispos är inte lika 
påtagliga eftersom alla förbättringar läggs in i 
programmen efterhand som de utvecklas.
Bästa sättet att följa utvecklingen är att 
med jämna mellanrum gå in på Dis hemsida  
www.dis.se och där läsa om nyheterna.



DISKULOGEN 8128 Lär dig mer om Disgen 8 – del 24

2. Även om en notis har fått fyra stjär-
nor, som är den högsta kvalitetsnivån 
på uppgiften, innebär detta inte att 
själva uppgiften är helt korrekt. Den 
kan faktiskt vara helt felaktig även 
om källangivelsen är utförlig.

3. Bok-ikonen  markerar att du via Dis-
pOs kan få ytterligare uppgifter om 
källor för den här notisen. Genom att 
klicka på boken kommer du in i Dis-
pOs där du kan söka vidare. (Mer om 
detta senare).

4. Antavlefiguren  underst i huvudper-
sonens ruta innebär att du kommer 
till en antavla för personen. Denna 
funktion är endast tillgänglig om du 
har skickat in uppgifter om minst 
1000 personer de senaste två åren. 
Du får då möjlighet att se en antavla 
i fyra generationer där det går att 
klättra vidare.

5.  Höger- och vänsterpil  underst i rutan 
för huvudpersonen innebär att du kan 
bläddra mellan de medlemmar som 
lämnat in uppgifter på den här per-
sonen. Denna funktion är tillgänglig 

om du skickat in uppgifter om minst 
200 personer det senaste året.

6. Mer information om DispOs finns på 
Dis hemsida www.dis.se > DispOs.

Jämför uppgifterna
Klicka på vänster- eller högerpil så du 
ser, och kan jämföra, vilka uppgifter de 
olika forskarna har lämnat för den per-
son som du är intresserad av. Kontrollera 
om det verkligen är rätt person eller en 
annan med samma namn, född samma 
år, i samma församling. Om du inte har 
pilarna kan du ändå klicka på namnet på 
personen och se flera poster från olika 
forskare.

På personerna som finns med i antav-
lan finns också en ikon för antavla. Ge-
nom att klicka på den byggs en ny antavla 
med den valda personen som huvudper-
son. Givetvis finns även bokikonen för 
de aktuella notiserna [10].

söka i Dispos

Från Dis hemsida kan man söka direkt i 
DispOs på samma sätt som med Disbyt. 

Bortsett från själva starten av sökfunk-
tionen och inloggningen fungerar det se-
dan på samma sätt som beskrivs i den här 
artikeln med sökning från Disgen.

Precis som med Disbyt går det att söka 
i DispOs från ett tomt skrivbord i Disgen. 
I detta fall måste sökobjektets uppgifter 
manuellt skrivas in i sökdialogen.

Om du ska utnyttja sökmöjligheterna 
i Genline från DispOs måste Genline an-
passas för detta.

Anpassa Genline
Du måste tala om för Genline vilken 
webbläsare du använder. När du öppnat 
Genline Family Finder 2 väljer du Arkiv  
> Disposinställningar, [11] varefter du 
kommer in i inställningsmenyn. Där sät-
ter du en bock i rutan för den webbläsare 
som du använder [12]. Om ditt operativ-
system är MS Windows XP så avslutar 
du med att klicka på OK.

Om din dator har operativsystemet MS 
Vista, behöver du kanske även skriva in 
sökvägen till platsen där Cookies lagras. 
Detta kan skilja sig mellan olika datorer, 

Arkiv

11

12

13

15

16

Sök i Dispos

14

Inställningar i Genline Family Finder och sökväg från Disgen till Dispos.
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så du måste själv leta upp den platsen. 
(Den sökväg som gäller för min Vista-
dator blir: C:\Users\Default\AppData\
Local\Temp vilket du kan ha som ledtråd 
[13]. Mitt förslag är att du först försöker 
utan att skriva in någon sökväg. Jag har 
själv både i XP och i Vista endast angett 
vilken Webbläsare som jag använder och 
detta fungerar utan problem.

Öppna nu en familjeöversikt i Disgen 
som innehåller den person som du vill 
forska på med hjälp av DispOs. Markera 
önskad person, som inte måste vara cen-
trumpersonen, och klicka sedan på ikonen 
med en bok  [14]. Sökdialogen är ifylld 
med aktuella uppgifter för den valda per-
sonen. Det finns möjlighet att välja vilken 
händelse man vill söka på. Grundinställ-
ningen är Född. Genom att klicka på ner-
pilen kan händelserna Döpt, Vigd, Död 
och Begravd väljas. Vid händelsebyte 
ändrar Disgen uppgifterna för Försam-
ling, Länsbokstav och Datum. Saknas 
data för vald händelse blir fälten blanka. 
Notera att det i denna sökning finns ett 
fullständigt datum för vald händelse.

Jag har den här gången Emma Josefina 
som centrumperson [15] och klickar på 
bokikonen. I sökdialogen [16] kontrol-
lerar jag att Född är vald som händelsen 
som jag vill söka på och klickar därefter 
på Sök vilket direkt tar mig in i DispOs 
sida med uppgifter om var jag kan söka 
efter fler uppgifter om Emma Josefina 
[17]. Se bild på nästa sida.

Mer information
Längst upp till höger står det DispOs-
info. Detta är en länk till ytterligare in-
formation om DispOs. Eftersom DispOs, 
och även Disbyt, är tjänster som ständigt 
utvecklas, rekommenderar jag att du med 
jämna mellanrum går in och ser efter om 
det kommit någon ny information.

Under rubriken Genlines GID-num-
mer till SCB-längder, ska det nummer 
som finns angivet där leda till sidan med 
Emmas födelsenotis i SCB-längden. 
Växla nu till fönstret med Genlines Fami-
ly Finder. Här ska nu finnas ett uppslag 
ur SCB-längden. Om det mot förmodan 
inte finns där, kan du gå tillbaka till Dis-

pOs och klicka på knappen Visa. Här finns 
minsann en Emma Josefina [18] född 
1867-02-06 - men det stämmer ju inte - 
min Emma Josefina är född 1867-04-09. 
På nästa uppslag hittar jag min Emma 
Josefina 1867-04-09 [19]. Även om jag 
i detta fall kom en sida fel, så underlättar 
och sparar DispOs in mycket tid.

Ny sökning i Dispos

För nästa exempel på sökning i DispOs 
med utgångspunkt från Disgen, väljer 
jag en helt ny person [20] och gör sök-
ningen på födelsenotis. Den del av Dis-
pOs fönstret som omfattar Genlinedelen 
ser du i Bild 21 [21]. Utan att göra något 
annat växlar jag till fönstret med Genline 
för att titta på födelsenotisen, men här 
visas endast första sidan i den aktuella 
födelseboken [22]. Jag har alltså kom-
mit till en bok som inte är indexerad, 
vilket innebär att jag måste leta vidare 
utan stöd av DispOs. På sidan 285 finns 
Anna-Lena Persdotter [23].

Eftersom den här boken inte är index-
erad kan det vara lämpligt att påbörja 

20 22

23

Sökväg från Disgen till Dispos och resultatlista i Genline Family Finder.

Sök i Dispos
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Resultatlistan i Dispos ger många länkar till olika informationskällor.
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en indexering. I DispOs [21] väljer jag 
alternativet Lägg till. Jag fyller i de nöd-
vändiga uppgifterna för att DispOs ska 
kunna hitta denna sida nästa gång [24]. 

Den här boken innehöll Födda, Vig-
da, Döda. Det innebar att jag därefter 
behövde ange startsida och slutsida, för 
respektive avsnitt, för att indexeringen 
skulle bli korrekt. På detta enkla sätt kan 
du själv bidra till att förbättra DispOs för 
alla användare.

Under rubriken Digitala bilder på CD 
[17] finns födelseboken 1863-1894 angi-
ven och genom att klicka på Stafsinge/N 
kommer man till en beställningslista 
hos DigiArkiv [25]. (Denna födelsebok 
tycks inte finnas hos varken Genline, 
som i stället har SCB-utdraget, eller 
Svar) Ett klick på Digiarkiv tar mig till 
deras hemsida, där det också finns en 
länk till Arkiv Digital. Digitalt material 
tillhandahålls genom abonnemang eller 
genom köp av CD-skivor.

Att klicka på namnet under rubriken 
Sök i Disbyt visar träffarna i Disbyt, men 
detta genererar fler personer, eftersom 
denna sökning inte har begränsning till 
ett visst datum [26].

Register till kyrkoböcker [27] visar 
på ytterligare möjligheter till sökning. 
Här finns också möjlighet att själv bidra 
med uppgifter i fler register. svar har 
även skannat material som inte framgår 
av denna sammanställning. För att få 
tillgång till svars fullständiga material 
krävs abonnemang. Sökning hos svar 
sker i ganska många steg och blir därför 
något långsam och omständlig. Bild 28 

är exempel på ett av dessa steg där den 
blå pilen anger att det finns skannat ma-
terial. [28]

Att klicka på församlingskyrkans 
namn, i detta exempel Stafsinge kyrka, 
under Karta öppnar Eniros karta med 
aktuell kyrka utpekad.

Klickar du på länken Lantmäteriet 
kommer du direkt till avdelningen för 
historiska kartor. Väljer du länken 
Stafsinge/N kommer du till en annan 
kartsökning på Lantmäteriet. Jag går 
inte in mer på dessa ganska omfattande 
sökningar som skulle resultera i en stor 
artikel som definitivt inte ligger inom 
denna artikelserie om Disgen.

Att använda länkarna till Rötters sök-
funktioner tar dig direkt till sökfunktio-
nen eller till färdig sökning när du klickar 
på namnet [29].

Några slutord
Du som redan provat, och du som nu för 
första gången söker i Disbyt och DispOs 
direkt från Disgen, ser säkert fördelarna 
med detta. Att enkelt växla mellan den 
egna forskningen i Disgen och göra jäm-
förelser med andra forskare, samt att ha 
snabb kommunikation till digitala origi-
nalhandlingar, är stora framsteg. Att lätt 
och enkelt kunna läsa originalhandling-
arna bör på sikt även öka kvaliteten och 
därmed riktigheten i det egna materialet. 
Som forskare måste du alltid ifrågasätta 
en källa som du fått från någon annan, 
och inte okritiskt skriva in den i ditt eget 
släktforskarprogram. Jag vill inte säga 
att du inte ska använda och notera en 

okontrollerad källa, men du ska notera 
att du inte kontrollerat riktigheten i käl-
lan. Använd gärna Disgens utmärkta 
notis Oforskat. Tänk också på att inte 
sprida vidare okontrollerade källor. Det 
är också min förhoppning att vi hjälps åt 
att kontakta uppgiftslämnaren till Dis-
byt när vi hittar felaktigheter i dennes 
material, vilket inte ska uppfattas som 
kritik, utan snarast som hjälp att själv 
ha rätta uppgifter om sin släkt och här-
komst.

I nästa version av Disgen (8.2) kom-
mer vi att få en avsevärd förbättring av 
nuvarande källfunktion. Liksom Disgen - 
orter kommer Disgen-källor att få en 
grundstruktur med funktionalitet lik-
nande Disgen-orter samt en konverte-
ringsfunktion.

Vi har under några år vant oss vid att 
dra nytta av den effektiva kopplingen 
mot Genline. Det är min förhoppning 
att motsvarande möjligheter kan ska-
pas med exempelvis svar, Arkiv Digital, 
Lantmäteriet och eventuellt andra aktö-
rer inom vårt intresseområde. 

Länkar:
Arkiv Digital www.arkivdigital.se 
Digiarkiv www.digiarkiv.se 
Genline www.genline.se 
Lantmäteriet www.lantmateriet.se 
SVAR (Svensk arkivinformation)  
www.svar.ra.se 
Sveriges Släktforskarförbund, Rötter 
www.genealogi.se 
DisCount – Historiska namn www.dis.se/
discount/ Läs mer om detta på sista sidan 
i Diskulogen nr 78

» Dispos bygger på den geniala idén att ut-
nyttja den källinformation som tusentals 
Disbyt-deltagare tillsammans matat in... «
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Födda i Sjuhärad mellan 
åren 1688–1900. Ås Härad.
(DISCD#268) 2008-01
Socknar: Brämhult, Fänneslunda, 
Gingri, Grovare, Hällstad, Härna, 
Kärråkra, Murum, Möne, Rånge-
dala, Toarp, Tärby, Varnum, Ving 
Södra, Vånga Södra och Äspered.
Borås Släktforskarförening.
www.borasslaktforskare.se
Pris icke medlem  150 kr, med-
lemmar 125 kr.

2008-02-13 Komplett-
eringar finns till nedan. 
(DISCD#156).
Excel-filer: födda, vigda och döda 
1937. Jönköpings län.
Långaryd döda 1860–1994.
Långaryd födda, vigda och döda 
1895–1920.
Långaryd vigda 1860–1920.
Långaryd döda 1898–1920.

Födda, vigda, och 
döda i Jönköpings län 
(DISCD#156) ny 2005-12 
En CD omfattande födda 1895–
1934, vigda 1860–1934 samt 
döda 1860–1934 i Jönköpings 
län. Ger möjlighet att söka i 
början på 1900-talet. Det bru-
kar vara en svår period. Ski-
van är avsedd att läsas i Excel. 
Underlaget har tagits fram av Vivi 
Bryntesson i Hok. Skivan kostar 
350:- inkl porto. Kan köpas av Vivi 
Bryntesson tfn 0393-21332 eller 
bryntesson.vivi@telia.com

Boställen inom Säffle kom-
mun (DISCD#269).
Sven Johansson 1999.
Ett arbetsmarknadsprojekt av 
Sven Johansson, Säffle, med Säffle-
bygdens Hembygdsförening som 
huvudman. Resultatet blev över 
7 000 namn på herrgårdar, gårdar, 
torp, backstugor och andra bo-

stadshus. Även skolhus, lanthand-
lar, kyrkor, missionshus, kvarnar, 
sågar mm på landsbygd och tätort. 
Med kort beskrivning och koordi-
nater enligt Rikets nät RT90.
Format: Excel. CD-version 1.3
Pris: 90 kr.
www.genealogi.se/varmland/

ortsregister för Dalsland och 
Värmland (DISCD#270).
Gunnar Jansson, Säffle 2006.
Sorterade listor; 2579 ortnamn i 
Dalsland, 5532 ortnamn i Värmland 
samt socken- och häradskartor.
CD-version 1.0, Format: Excel, 
Pris: 80 kr.
www.genealogi.se/varmland/

Värmländska Antavlor nr 
1–100 (DISCD#271).
Över 20 000 anor publicerade i 
VärmlandsAnor åren 1990–2004.
Format. Excel, Pris: 100 kr.
www.genealogi.se/varmland/ 

Västra Fågelviks socken 
(DISCD#272).
Ulla Hansson 2007 
e-post: uahan@privat.utfors.se
Avskrift av kyrkböcker födda, 
vigda och döda för Västra Fågel-
vik socken, Nordmarks härad för 
perioden 1717–1797. (serie C:1 
och C:2).
Format: Excel. CD-version 1.0
Pris: 140 kr.
www.genealogi.se/varmland/

Piteanor 2008 (DISCD#273)
Innehåller 429 000 poster
Pite lands: födda 1658–1920, 
med kompl. 1658–1789, dop-
vittnen 1686–1750, flyttlängd 
1833–1900, vigda 1686–1920, 
med kompl. 1650–1789, lysning 
1650–1862, döda 1656–1937, 
bårpengar 1630–1800, boupp-
teckning 1937–1967.

Norrfjärden: födda och vigda 
1915–1920, döda 1915–1937.
Hortlax:  födda och vigda 1918–
1920, döda 1918–1937.
Markbygden:  döda 1926–1937.
Piteå stad: husförhör 1872–1881, 
1882–1891, födda 1703–1920, 
dopvittnen 1703–1750, vigda 
1704–1920, döda 1703–1937, bo-
uppteckning 1937–1967.
Ålvsbyn : födda och vigda 1809–
1920, döda 1809–1937, boupp-
teckning 1937–1967.
Älvsby municipal: Döda 1935–
1937. Arvidsjaur: Födda 1654–
1920, dopvittnen 1719–1772, vig-
da 1708–1920, lysning 1705–1853, 
döda 1732–1937, dödslistor 1819–
1831, bårpengar 1654–1800.
Glommersträsk: Döda 1923–
1937. Arjeplog: Födda 1717–1920, 
dopvittnen 1719–1750, vigda 
1730–1936, lysning 1663–1776, 
döda 1724–1949, dödslistor 
1806–1845, bårpengar 1649–1774, 
bouppteckning 1721–1876.
Silbojokk: dopvittnen 1717–1730.
Södra Bergnäs: vigda 1928–1936, 
döda 1928–1949.
Dödsannonser och nekrolo-
ger: PT 1928–1972, 1996–2007, 
NA 1928–1951, NK 1930–1931, 
1996–2007, NSD 1996–2007.
Program: Filemaker Runtime (föl-
jer med kostnadsfritt).
Pris: 295/ 395/ 495 kr för den 
som har tidigare version/ är med-
lem/ icke medlem.
Epost info@piteforskare.se
www.piteforskare.se/

Bouppteckningar Stora Råby 
1727–1899 (DISCD#274)  
Skivan innehåller dels en sökbar 
databas med uppgifter från 354 
bouppteckningar under denna 
tid med alla ingressnamnen, totalt 
2 556 namn, dels fotografier från 
31 av dessa bouppteckningar.

Register:Leif Petersson, Produ-
cent av CD:n Guno Haskå, Foto-
graf Åke H Moberg.
Format: Runtimeversionen av 
Filmaker 7 (medföljer CD-skivan).
Pris : 100 kr + Porto.
Lunds Släktforskarförening, Ar-
kivcentrum Syd, Porfyrgatan 20  
224 78  Lund
Epost: sigbritt.lsf@sgf.m.se 

Födda i Sjuhärad Redevägs 
härad mellan åren 1688–
1900 (DISCD#275).
Socknar: Blidsberg, Brunn, Böne, 
Dalum, Fivlered, Gullered, Hum-
la, Hössna, Knätte, Kölaby, Kö-
lingared, Liared, Smula, Solberga, 
Strängsered, Timmele, Vist, Åsarp 
Norra. Stad: Ulricehamn.
Pris: 150 kr.
För medlemmar i Borås Släkt-
forskarförening 125 kr.
bsf@bornet.net
www.bsfboras.org

BARCK Släktutredning 
(DISCD#276)
Av Åke Barck Berkén åren 
1948–1949 – med en del senare 
kompletteringar. Till GF har det 
kommit som en gåva genom Stig 
Barthelsen.
Pris: Medlemmar i GF och DIS 
200 kr + Porto.
Pris: för icke medlemmar 400 kr 
gf@genealogi.net
www.genealogi.net

Byske socken, Födda, 
vigda och döda 1895–1935 
(DISCD#277)
Av Birgitte och Åsa Grönlund.
Pris : 360 kr + Porto.
Beställes hos Birgitte Grönlund.
0912 30132 eller 070 5509974
birgitte.gronlund@telia.com

För mer information
www.dis.se > Material: CD-skivor

nya cd-skivor
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insändare

På Genlines begäran har Stockholms Stadsbib
liotek skrivit följande insändare: 
I Diskulogen nr 80 finns en insändare av 
Lars-Olov Eriksson om Genline på biblio-
teken. Han tar där upp Stockholms stads-
bibliotek och hävdar att Genline enbart 
finns på huvudbiblioteket (Stadsbiblioteket 
vid Odenplan). Det är helt felaktigt och 
Genline är möjlig att nå från alla våra biblio-
tek via de bokningsbara datorerna. Se mer 
på vår hemsida www.biblioteket.se > Sök > 
Emedier och databaser > Faktadatabaser > 
Släktforskning.

Vi har däremot ännu inte SVAR:s data-
bas på våra bibliotek. Den kommer tro-
ligen snart att finnas på Stadsbiblioteket 
vid Odenplan, men inte på övriga bibliotek. 
Detta beror på vårt ansträngda budgetläge. 

harriet aagaarD, stoCkholms staDsbibliotek

Jag hade precis erhållit mitt exemplar av 
Diskulogen och bläddrade igenom tidningen 
som hastigast. Då såg jag till min oförställda 
häpnad inne i tidningen rubriken ”Varning 
för Ancestry.com” och hittade en notis som 
på det grövsta okvädar denna förträffliga ge-
nealogidatabas. Där används nämligen ordet 
”skurkarna” om Ancestry. Hur kan någon 
uttrycka sig på detta oförskämda sätt om 
denna site, som är det förnämligaste verk-
tyg vi har för att hitta släkten i Amerika? 
Anders Bjerkhoel, som har skrivit insända-
ren, är inte bara oförskämd mot Ancestry, 
utan också tydligen totalt okunnig om har 
man går till väga när man först prenumere-
rar och sedan vill säga upp en tidning eller 
ett släktforskningsprogram. Det är ju nästan 
alltid fortlöpande prenumeration som gäl-
ler. Säger man inte upp en prenumeration, 
så fortsätter den att gälla och man blir som 
prenumerant betalningsskyldig. Detta gäller 
även beträffande Ancestry. 

När man har kommit in på Ancestrys sida, 
står uppe i högra hörnet antingen orden My 
Account eller på svenska Mitt konto. Klickar 
man där, kommer man till en sida där det till 
höger står bl. a. Hur säger jag upp min prenu
meration? Klicka på den raden och det kom-
mer upp en sida där det i detalj beskrivs hur 
man ska gå tillväga för att avsluta en prenu-
meration. Svårare än så är det inte, Anders 
Bjerkhoel. Dessutom vill jag minnas, att det 
i samband med ett provabonnemang finns 
beskrivet hur man ska göra för att avsluta 
abonnemanget.

Låt oss hoppas att inga läsare har blivit 
skrämda att inte försöka hitta sina släkting-
ar i USA med hjälp av Ancestry. Ancestry 
är ingen skum databas som försöker skinna 
någon. Jag har vid flera tillfällen abonnerat 
på Ancestry och har inte haft några som 
helst problem med mitt abonnemang. All-
ting har gått mycket korrekt tillväga och de 
har alltid varit mycket hjälpsamma, när det 
har förelegat behov av hjälp.

georg lunDblaD, meDlem 2908

Beträffande Ancestry.com

Genline på biblioteken

Om autorun

spärra bankkortet

Angående problem med att få sin CD att 
starta automatiskt. Enligt Ove Billings ut-
märkta artikel i Diskulogen Nr. 69, juli 2005 
gjorde jag ett försök att få min CD att star-
ta automatiskt till en Menysida i html (htm). 
Efter många försök i olika omgångar senare 
så har detta bara misslyckats.

I mars detta år tog jag mig i kragen med 
nytt försök, ”men icke sa Nicke”. Men tänk-
te att detta måste gå. Då gick jag ut på nätet 
och sökte först på ”autostart CD” och fick 
många tips om att det ej skulle lyckas med 
en XP webbläsare. Sedan sökte jag på ”au-
torun” och här fick jag många mycket enkla 
förslag och det fungerade till stor lycka.

Oves grund med ”SläktCD” med underly-
dande mappar där jag lade in en mapp kallad 
Meny i World som sparades som webbsida 
(html) med div. länkar till berörda under-
mappar liknande Oves förslag.
Därefter skrev jag i world följande:

(autorun)
shellexecute=Meny.html

Detta sparades med filnamnet autorun.inf
Detta är ett förenklat förslag på en tidi-

gare bra idé och det fungerar utmärkt med 
denna ”enkla start”. Sedan är det för var 
och en att försöka med sina egna upplägg. 
Lycka till!

bror palmberg, meDlem 2165

Det här är ett tips till Anders Bjerkhoel och 
andra som blir utsatta för ej godkända in-
ternetöverföringar. Man behöver inte byta 
kort. De flesta bankkort kan enkelt spärras 
mot internetöverföringar genom ett ”klick” 
i rätt ruta på den egna internetbankens 
hemsida. För att själv kunna betala när man 
vill, öppnar man kortet under någon minut, 
betalar och klickar tillbaka det till spärrat 
läge. Det är en god regel att som standard-
läge alltid ha kortet spärrat.

owe norberg, norrköping

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

Detta är sidan på ancestry.se som beskri-
ver hur man säger upp sitt abonnemang.



DISKULOGEN 8134 Örnbergska samlingen på webben

ictor Örnberg (1839–1908) gjorde 
en administrativ karriär i Stock-
holm innan han 1899 blev arki-

varie vid det nyinrättade landsarkivet i 
Vadstena. Han var också sekreterare i 
Svenska autografsällskapet som sedan 
blev Personhistoriska samfundet. Mel-
lan 1885 och 1908 gav han ut 14 volymer 
av Svensk slägtkalender som bytte namn 
till Svenska ättartal. 

Örnbergs Ättartal är 14 små röda böcker 
som innehåller en uppsjö av borgerliga 
släkter. Det är ett myller av personer 
och släkter som passerar revy. Gustaf 
Clemenssson gjorde 1939 ett personre-
gister till dessa böcker som på 70-talet 
kom i nytryck av gf och vsgf. Det som 
är trist med Örnbergs Ättartal ur släktfors-
karsynpunkt är att inga orter och källor 
är medtagna. Det är bara namn, yrke och 
datum som finns med. 

svårt att hitta
Det var därför med viss spänning som 
jag började kika i hans samlingar. I svars 

innehållsförteckning räknas de släkter 
som ingår i varje volym upp. Tyvärr sak-
nas sidnummer i innehållsförteckningen 
och släkterna kommer inte alltid i bok-
stavsordning. Exempel på trevliga inslag 
är att släkten De Besche finns redovisad 
med släkttabeller, inte bara för de adliga 
grenarna, utan också för de ofrälse gre-
narna. Släkten De Besche är inte redo-
visad som släkt i Ättartalen, varför denna 
redovisning är extra intressant.

I underlagen för olika släkter finns inte 
sällan såväl orter som källhänvisningar 
med. Samtidigt måste man höja en var-
ningsflagga för att använda materialet 
okritiskt. Till exempel finns släkten Pet-
rés förment adliga härstamning redovi-
sad, som Alf Åberg bland annat i Släkt 
och hävd påpekat är helt orimlig ur kro-
nologisk synpunkt. 

släkten Martin
När jag tittade efter uppgifter på måfå 
fann jag ett spännande dokument under 
släkten Martin. Jag fann där ett tryckt 

Örnbergska samlingen på webben
Örnbergs Ättartal innehåller mycket intressant information 
om olika släkter. Örnbergska samlingen finns nu digitaliserad 
och tillgänglig via svars hemsida.

V

Victor Örnberg
1839-1908

text: Olof Cronberg
bilD: Helsingborgs kommun, Ramlösa
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Johan Jakob Döbelius
1674-1743

tyskt dokument där ättlingarna till Ag-
neta Elisabeth Schwinger, som var gift 
med Roland Martin, räknas upp. Vid lite 
noggrannare genomläsning visar det sig 
att en jur. dr. Frederi-
cus Cothmann 1662 
och 1663 hade lånat ut 
2000 daler  till accis-
kammaren i Wismar, 
och föranstaltat att 
hans ättlingar skulle 
ärva lånet. Först 1845 
får man för sig att åter-
betala lånet till ättlingarna i sjätte led. 

schwingers härkomst
Agneta Elisabeth Schwinger (1738–
1784) var dotter till apotekaren Bern-
hard Mattias Schwinger i Varberg och 
hans hustru Agneta Elisabeth Schultze 
(1713–1762). Enligt detta dokument var 
hon dotter till en doktor Schultze i Ro-
stock. Hans svärfar var en doktor Johan 
Jacob Döbelius i Rostock. Hans svärfar 
var Johan von Hillen och hans svärfar 

var Fredrik Cothmann. Jag har lyck-
ats finna att en doktor Johann Stephan 
Schultzen gifte sig 1703 i Rostock med 
Anna Sofia Döbeln. Anna Sofia Döbeln 

var syster till Johan Jacob Döbelius 
d.y. som råkade hamna i Göteborg och 
sedermera blev professor i Lund och ad-
lad von Döbeln. I dag är han väl mest 
känd för att hans porträtt finns på alla 
Ramlösaflaskor. 

Det går således att finna riktiga guld-
korn i Örnbergska samlingen, men det 
gäller att kolla uppgifterna och försöka 
verifiera dem så långt det går.

Här finns samlingen: www.svar.ra.se 
>Till arkiv > Arkivnamn: Örnberg.   

» ... släkten De Besche finns redovi-
sad med släkttabeller, inte bara 
för de adliga grenarna, utan ock-
så för de ofrälse grenarna. «

Johan Jakob Döbelius pryder Ramlösaetiketten.
Han öppnade Ramlösa Hälsobrunn 1707.
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GF:s samlingar
Curt Hauffmans samling
Curt Hauffmans samling om hattmakare 
i Stockholm  förvaras i Rosenbergrum-
met/Stockholmnsbåset.

Hattmakare i Stockholm 1650–1750 
av Curt Hauffman.

Sex A4-pärmar med maskinskriven 
text och fotokopierade urkunder.
Pärm 1. Hattmakares bouppteckningar 
med kommentarer (50 sid) och bilagor, 
totalt över 240 sid. Kommentarerna be-
rör följande ämnen:

Levnadsstandard, Bostäder, Bodar
Hattmakarhustrur, Gesäller
Biografiska uppgifter, Begravningar
Kultur, Kuriosa, 
Hattmakarskyltar och sigill, Verktyg
Materiallager, Hattlager
Kronoleveranser 

Bilagor:
Källförteckning
Kopior av bouppteckningar
Saknade bouppteckningar
Levnadsstandardsberäkningar
Hattmakarhustrur gifta med minst två 
hattmakare
Gesäller som ej var hattmakarsöner
Namnförteckning 

Pärm 2. Hattmakarhustrur i Stockholm 
1650–1750. Text 54 sid och bilagor. 
Namnförteckning, förteckning på änkor 
med och utan verkstad mm.
Pärm 3. Hattmakerier i Stockholm 
1650–1750. 265 sid.
Pärm 4. Hattmakargesäller i Stockholm. 
Text 32 sid, register och kopior av urk-
under.
Pärm 5. Hattmakarämbetet i Stockholm 
1650–1750. Källor i Riksarkivet. 71 sid 
text, kopior och avskrifter 280 sid. Per-
sonregister 400 namn, ej bara hattma-
kare.
Pärm 6. Hattmakarnas låda i Stockholm 
1650–1750.

Arvid Hedbergs anteckningar 
Arvid Hedbergs genealogiska anteck-
ningar

- ingen innehållsförteckning finns ned-
tecknat 

Hellströmska samlingen 
Forskare: kapten Carl Hellström

I denna samling finns information om 
personer och familjer med namnet Hell-
ström. Informationen kan variera från 
mycket detaljerad till korta beskrivning-
ar om familjemedlemmars namn och fö-
delseår.

Kortregistret till samlingen finns i 
korridoren.I samma kartotekskåp där 
släktnamnsregistret finns. Själva sam-
lingen förvaras i hängmappsrummet. 
Samlingen består av:

3 kortlådor med person- och ortsre-•	
gister
3 inbunda bruna böcker med maskin-•	
skrivet material som visar ett stort an-
tal Hellströmska familjer. Familjerna 
är numrerade från 1 till 969
1 låda med 11 konceptböcker och an-•	
nat handskrivet material

Hur hittar man i samlingen?
Genom att titta i kortlåda 1 och 2 1. 
söker man i första hand på förnamn 
på samliga Hellström i samlingen. På 
varje kort kan man hitta namn, födel-
seår och eventuell ort samt till höger 
det viktiga familjenumret.
De tre inbundna böckerna är sorte-2. 
rade i familjenummer och varje familj 
har sin familjesida.
Om det på familjesidan även anges 3. 
ett eller flera nummer så hänvisar 
dessa till konceptböckerna, exem-
pelvis nummer 295 refererar till kon-
ceptbok 2 sida 95 och här finns an-
teckningar och källhänvisningar.

I kortlåda 3 finns ytterligare register t.ex:
Ingiftas efternamn med hänvisning •	
till familjenummer
Ortsnamn sorterade på län med •	
namnhänvisning
Sockennamn med familjenummers-•	
hänvisning
Yrken med med namn- och familje-•	
nummer 
Georg Hennings anteckningar om •	
valloner 
Henning, G: Vallonsläkter. Lappre-•	
gister i låda.
Henning, Georg: Valloner I. Arkiv-•	
kartong.
Henning¸ Georg: Valloner II. Släkt-•	
anteckningar: Gauffin, Gilliam, Guil-
liam etc. Hultman. Arkivkartong.

Hiertstedtska samlingen 
Nils Hiertstedts genealogiska anteck-
ningar mm.
Finns hos GF.

GF fick 1947 ta emot denna stora sam-
ling efter genealogen Nils Hiertstedt. 

Större delen av anteckningarna rör 
Nils Hiertstedts egen släkt, och tydli-
gen avsåg han att ge ut en brett upplagd 
släktkrönika. Denna blev dock aldrig 
fullbordad. 

I samlingen ingår åtskilliga brev och 
dokument av personhistoriskt värde. En 
del anlinjer har förts tillbaka till medeltid 
och forntid på ett sätt som inte är för-
enligt med modern källkritik, men som 
Hiertstedt lagt ner stort arbete på med 
många utsmyckningar och emblem.

Samlingen är fördelad på pärmar, kar-
tonger och rullar enligt följande:
A 1–A2. Anrötter. Uppgifter om mödrar 
till medlemmar av släkten Hierstadius- 
Hiertstedt, dessas närmaste anförvanter 
och förfäder, med hänvisningar till upp-
gifter om berörda personer i olika delar 

Listningen av Genealogiska Föreningens 
samlingar fortsätter...
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av samlingen. Ordnade alfabetiskt efter 
släktnamn. Två foliopärmar. Innehåller 
uppgifter om bl a följande släkter och 
släktgrenar:

Berggren (skräddarmästare,Piteå) 
Bergman (kopparslagare, Lund)
Blanxius, Borén (Borænius)
Brehmer, Brusewitz
Estberg(en), Halling
Hallonqvist, Keyser
L’Orange, Link (Vimmerby)
Lundgren (från V. Tollstad)
Lönberg, Lönnberg (Piteå)
Mobeck, Schildt
Sterner (Piteå)

A 3 a, b och c. Nils Hiertstedts arkiv. Nils 
Hiertstedt. Innehåller betyg, diplom, re-
censioner, brev, minnen från utrikes re-
sor mm. Hiertstedt hade utbildat sig till 
dekorationsmålare och kom därigenom i 
beröring med teaterlivet i Stockholm och 
landsorten. Tre samlingskartonger.
A 3 d, e och f. Nils Hiertstedts arkiv. 
Kerstin Hiertstedt, f Broman. Innehål-
ler handlingar rörande hustrun, som var 
skådespelerska till yrket. Tre samlings-
kartonger.
B 1. Bilagor till Hiertstedtska släktkrö-
nikan (se serie H). Förteckning över ca 
150 bilagor (avskrifter av fullmakter, 
domstolsprotokoll, rullor, kyrkböcker 
mm).  En foliopärm.
DS 1, DS 2, DS 3–5. Anrötter för borg-
mästaren i Vimmerby Peter Hiertstedt 
och Barbro Catharina Schildt samt för 
genealogen Nils Hiertstedt. Uppgifter 
om släkter och släktgrenar:

Almquist (landskamrer,Jönköping)
Cassel, Elfström, Uhr, Book, 
Brunkman, Dahlgren (kh Saleby,R)
Enander, Fogh (dansk släkt)
Hollström, Lettström
Kylander, Odén, Steckzén, m fl

En foliopärm och två samlingskartonger.
H 1–H 4. Korrepondens och uppgifter 
om medlemmar av släkten Hierstadius-
Hiertstedt. Hänvisningar till källupp-
gifter i andra delar av samlingen. I del 
1 finns register över släktmedlemmarna. 
I del 4 uppgifter om bärare av namnet 
Hjertstedt (olika stavningar) utan känd 
härledning. Fyra foliopärmar.

H 5. Diverse hiertstedtiana. Släktan-
teckningar av fadern Fredrik Eberhard 
Hiertstedt. Utkast till en släktkrönika. 
Anrötter för borgmästaren i Vimmerby 
Peter Hiertstedt och hans hustru Barbro 
Catharina Schildt samt för genealogen 
Nils Hiertstedt. En samlingskartong.
I&E 1, 2 och 3. Ingifta och efterkom-
mande. Register i första pärmen. Uppgif-
ter om bl a Barnarps-släkten Hiertstedt 
och följande släkter och släktgrenar. Tre 
foliopärmar.

Almborg, Bortei, Bredberg (Urshult)
Brodin (gävlesläkten)
Cassel, Dahlander (göteborgssläkt)
Dahlgren, Embring
Förberg (Gränna, Jönköping)
Grahn (Daretorp, Habo)
Hallongren, Klum, Kusoffsky
Lindgren (Arboga)
Lodin, Lorin, Lundequist
Lönngren (Piteå)
Mobeck (Jönköping)
Munktell, Sjölin (från Västergötland)
Wilner (från Öland)

K 1. Utkast till Nils Hiertstedts släkt-
krönika. Med uppgifter om bl.a. släktens 
ursprung och vissa släktmedlemmar. En 
samlingskartong.
K 2. Diverse hiertstedtiana. F. E. Hiert-
stedts koncept till släktbok: företal och 
fyra tabeller. Handlingar rörande Eli-
sabet Samuelsdotter, g m kyrkoherden 
Haquinus Nicolai Hierstadius, och om 
Västra Tollstads socken i Östergötland. 
Två kopieböcker med korrespondens. 
En volym i pappomslag.
M 1–M 4. Medeltida och forntida släkt- 
och personhistoria mm. Innehåller föl-
jande tryckta verk:

Schück, H: Hur gammalt är Sveriges •	
rike
Almgren, O: Svenska folkets äldsta •	
öden
Nerman, B: Vilka konungar ligga i •	
Uppsala högar?
Nerman, B: Svärges älsta konunga-•	
längder som källa för svensk historia

Även anteckningar eller tryckta verk om 
Erik den helige mm, om Folkungaätten, 
om drottning Desiderias släktförhållan-
den, och om svenska medeltidsätter som:

sparre över ett blad•	
Puke•	
lejonansikte•	
två snedbjälkar (folkungar)•	
stjärna•	
gamla Stureätten•	
Heliga Birgittas släkt (lejonsläkten)•	
Bo Jonssons släkt (griphuvud)•	
stjärnbjälke•	
Hammarbyätten (senare Grip)•	
En volym i pappomslag.•	

M 5–M 12,  N och O. Medeltida och 
forntida släkt- och personhistoria mm. 
Om Birgitta-ättlingar, nordiska stor-
mans- och kungaätter med rötter in i 
sagoåldern (t ex Svantepolk Knutssons 
anor 400-1310) samt flera antavlor. En 
samlingskartong. 
P. Tabula genealogica för Alf Åkesson 
Munthe. Christiania 1897. Stor, utvik-
bar antavla med vackert utförda, färg-
lagda släktvapen.
R 1. An- och stamtavla för Jan Gustaf 
Jaenssons och Anna Brita Erikssons ef-
terkommande. Textad på väv, utsmyck-
ad. Kopia av densamma, och två utkast 
till antavlor. En papprulle.
R 2 a– e. En utredning om C. W. Ja-
enssons fädernesläkt med ingifta och 
efterkommande. Utdrag ur kyrkböcker, 
tingsprotokoll, rullor mm (Tjällmo, Go-
degård). En samlingskartong.
R 3. Arbetsmaterial till antavla (R 1). 
Ortsregister. Anteckningar om en släkt 
Björklund (fol 37).
S 1–2. T. Heraldik och topografi. Kar-
tor. Hänvisning till släktforskningskäl-
lor mm.
U. Urkunder. Uppgifter ur jordeböcker, 
kyrkoarkiv, rullor, matriklar etc. Ortsvis 
och gruppvis ordnade och registrerade.

Schmaltz. Till samlingarna har senare 
förts 15 volymer forskningsmaterial om 
släkten Schmaltz, som tidigare försetts 
med förbehåll för offentliggörande. 14 
samlingskartonger och ett konvolut.

Vissa delar av samlingen (tidnings-
klipp i olika ämnen, illustrationer och 
foton) har överförts till Stockholms 
Stadsarkiv. 

Fortsättning följer i nästa nummer.
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rsmötet, för GF, som avhölls den 27 
april, var välbesökt och utgjorde 
del av en minnesvärd heldag på 

anrika Riddarhuset. Göran Mörner pre-
senterade huset, såväl dess långa histo-
ria som dess nuvarande funktion. Många 
av de ca 100 årsmötesdeltagarna gjorde 
goda fynd på de välfyllda bokborden. 
Årsmötesföredraget hölls av Björn Lip-
pold från Centrala Soldatregistret som 
berättade om soldatforskningen på ett 
både faktafyllt och underhållande sätt. 
Dagen avslutades med en jubileumsbuf-
fé i de historiska lokalerna som ett led i 
föreningens 75-årsjubileum.

släkt och Hävd
Föreningens tidskrift Släkt och Hävd, 
som inte utkommit på ett tag av främst 
ekonomiska skäl, hade dagen till ära 
återuppstått i form av en jubileumsutgå-
va, som även kan ses som den första i en 
serie årsböcker. Denna jubileumsutgåva 
kommer att skickas ut till alla medlem-
mar. Den enda motprestation styrel-
sen önskar är att medlemmarna, för att 
hjälpa föreningens ansträngda ekonomi, 
använder det bilagda inbetalningskortet 
och sätter in valfritt belopp, dock lägst 
kostnaden för utskicket 35 kr. Vill man 
därutöver bidra till tryckkostnaden så 
är det naturligtvis välkommet, även om 
denna i princip är täckt genom medlems-
avgiften.

Icke medlemmar kan beställa skriften 
via GF expedition. Pris 475 kronor + 
porto och exp. avg.

Årsmötesförhandlingarna
Årsmötesförhandlingarna leddes på ett 
rutinerat sätt av mötesordföranden Mi-
chael Lundholm. Även om styrelsens 
verksamhetsberättelse godkändes, och 
revisorerna inte hade något att anmärka, 
så ajournerades frågan om ansvarsfrihet 
liksom val till ny styrelse till efter mo-
tionsbehandlingen.

Anledningen var den motion om misstro-
ende mot och entledigande av ordföran-
den och vice ordföranden. Efter diskus-
sion av både form- och sakfrågor blev 
det votering, varvid motionen föll med 
siffrorna 44 mot 56. Därefter fick styrel-
sen sin ansvarsfrihet och styrelsevalen 
röstades igenom enligt valberedningens 
förslag. Styrelsen fick därmed följande 
sammansättning:

Ordförande 
Lena A. Löfström, Sundbyberg, 
tel 070 - 742 09 80
Vice ordförande 
Björn Zötterman , Nacka, 
tel:073 320 77 60
Kassör 
Margareta Söderling, Solna
Sekreterare
Mi Alforsen , Haninge
Övriga ledamöter 
Lars-Olof Skoglund, Stockholm
Åza Olofsson, Sundbyberg
Sture Bjelkåker, Linköping
Håkan Norelius, Stockholm
Sandra Green, Solna
Suppleanter 
Hans Hanner, Stockholm
Magnus Bäckmark, Stockholm
Mats Ahlgren, Vällingby
Lotta Nordin, Färjestaden

Styrelsen når du med e-post till 
styrelsen@genealogi.net
Revisorer
Ove Olsson, BDO 
Nordic, auktoriserad 
revisor
Göran Nilsson, förtroen-
devald lekmannarevisor
Valberedning  
Gunvor Hjärtström,  
Lidingö
Olof Cronberg, Växjö
Suzanne Carlborn

Övriga fyra motioner avslogs av årsmö-
tet, det gällde förslag till stadgeändring 
avseende internetforum för medlemmar 
och förslag om att föreningens styrelse-
protokoll skulle vara offentliga. Stad-
geändring avseende fullmakts röstning 
samt stadgeändring avseende möjlighet 
att utesluta medlem.

släktforskardagarna i Malmö
GF kommer som vanligt att finnas med 
i utställningshallen under släktforskar-
dagarna i Malmö den 30-31 augusti. I 
montern kommer representanter för GF 
uppdragsforskningsgrupp kunna hjälpa 
dig med knepiga anor. Till försäljning 
kommer att finnas vår populära vikbara 
antavla, egna CD-utgåvor, jubileums-
utgåvan av Släkt och Hävd och mycket 
mer.

Populärt brukar vara vår årliga utför-
säljning av dubblettlager. Dubbletter av 
spännande och intressant litteratur med 
anknytning till genealogi och historia. I 
år kommer vi att satsa stort på just denna 
avdelning varför vi varmt rekommende-
rar ett besök i GF monter. Du finner den 
utefter vänstra väggen upp mot ”Spea-
kers Corner”. Väl mött i Malmö.

Medlemssidorna
En förbättrad förteckning av GF bestånd 
av utländska böcker och tidskrifter (som 
inte ingår i Hintze-samlingen) finns un-

der arbete och kommer att 
läggas på medlemssidorna, 
www.genealogi.net,  troligen i 
slutet av maj.  Bland annat 
finska och norska böck-
er, som det finns ganska 
mycket av, och som tidi-
gare inte funnits förteck-
nade. Sammantaget mot-
svarar förteckningen cirka 
åtta fulla Billy-bokhyllor.

GF:s alla släktböcker 
finns nu upplagda på med-
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lemssidorna, inklusive alla danska, nor-
ska och finska dito. Även släktböckerna 
i Hintze-samlingen ligger uppe.

Öppet i sommar
GF:s kansli har semesterstängt i juli.

GF:s datasal
I föreningens egen datasal finns nu abon-
nemang på Ancestry, SVAR samt Gen-
line.

En mängd CD-skivor finns också till-
gängliga. Även internationella, bland 
annat registret till Rookwood Cemetery 
i Sidney, Australien (världens största 
kyrkogård).

Att forska i datasalen är gratis för GF-
medlemmar, övriga får betala 75 kronor 
per dag.

Mer om uppdragsforskning
I förra numret fanns en liten notis om 
Australienfarare där vi också gjorde re-
klam för vår uppdragsforskningsgrupp. 
Väldigt många har nappat på vårt er-
bjudande och i skrivandes stund har vi 
återförenat fem familjer med nyvunna 
släktingar ”down under”. Fler ärenden 
är pågående. Detta var ett engångserbju-
dande för att pusha lite för vår uppdrags-
forskning, som utförs av ideellt arbetan-
de medlemmar (vill Du vara med hör av 
Dig till Lena) med mångårig erfarenhet. 
Alla intäkter från dessa uppdrag tillfaller 
oavkortat GF och är en stor hjälp för oss 
i driften av Släktforskarnas Arkiv.

Vi tar fortfarande gärna emot nya upp-
drag men till ordinarie dagspris. GF- och 
Dis-medlemmar erhåller särskild rabatt. 
Hör av Dig och få en offert. Mormors fas-
ters kusinbarn kanske är Din granne!

lena löfström

lal@genwiz.com
sture bjelKåKer 
stubje@linkoping.se

317  Lennart Bergqvist, Åhus
1068  Berndt Berntsson, Västra Frölunda
1767  Bengt Walter, Lund
1822  Karl Erik Suhr, Borås
1949  Bo Rodling, Uppsala
3079  Bo Brunemalm, Älvsjö
4213  Annica Scholz, Höllviken
6222  Stig Ossiansson, Linköping
7842  Jan-Erik Starmark, Göteborg
8139  Sören Björck, Mantorp
8605  Hans Hedström, Västerås
9539  Eberhard Krysén, Köping
10709  Hugo Ringström, Göteborg
11938  Margareta Bergman, Norrtälje
12448  Stig Ahlqvist, Österfärnebo
12568  Bertil Wilner, Täby
14492  Birger Thöörn, Forserum

16373  Sven Eriksson, Umeå
17162  Olof Lindqvist, Mariestad
17466  Klas-Göran Karlung, Nykvarn
18845  Kent Jansson, Lidingö
19236  Peter Welle, Mölndal
24759  Karl-Erik Olsson, Habo
25003  Roger Larsson, Gävle
25681  Torgny Nordlander, Enköping
26836  Jarl Jämte, Borlänge
27907  Clas Thorsson, Kungsbacka
30039  Ingegärd Wallenö, Mölnbo
31376  Claes Nilsson, Stora Höga
31975  Bengt Uggla, Smålandsstenar
33586  Leif Lindman, Nora
34505  Jörgen Lundgren, Linköping
36478  Kate Cerderlöf, Lidingå
36968  Gunilla Theuerkauff, Helsingborg

Avlidna Dis-medlemmar

Nytt projekt DisPOs/GiDx
Föreningen Dis och Genline samverkar nu i ett omfattande index-
eringsarbete för att bl.a. underlätta sökandet i husförhörslängder 
på gårdsnivå. I Dis system DispOs för ”genväg till källorna” har man 
hittills sökt i första hand på socken och årtal. Mycket vore vunnet 
om man kunde gå direkt in på rätt gård i husförhörslängderna.

Ett upprop har gått ut via e-post till de 17000 medlemmar vi har 
e-adress till om att deltaga i ett riksomfattande projekt att bygga upp 
en ortdatabas på gårdsnivå. Första steget är att koppla gårdarna till 
GID-nummer i Genlines kyrkbokdatabas. Detta delprojekt kallas 
GIDx. Senare kommer resultaten av detta arbete att utnyttjas i Dis-
pOs för koppling även till andra databaser än Genlines.

Du som inte fått uppropet genom att vi saknar korrekt e-adress till 
dig, kan logga in direkt på projektets startsida www.dis.se/gidx. Som 
medlem i Dis inbjudes du att delta i detta viktiga indexeringsar-
bete som syftar till att underlätta släktforskningen för dig själv och 
andra. För att deltaga ”adopterar” du en församling och genomför 
indexeringen med ett datorverktyg som Genline tillhandahåller. Du 
bör i första hand välja en församling där du har viss lokalkännedom 
beträffande förekommande namn på byar, gårdar och torp. 

Som tack för dina insatser deltar du i en tävling där det gäller att 
indexera så många poster som möjligt fram till den 15 november 
2008. Utöver vinstmöjligheter i tävlingen får du under den tid du 
indexerar eller kontrollerar en församling kostnadsfri tillgång till 
Genlines kyrkbokdatabas för din egen forskning. Om du redan är 
abonnent förlängs ditt abonnemang i motsvarande grad.

sture bjelKåKer
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Disgen/PC
Björn Hellström, tel 08-361 236 dag+kv,
Rolf Ahlinder, tel 08-777 19 96
Stig Geber, tel 08-530 307 34 kv,
Hans Peter Larsson, tel 08-520 179 09
Carl-Göran Backgård, tel 08-540 611 36
Holger Andersson, tel 046-355 180
Anders Larsson, tel 040-400 233
Björn A Janson,  tel 0413-229 74
Jan Nilsson, tel 046-255 788 kv
Arne Hallberg, tel 042-303 07 37
Gunnar Persson, tel 042-330 515
Rune Jönsson, tel 044-245 217
Ove Billing, tel 0430-141 20
Ingvar Kärrdahl, tel 0370-650 715
Arne Sörlöv, tel 0455-703 04
Jan Jutefors, tel 0480-665 65 kv
Ingrid Lännestad, tel 031-471 847 dag+kv
Jan-Åke Thorsell, tel 031-291 155 kv
Kent Lundvall, tel 0522-747 40
Stig Rahm, tel 0522-868 88
Karl-Erik Lerbro, tel 0320-132 35 dag+kv,
Lars Westerström, tel 0500-48 41 66
Rune Johansson, tel 0501-156 82
Börje Jönsson, tel 0381-10840
Karl-Edvard Thorén, tel 013-101 151 dag+kv
Torsten Ståhl, tel 011-148 066
Kurt Gustavsson, tel 0155-591 12 dag+kv,
Elisabeth Molin, tel 0498-481 377
Göran Thomasson, tel 016-130 271
Stig Svensson, tel 0157-701 38
Gunnar Jonsson, tel 0533-105 59
Bengt Hammarström, tel 0586-365 87 dag+kv
Jan Wallin, tel 019-183 830 kv, 
Marianne Munktell, tel 023-247 28
Claes Embäck, tel 026-192 500
Tony Rödin, tel 070-350 63 04
Staffan Bodén, tel 0650-561 417
Sven Schylberg, tel 063-207 01 kv,
Arne Bixo,  tel 0691-305 02
Joacim Söderström, tel 060-155 030,
Örjan Öberg, tel 0611-22188
Per-Anders Hörling, tel 0620-14613
Peter Johansson, tel 0660-375 567,
Lennart Näslund, tel 0660-372 109 kv
Sigurd Nygren, tel 090-186 487 kv
Laila Larsson, tel 0910-720 041
Danmark
Georg Agerby, tel +45-439 653 37
Finland
Henrik Mangs, tel +358-500 268 361 kv
Norge
Knut Egil Hamre, tel +47-691 761 69
Alf Christophersen, tel +47-371 642 09
Min Släkt
Elinor Elmborg, tel 08-550 132 05
Bo Svartholm, tel 063-442 86
Holger
Kenneth Mörk, tel 0224-775 72

Disbyt-ombud
Carl-Olof Sahlin, carlolof.sahlin@telia.com
Björn Janson, bjorn@dissyd.se
Charlotte Börjesson, charlotte.borjesson@telia.com
Hans Vappula, hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson, rolferiksson@brevet.se
Kurt Gustavsson, kurt.b.g@telia.com
Boine Nurmi, boine.r@nurmi.nu
Håkan Asmundsson, hakan@asmundsson.nu
Disbyt/Finland
Gunnar Bergstedt, gunnar.bergstedt@gfh.se

För mer information
www.dis.se > Medlemssupport > Adresslista
www.dis.se > Disbyt > Disbytombud
www.dis.se > DisArkiv

faddrar...

Dis Arkiv
Kjell Weber, tel 031-563 477 
Reunion/Mac
Helge Olsson, tel 0410-200 02
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88
Micael Korndahl, tel 0647-664 777
Kerstin Farm, tel 060-679 111
Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, tel 08-751 1630
Kerstin Olsson, tel 0413-310 25
Sven Olby, tel 021-204 94

Jag och min fru Ulla har trädgården som 
vårt stora intresse sommartid. För övrigt 
motionerar jag regelbundet med både 
simning, cykling och gympa, flera gånger 
i veckan. Vi tycker även om  att resa utom-
lands, särskilt under vinterhalvåret. 

I september 2004 tog jag pension och 
slutade vid Banverket projektering, där 
jag hade varit kontorschef de sista tre 
åren. Innan dess arbetade jag som kon-
sult med produktionsteknik som huvud-
syssla. I grunden är jag ingenjör, tog min 
examen vid STI i Stockholm 1963. 

Sedan 2000 arbetar jag som cirkelleda-
re vid Medborgarskolan. Jag har genom-
gått en cirkelledarutbildning arrangerad 
av Släktforskarförbundet samt en fort-
sättningskurs för cirkelledare vid Svar. 

Då jag skulle välja släktforskningspro-
gram laddade jag hem Holger och Dis-
gen, för att testade dem båda. Disgen 
passade mig bäst. Jag har också deltagit 
i testarbetet med Disgen, vilket är ett bra 
sätt att lära sig nya versioner.

I Disgen arbetar jag med att anteckna 
alla citat och använder källförteckning-
en fullt ut, då jag har byggt ut den med; 
landskap, församling, grupper av doku-

ment, samt källor och citat. Citat är en-
kelt att kopiera från tidigare citat och se-
dan anpassa till det nya citatet, speciellt 
när det gäller citat från husförhör som 
omfattar mycket text. 

Mitt bästa släktforskningstips är att 
forska på material som inte bara är kyr-
komaterial. Jag har upptäckt att det 
finns oerhört mycket material i övriga 
arkiv, som till exempel landstings-, för-
enings- och stadsarkiven samt länssty-
relsens arkiv. Jag hittade en barnmor-
skedagbok från Söderala för år 1915. 
Där fann jag min mors födelseprocedur 
noggrant beskriven, med klockslag och 
tillstånd antecknat. 

Min släkt finns på mormors sida i 
Älvdalens församling och morfars släkt 
i Leksands församling. Jag upptäckte 
ganska snart att min mormor fick min 
mor med en annan man, innan äktenska-
pet. Så på morfars sida har jag forskat en 
hel del, men inte träffat någon släkting 
själv.

När det gäller min far så kommer hans 
släkt från Norrköping, Skedevi; Simon-
torps och Risinge  församlingar, samt från 
Västra Vingåker i Södermanland. 

Claes Embäck
Ålder: 68 år 
Bor i villa i Gävle.
Släktforskat i 13 år. 
Medlem i Dis sedan 1999. 
Fadder för Disgen sedan 2001. 
claes.emback@tele2.se
026-192500

Fadderlista i postnummerordning:
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Ordförande
olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 Växjö, 0470-217 63,
ordf@dis.se
Vice ordförande
Sture Bjelkåker, Hässlegatan 5, 
589 57 Linköping, 013-150 902,
mobil 070-591.60.62, vordf@dis.se
Sekreterare
elisabeth Leek, Norra Notåsa,
573 73 Sunhultsbrunn, 0140-212 25,
elisabeth.leek@telia.com
Kassör
Bengt Karlsson, Lustigkullevägen 19C,
591 46 Motala, 0141-755 178,
kassor@dis.se

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

Daniel Berglund, 
Hängestensvägen 38, 421 67  Västra frölunda, 
031-443 143, 
daniel.zz.berglund@gmail.com
ulf Frykman,
Arrendegatan 5, 583 31  Linköping, 
013-2149 37, ulf.frykman@comhem.se

Valberedning
Sammankallande: Carl-olof Sahlin,
Högomsvägen 38, 183 50 Täby,
08-7563314,
carlolof.sahlin@telia.com

OlofEva

Elisabeth

sture

Karl-ingvar

Bengt

styrelsen 2008

Ulf Daniel

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

Disgen

• Disgen 8  600 kr
• Uppgradering 250 kr
För den som vill köpa en uppgra-
dering krävs oavbrutet medlem-
skap sedan förra köpet av Disgen.

Dispin
• Dis-pin emalj/gulmetall 25 kr

Äldre nr av Diskulogen
• I mån av tillgång  20 kr/nr
Böcker
Sorsele: Samesläkter, del 1, 150 kr
Sorsele: Samesläkter, del 2, 200 kr
Sorsele: Samesläkter, del 3, 250 kr
Sorsele: Samesläkter, del 4, 300 kr 
av Thea Hälleberg 
Register till vigsellängder
Format: Häftad A4, vissa endast
på mikrokort
Församling/ Tidsperiod/ Pris
Bohuslän
• Backa, 1826–1861, 95 kr
• Säve, 1826–1860, 95 kr
Gotland
• Öja, 1745–1860, 95 kr

Gästrikland
• Österfärnebo,1688–1862, 65 kr
Halland
• Årstad, 1813–1862, 95 kr
Småland
• Granhult, 1696–1850, 95 kr
• Lidhult, 1823–1860, 95 kr
• Marbäck, 1643–1860, 145 kr
• Öjaby, 1693–1860, 70 kr
Södermanland
• Grödinge, 1798–1861, 120 kr
Värmland
• Långserud (3 mikrokort)
1693–1860 65 kr
• Rudskoga, 1689–1869, 170 kr
• Visnum-Kil, 1706–1860, 170 kr

Västergötland
• Angered, 1753–1773,
1845–1865, 95 kr
• Hyringa 1718–1830 95 kr
• Levene past. 1688–1860, 80 kr
• Längnum, 1721–1840, 95 kr
• Malma, 1708–1831, 95 kr
Östergötland
• Lillkyrka, 1667–1860, 70 kr

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

medlemsbeställningar
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Dis-Mitt samarbetar sedan två år 
med JLS i hela landskapet Jämtland, 
men främst i Östersundsområ-
det. Samarbetet styrs genom ett 
avtal som ger DM-medlemmar 
rätt att utnyttja JLS lokal och att 
deltaga i alla aktiviteter under sä-
song. Avtalet har inneburit att vi 
fått en hemvist i Östersund och 
kan medverka i utformningen av 
programmet i och utanför loka-
len. DM har tagit på sig framför 
allt att leda aktiviteter som har 
koppling till ”datorn i släktforsk-
ningen” och bland annat följande 
ämnen har funnits på program-
met: Släktforskning på Internet, 
Bildhantering för släktforskare, 
Släktbok och Kartor.

Vi har också två gånger per år 
så kallade DM-kvällar, där vi för-
söker täcka in de tre vanligaste 
släktforskarprogrammen. Inför 
nästa säsong blir det särskilda 
kvällar för respektive program.

I samarbete med bland annat 
Seniornet har vi genomfört ett 
antal ”Grundkurs för Disgen”, 
som genererat ett antal nya 
medlemmar till både Dis och Dis-
Mitt.

Dis-Nord, den nordligaste region-
föreningen i Dis, har  Norrbot-
tens och Västerbottens län som 
sitt verksamhetsområde.

Föreningens syfte är att stödja, 
befrämja och sprida kunskap om 
datoranvändning vid släktforsk-
ning genom att bedriva verk-
samhet i överensstämmelse med 
målsättningen i Dis, Föreningen 
för datorhjälp i släktforskningen.

Föreningen indelas i fyra sektio-
ner: Landskapen Norrbotten och 
Västerbotten samt norra Lapp-
land och södra Lappland.

Månadsträffarna i Skellefteå tar 
nu sommarlov och startar upp i 
september igen. 

Hembygdsförbundet, www.hem-
bygd.se, har sin riksstämma i Ki-
runa 13 – 15 juni. 

Styrelsen önskar alla medlemmar, 
funktionärer och övriga en Glad 
Midsommar samt en bra som-
mar.  

Vi påminner också om att vi vill 
ha in förslag på ny logga. Kanske 
sommarens alla olika aktiviteter 
kan ge inspiration, Lycka till!

Årsmötet beslutade enhälligt att 
föreningen byter namn från Dis-
Aros till Dis-Bergslagen. 

Dis-Bergslagen har sitt säte i 
Västerås. Verksamhetsområdet 
omfattar Västmanlands, Örebro, 
Södermanlands, Upplands, Dalar-
nas och Värmlands län.

Föreningens huvudsakliga syfte 
är att på lokal och regional nivå 
bedriva verksamhet, som under-
stödjer och befrämjar Dis syften. 
Målet är att med Dis långsiktiga 
policy som bas föra ett kulturarv 
i vid bemärkelse vidare till kom-
mande generationer samt att 
bevara sammanhang mellan det 
förgångna, nuet och framtiden.

Medlemstidningen ska, på för-
sök, utkomma med ett nummer 
i digital form (pdf-format) och 
ett nummer i pappersform, som 
tidigare. Den som inte har Inter-
net-anslutning kan erhålla bägge i 
pappersform

Bor du i Dis-Bergslagen verksam-
hetsområde och vill att vi ska ha 
aktiviteter på din ort?
Hör i så fall av dig till styr@dis-
bergslagen.se eller prata med din 
släktforskarförening om samar-
bete med Dis-Bergslagen.

Dis-Öst bildades hösten 1988 
och är en regionförening till för-
eningen Dis. Vi har cirka 2 300 
medlemmar främst från Stock-
holm och Uppsala län.

Dis-Öst bedriver en omfat-
tande ideell verksamhet genom 
bland annat medlemsträffar, kur-
ser, utflykter, utställningar samt 
arbete med medlemstidning och 
hemsida.

Dis-Öst har även varit idégivare 
till en allmän genomgång av an-
vändargränssnittet, som blev Dis-
gen version 6.0 samt till kartfunk-
tionen i Disgen version 8.0.
Vi träffas på onsdagskvällar, mel-
lan klockan 18.00-21.00 i våra 
lokaler på Anderstorpsvägen 16 i 
Solna. Den 3/9 sker första mötet 
efter sommaruppehållet.
3/9  18:30 Öppet Hus Ost-

kupan.
4/9  16:00–19:30 Arninge, 

Riksarkivet – kvälls-
forskning Arninge.

9/9  18:00–20:00 Datasä-
kerhet. Anders Eriksson 
Landsarkivet, Uppsala

10/9  18:30 För nya medlem-
mar. Carl-Olof Sahlin 
Ostkupan.

12-14/9 Forskarhelg i Leksand. 
Anders Eriksson. 
Anmälan via hemsidan 
Leksand

17/9  18:30 Introduktion i 
släktforskning. Gunvor 
Hjärtström Ostkupan, 
Huvudsta.

18/9  Studiebesök på Stads-
arkivet och Folkrörel-
searkivet Uppsala

24/9  18:30 Problemlösarkväll 
Ostkupan, Huvudsta.

25/9  18:30 Studiebesök, 
Stockholms Borgargille. 

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

Dis-Mitt
c/o Lilliesköld, Johannedalsv 150
863 36 Sundsbruk, 
0611-203441, ordf_mitt@dis.se
Hemsida: www.dismitt.se/
Ordf: Anna Söderström

Dis-nord 
c/o Anna Lövgren,
Box 61, 962 22 Jokkmokk,
0971-37041, ordf_nord@dis.se
Hemsida: www.disnord.se/
Ordf: Anna Lövgren

Dis-Bergslagen
Ekevägen 2 B, 72218 Västerås,
021-841111 
ordforande@disbergslagen.se
Hemsida: www.disbergslagen.se 
Ordf: Leif Svensson

regionföreningar
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Då var vårterminen slut. Dis-
Filbyter har haft sin andra nybör-
jarkurs för Disgen-användare. Vi 
hade tänkt oss åtta elever, men 
fick öka antalet platser med två. 

Det blev omedelbart en hög 
stämning och alla satt starkt fo-
kuserade på sina datorer, lyssna-
de, lärde och skrev in. Kaffepau-
ser och lunch gick med fart för 
att vi skulle hinna så mycket som 
möjligt. Eleverna åkte hem och 
praktiserade sina nya kunskaper 
under en vecka, varefter vi åter 
samlades och lärde oss ännu 
mera nästa lördag. 

Deltagarna önskade en uppföl-
jande träff fram i höst och detta 
har jag lovat att vi ska ha.

Under våren har vi fortsatt med 
våra torsdagsträffar i Forskar-
stugan i Linköping. Ett tema har 
behandlats av en föreläsare un-
der en timme, varefter vi minglat 
med kaffe och bulle ungefär lika 
lång tid. Kvällarna har varit väl-
besökta. En besökare ville betala 
entrébiljett, men blev angenämt 
överraskad då evenemanget var 
gratis. Förutom dator- och Disgen- 
kunskap har vi haft en föreläsning 
om gamla stilar med Bo Pers-
son och en filmkväll där Ingemar 
Andersson visade gamla amatör-
filmer från sin barndoms Ydre. 
Filmerna kan ses på www.kultur
arvostergotland.se/ostgotafilm/.

I Norrköping har man samlats 
under liknande omständigheter 
varannan onsdagskväll. Det har 
också här varit mycket välbesökt. 
Träffarna har ägt rum i ÖGF:s 
lokaler på Bäckgatan 13, där det 
alltid råder stort gemyt och man 
får hjälp när man hamnar i svårig-
heter med sin forskning.

rolf eriksson

temakväll
Torsdagen den 4 september kl 
18.00 i Forskarstugan visar Char-
lotte Börjesson hur PDF används 
för att få utskrifter i A3 eller 
större från ditt släktprogram.
De program som kommer att 
visas är: Disgen, MinSläkt, Holger 
och Famly Tree Maker.
Anmälan till: 
Kent Andersson, 031 42 33 11

Höstens första möte – Karls-
borgs fästning den 20 september 
2008. Vi planerar gemensam resa 
från Göteborgsområdet – mer 
information kommer på vår hem-
sida www.dis.vast.o.se och i nästa 
nummer av Disketten.

Dis har en monter på Bok & Bib-
lioteksmässan i Göteborg den 
25 – 28 september som Dis-Väst 
bemannar.

Dis-Väst kommer att vara med på 
Höstmässan i Nossebro den 11-
12 oktober 2008.

Höstens andra möte planeras att 
vara på Skansen Lejonet i Göte-
borg den 22 november 2008.

berit Johansson

Verksamhetsområdet för Dis-
Småland är Jönköpings-, Krono-
bergs-, och Kalmar län.

Dis-Småland bildades 1997 och 
är nu 2008 inne på sitt 11:e verk-
samhetsår.  Antalet medlemmar 
är drygt 1 000.

Vi har valt att inte skaffa oss 
någon egen lokal. Vi skapar då en 
större rörlighet i vår verksamhet 
som vi aktivt sprider ut över hela 
verksamhetsområdet. Någon lo-
kal släktforskarförening är ofta vår 
samarbetspartner på olika platser.

Enligt vår verksamhetsplan ska 
vi verka för användning av dator 
och IT-teknik i släktforskningen 
och sprida kunskap härom inom 
verksamhetsområdet. Detta sker 
bland annat genom att:
• Anordna föreningsmöten (te-

mamöten) med inriktning 
på användning av dator med 
kringutrustning och program-
vara i släktforskning och i 
presentation av forskningsre-
sultat

• Anordna grund- och fortsätt-
ningskurser i släktforskarpro-
grammet Disgen samt andra 
ämneskurser och aktiviteter 
enligt medlemmarnas önske-
mål.

• Samverka med släkt- och hem-
bygdsföreningar inom verk-
samhetsområdet.

• Aktivt delta i offentliga kultur-
arrangemang, t.ex. biblioteks-
aktiviteter och andra lokala 
kulturaktiviteter.

• Ge ut vår föreningstidning 
Medlems bladet med ett tryckt 
nummer och tre e-upplagor 
per år.

För ytterligare upplysningar, kon-
takta någon i styrelsen.

ingvar kärrDahl

30/8–31/8 
Släktforskardagar i Malmö
Missa inte årets händelse på 
Europaporten, Stadionmässan i 
Malmö. Årets tema är Roskilde-
freden 1658–350 år. 
Mer info på www.malmo2008.se

19/10 Dis-Syd Höstmöte

Medlemsträffar
Vi har en form av medlemsträf-
far som är ”öppet hus” dit ni kan 
komma utan anmälan. 
Var?
För närvarande pågår dessa re-
gelbundet i Eslöv, Höganäs och 
Ronneby men även på andra or-
ter kommer träffar att ordnas, se 
i kalendariet. 
Innehåll
Dessa träffar varar cirka 3 tim-
mar med en fikapaus i mitten, 
första halvlek har vi ett tema 
som berör datoranvändningen 
i släktforskningen där Disgen är 
det huvudsakligaste. Efter fikat är 
det fritt fram att ställa frågor. Vi 
vill gärna att ni är medlemmar i 
Dis-Syd. 

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

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

Dis-Syd
Porfyrvägen 16, 
22421 Lund,
046-255788, ordf_syd@dis.se
Hemsida: www.dissyd.m.se/
Ordf: Jan Nilsson

Dis-Väst  
c/o Anita Gartz, Strandgatan 12, 
465 31 Nossebro,
0512-518.72, ordf_vast@dis.se 
Hemsida: www.disvast.o.se/
Ordf: Anita Gartz
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Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

DisBYT
Få tillgång till vår släktdatabas 
med nära 17 miljoner poster.

DisGEN
Köp Sveriges mest spridda släkt-
program och få gratis support.

DisKULOGEN
Få en tidning 4 gånger per år med 
det senaste inom området dator-
hjälp och släktforskning.

FoRsKARstUgAn
Få tillträde till forskarstugan i Lin-
köping där du kan testa CD-skivor, 
abonnemang och läsa släktfors-
kartidningar.

Varför bli medlem i 

Föreningen Dis?

www.dis.se
Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3 

013-149 043
Måndag–fredag kl 9–12 och 13–16 

Lördag–söndag kl 12–16 vissa sommarhelger

I stugan kan du forska i mer än hundra 
CD-skivor. Du kan också forska med 
hjälp av ett antal abonnemang på in-
ternet som t.ex. folkräkningar i USA 
och Sverige, Genlines skannade kyrk-
böcker i Sverige och lokala databaser 
för Östergötland och Linköping.
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