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ledaren

ör några år sedan läste jag en vetenskap-
lig studie där man med magnetka-
mera hade undersökt hjärnorna hos 

ett antal taxichaufförer i London. Det visade sig 
att den bakre delen av hippocampus var större 
hos taxichaufförerna jämfört med andra perso-
ner. Man tror att denna del av hjärnan processar 
spatial information som behövs när man ska hitta 
och köra rätt i London. 

Hur kan det då se ut i en släktforskares hjärna? 
Ska man lyckas som släktforskare och bygga upp 
ett stort släktträd, gäller det att man har sinne för 
att komma ihåg och känna igen namn. Vi har nog 
alla varit med om att när vi letat efter en person, 
har plötsligt en annan person dykt upp, och efter 
att i förstone ha hoppat till, har vi sedan blivit 
glada över ett oväntat fynd. I mitt arbete som di-
striktsläkare har mina arbetskamrater för länge 
sedan lärt sig att jag, genom att bara se ett namn, 
omedelbart kan säga om den personen har besökt 
min mottagning eller ej.

En annan egenskap som är viktig för släktfors-
kare är att kunna läsa gamla handstilar, oavsett 
om man har ett pappersdokument eller digitali-
serade kyrkoböcker. Här är det viktigt att kunna 
processa bilden, tänka bort slingor från bokstä-
ver på raden ovan eller bläck från papprets bak-
sida. Det gäller också att kunna fylla i bokstäver 
som inte syns. 

En tredje egenskap är att kunna ögna igenom 
en sida och snabbt kunna se om ett namn eller en 
namnkombination finns på sidan. Jag minns att 
jag som ny släktforskare var väldigt imponerad 
av arkivarien på Stadsarkivet i Malmö som, inn-
an jag hade hunnit läsa första notisen på sidan, 

redan hade läst alla notiser, konstaterat att per-
sonen vi sökte inte fanns på den sidan och vänt 
blad. Numera gör jag själv på samma sätt…

Kreativitet är en egenskap som man behöver 
när man kört fast. Hur finner man den försvunne 
släktingen på bästa sätt? Ska man leta på samma 
ställe en gång till, fast noggrannare, eller ska man 
leta någon helt annanstans? 

Slutligen är det viktigt att kunna konsten att 
berätta en historia eller publicera en bok. Min 
omgivning suckar milt överseende när jag vid be-
sök på Malmöhus slott inte kan låta bli att nämna 
att jag har en anfader som var slottsvaktmästare 
där för 300 år sen. Jag vet inte hur jag ska göra 
för att det ska bli roligare.

Åter till hjärnan. Måste man vara född med en 
särskild släktforskarhjärna eller kan man träna 
upp den? Forskarna i taxichaufförsstudien me-
nade att man nog kunde träna upp sin hjärna, 
eftersom de som varit taxichaufförer längst även 
hade störst bakre hippocampus. Visst är 
det också så med våra idrottare eller 
musiker – dels måste man ha talang, 
dels krävs hård träning.

Hur kan man då träna upp sin släkt-
forskarförmåga? Ett sätt kan vara att 
delta i de olika registreringspro-
jekten som pågår både cen-
tralt och lokalt. Samtidigt 
som man gör ett arbete till 
fromma för alla släkt-
forskare, tränar man 
upp sin egen förmåga 
att bli en skicklig 
släktforskare. 

F

Olof Cronberg  
Ordförande
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kort & gott

PitePorträtt 2009
Den 15 november presenterade 
Pitebygdens Forskarförening en 
unik bildsamling på dvd. Drygt 
40 000 ateljétagna porträttfoton 
med över 60 000 personer åren 
1850–1930. 40 % av personerna 
har blivit identifierade.

18 timmars surfning
Enligt NITA vid Uppsala Univer-
sitet surfar svenskarna på nätet 
18 timmar i veckan, .

Översätt dina texter
Läs utländska hemsidor på svenska 
eller översätt dina egna texter med 
hjälp av översättningsfunktionen 
som finns i flera sökmotorer, t.ex. 
http://translate.google.com

Census Records
Ancestry och FamilySearch samar-
betar för att göra många index till 
de amerikanska folkräkningarna 
tillgängliga på internet.

Digitaliserade bilder av origina-
len kommer att vara tillgängliga ge-
nom prenumeration hos Ancestry 
eller gratis hos FamilySearchs Fa-
mily History Centres.

Faddrar!
Sedan sist har Björn Hellström slu-
tat som fadder. Tack Björn, för dina 
insatser.

Nya faddrar är Inga-Lill Fjäll-
ström, Bengt Kjöllerström och Hå-
kan René, välkomna.

Family History Centers 
När du forskar i länder som har lite material 
digitaliserat kan det vara svårare att hitta in-
formation. Ett tips kan vara att vända sig till 
något av mormonernas Family History Cen-
ters som finns över hela världen, även i Sve-
rige. Där kan man nämligen forska på mikro-
film som beställs från Family History Library 
i Salt Lake City.

På deras hemsida www.familysearch.org > Li-
brary > Family History Centers kan man hitta 
den närmaste lokalen.

Dis-Puff
Måndagskvällen den 3 november skick-
ade Dis ut en uppmaning till alla som 
skickat in Disbyt-utdrag innan 2005, 
och inte uppdaterat senare, att sända in 
nya bidrag. Det blev ett kraftigt gehör 
på detta och nu, exakt en vecka efteråt 
har det kommit in fler än 250 uppda-
teringar. Det har också kommit fler än 
hundra mejl, trevliga sådana men också 
otrevliga. Ett mycket otrevligt från en 
person som kände sig trakasserad. Dis 
hade tydligen fått en gammal adress som 
anmäldes för mer än 10 år sedan och 
fortfarande ligger kvar i medlemsregist-
ret. Snälla, när ni byter adress, gå in på 
hemsidan och gör en adressanmälan.

Rolf Eriksson

Månadens Disbyt-utdrag
Närmare 300 bidrag har skickats in 
efter Dis-Puff. Kvaliteten är mycket 
skiftande, framförallt när det gäller 
gedcom-filer. En eloge till Fredrik 
Salomonsson i Jönköping som sam-
lar sin forskning i programmet Min 
Släkt. Han redovisade 8448 poster 
utan en enda varningsmarkering, 
varken för efternamnsfel eller orts-
fel. Ett efterföljansvärt exempel.

Disbytombuden genom Rolf Eriksson
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Välkommen till Dis 29:e årsmöte

13.00  Årsmötesföredrag. Ämne och föredrags-
hållare kommer att publiceras på fören-
ingens hemsida www.dis.se

14.15  Kaffe med fralla
14.45  Årsmötesförhandlingar

Sista motionsdag är 15 januari 2009. Eventuella 
motioner samt övrigt skriftligt underlag inför års-
mötet publiceras på www.dis.se senast 15 februari 
och kan rekvireras från Dis kansli exp@dis.se.
Valberedningens förslag föreligger senast den 22 
februari 2009.

Välkommen!
styrelsen

Vägbeskrivning
Med bil:
Välj avfart nr 111 Linköping V från E4:an. Kör
in mot Linköping. Så småningom kommer du till 
en stor rondell, Vallarondellen. Sväng mot uni-
versitetet. I nästa rondell sväng vänster mot Valla 
folkhögskola.
Med tåg eller långfärdsbuss:
Från järnvägsstationen (Resecentrum) tag stads-
busslinje 12 mot Lambohov, avgång 11.53, 12.13, 
12.33, stig av vid hållplats ”Universitetet”.

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2.  Fastställande av röstlängd
3.  Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte möte-

sordföranden justera dagens protokoll
4.  Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
5.  Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets för-

handlingar samt anmälan om styrelsens val av protokollförare
6.  Fastställande av dagordning
7.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2008
8.  Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar 
9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om eko-

nomiska dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2010
12. Fastställande av budget för 2009
13. Beslut om medlemsavgift för år 2010
14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
 b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
 c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
 c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
 d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två suppleanter
 e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, 

jämte två suppleanter
 f) Val av fyra ombud till förbundsstämma med Släktforskarförbundet
15. Fråga om omedelbar justering av punkten 14
16. Behandling av avgivna motioner, se www.dis.se
17. Stadgeändringsförslag, se www.dis.se
18.  Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande, 

eller i övrigt upptagits på dagordningen
19.  Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgörande
20.  Mötets avslutande

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte  
lördagen den 7 mars 2009 kl 13.00 i Aulan, Valla folkhögskola, Linköping.
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Ett familjefoto hos mormor 
väckte mitt intresse för släk-
ten. Det föreställde hennes 
moster Amanda och kusiner-
na i Amerika. Detta fotografi 
hänger numera i prästgården 
i Glömminge, där jag bor. 
Jag hade i min ägo några gamla brev, 
skrivna av släktingar i Norra Amerika, 
adresserade till min mormor Amanda i 
Resmo. Jag började senare brevväxla 
med Arnold Anderson, farmare vid 
Drayton North Dakota i Red River Val-
ley och fortsatte till hans död 1989.

Sommaren 1979 fick släkten oväntat 
amerikabesök. Det var injektionsspru-
tan som fick mig att sätta igång på all-
var med emigrantforskning. Vårt första 
besök i USA 1980 gav mängder av nya 
kontakter med emigranternas ättlingar.

Jag vill delge er två familjers livsö-
den på Öland; hur de skapade sig en ny 
framtid borta i norra Amerika och hur 
de bildade egna familjer. Nu börjar min 
berättelse om de jag kallar Glömminge-
släkten och Kastlösasläkten.

Glömmingesläkten
År 1831 föddes Johan Andersson i 
Björkerum. Familjen flyttade 1840 till 
Wedby, Högsrum, där Johans föräld-
rar fortsatte som bönder. Långt senare 
hittade Johan sin käresta, bonddottern 
Christina Nilsdotter från Ryd. 

Efter giftermålet brukade de den lilla 
gården i Wedby och fick där sonen Al-
bert. Christina ville tillbaka till Ryd där 
hon hade hela sin släkt. De flyttade där-
för till Ryd och fortsatte bondelivet där. 
En gammal lada är det enda kvarvarande 
av den gården. Ladan kallas än i dag för 
”Johan-Ant ladan” och är belägen vid 
infarten till bygatan i Ryd.

I den lilla gården föddes ytterligare 
tre barn: Josefina, Emma och Teodor. 
Men år 1866 började eländet för Johan 
då hans hustru Christina plötsligt avled i 
”bröstfeber” och lämnade honom ensam 
med fyra små barn. 

I december 1867 gifte Johan om sig 
med bonddottern Sofia Petersdotter från 
Rosenborg, Algutsrum. Därefter föddes 
i snabb takt Per, Martin och Johan. Nu 
var det sju barn att försörja och den lilla 
gården i Ryd avkastade inte tillräckligt. 
Gården såldes 1871 och familjen flyttade 
till Strandskogen, Algutsrum där Johan 
försörjde familjen genom tunnbinderi 
och murningsarbete. Barnaskaran utö-
kades ytterligare, nu var det tio barn att 
försörja. De flyttade 1878 till en liten 
gård i Norra Gärdslösa. Där föddes Al-
fon och Jonne. 

Den äldsta sonen Albert hade lämnat 
familjen 1874 vid 17 års ålder, då han 
med stöd av släktingar ute i norra Ame-

Två öländska familjers emigrantöden text: Berne Klysing
bilD: Berne Klysing
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rika fått hjälp att emigrera. Albert skrev 
i brev hem att det fanns gott om arbete 
och målade upp en god framtidsvision 
för alla i familjen om de kom ut till ho-
nom. Det tog åtta år innan Albert kunde 
köpa en biljett till systern Emma. 

Familjen beslutade att alla skulle ge 
sig iväg så fort det fanns pengar till bil-
jetter. Gården i Norra Gärdslösa såldes 
och familjen flyttade till Nedra Bägby 
där Johan återigen arbetade i olika hant-
verksyrken för att försörja sin stora fa-
milj. Där föddes Johans trettonde barn 
Albin. Nu hade Johan flyttat fyra gånger 
och familjen fick slita hårt för att hålla 
svälten utanför dörren.

Katastrofen i Nedra Bägby
Barnen i familjen drabbades av mäss-
lingen och var samtidigt infekterade av 
difteri. Då hände det som inte fick hända 
– den 2:a oktober 1886 dog Anette nio år, 
den 9:e oktober Oskar tretton år och Al-

fon fyra år, den 10:e oktober Jonne sex 
år och slutligen den 16:e oktober Martin 
sexton år. Under två veckor dog fem av 
barnen. De är alla begravda i samma grav 
på Gärdslösa kyrkogård.

Johans hustru Sofia var gravid och 
födde Johans fjortonde barn, en ny liten 
Oscar i februari1887. Sofia blev sjuk och 
svag efter det sista barnets födelse. Hon 
avled vid 47 års ålder 1888. 

Allt eftersom biljetter skickades från 
Amerika kunde barnen emigrera, en ef-
ter en. Men Teodor rymde från sin tjänst 
som båtsman för att istället ta tjänst på 
ett handelsfartyg som gick mellan Sve-
rige och USA. Målet var att ansluta sig 
till sina syskon i Amerika. 

Biljetter till Johan, 59 år, och de små 
barnen, Albin fem år och Oscar tre år, kom 
1890 och de kunde börja sin långa resa.

Dottern Josefina var sedan tre år till-
baka gift med Walfrid och blev bond-
mora i Karum Högsrum. Av de fjorton 

barnen dog fem, åtta emigrerade och en 
blev kvar i Sverige. Den amerikanska 
släktgrenen är mycket stor.

Mångårig torka 1861-1880
Den period Johan brukade gårdarna i 
Wedby, Ryd och Norra Gärdslösa sam-
manföll med nitton sammanhängande år 
med liten nederbördsmängd. 

Det är ingen överdrift att säga att Jo-
hans familj hade det fattigt och begränsat 
med mat. Många ölänningar kunde inte 
äta sig mätta varje dag.

Skördarna var låga i hela Sverige, sär-
skilt i de sydöstra landskapen. Detta var 
en avgörande orsak till den stora emi-
grationen från Öland. Ölands befolk-
ning minskade med 25 %, från 38 000 till 
29 000 invånare, 1880–1907. 

Kastlösasläkten
Carl Peter Nilsson från Rösslösa i Kast-
lösa, gifter sig 1848 med bonddottern 

KASTLÖSASLäKTen
1a

Carl Peter Nilsson Emma Carlsdotter
1848 Maria Jonsdotterg. Johan August Olssong.

Ingrid Carlsdotter
Johan Carlsson
Alfred Carlsson
Britta Karlsdotterg.
Ida Carlsdotter
Sven August Olaissong.
Amanda Carlsdotter
August Anderssong.
Axel Carlsson
Otto Carlsson (d. 1950)
Annie Karlson (d. 1908)g.

GLÖMMInGeSLäKTen
1a

Johan Andersson (1831-1895) Albert Johansson (f. 1857)
Christina Nilsdotter (1835-1866)g. 1884 Emma Thompseng.
1867 Sofia Persdotter (1841-1888)g. Josefina Johansdotter (f. 1859)

1887 Walfrid Larssong.
Emma Johansdotter (1861-1945)
Lars Peter Jonssong.
Teodor Johansson (1864-1941)
1887 Annie Olssong.
Per Johansson (1868-1894)2
Elin Youngdahlg.
Martin Johansson (1870-1886)2
Johan Johansson (1870-1926)2
Oskar Johansson (1872-1886)2
Hilma Johansdotter (1875-1958)2
1897 Nils Kinquistg.
Anette Johansdotter (1877-1886)2
Alfon Johansson (1881-1886)2
Jonne Johansson (1879-1886)2
Albin Johansson (1884-1956)2
1913 Anna Huberg.
Oscar Johansson (f. 1887)2
1912 Claudia Andersong.

Föregående sida: Amanda och August Andersson med familj. 
Denna sida vänster: Josefina Johansdotter. Höger: Emma och Johan August Olsson.
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Maria Jonsdotter från Skärlöv i Hul-
terstad. De var då 21 respektive 18 år 
gamla. Carls far överlät en av sina två 
gårdar i Rösslösa till sin son. Gården var 
liten men jorden i Rösslösa var bördig 
och gav bra avkastning.

En av Carl och Marias grannar kom i 
pengabekymmer och behövde låna. En 
revers skrevs och Carl och Maria lånade 
ut en större summa pengar. Det skulle 
visa sig vara ett oklokt beslut som slu-
tade i en katastrof då grannen inte kunde 
sköta lånet. Carl och Maria blev tvungna 
att sälja sin gård och flyttade utfattiga till 
Bjärby i Kastlösa. Där arrenderade de en 
liten gård några år och arbetade sedan åt 
andra bönder.

Döttrarna Emma och Ingrid var födda 
i Rösslösa och de sex följande barnen i 
Bjärby. Emma, som var äldst, lämnade 
hemmet vid fjorton års ålder för att ar-
beta som piga. Hon kom till sin moster 
Ingrid och hennes man Johan Peters-
son i Skärlöv. Johan Petersson kallades 
i folkmun för ”Guldgubben”. Han hade 
tidigt tagit sig ut på haven samt varit på 
guldfälten i Kalifornien och hade där 
tjänat ihop en liten förmögenhet. Ingrid 
och Johan förblev barnlösa och Emma 
kom att få ärva gården efter deras död. 
Emma gifte sig med Johan August Ols-
son från Skärlöv och kom att bli ensam 
kvar av syskonen på Öland.

Resan till stockholm
På Öland fanns ingen framtid för sysko-
nen, så de begav sig iväg till Stockholm 
där arbetstillfällen fanns. Alfred Carls-

son kallades för ”Ölands-Kalle” och  
stannade i Stockholm hela sitt liv tillsam-
mans med hustrun Britta Karlsdotter 
från Österhaninge. De var verksamma 
som stenhuggare, en syssla de kunde och 
hade praktiserat på Öland. 

Otto arbetade även han som stenhug-
gare i Stockholm. Han  emigrerade till-
sammans med systern Amandas familj 
1888. 

sjökapten Lars Peter
Axel gav sig ut till sjöss som 17-åring.  
Han är noterad utflyttad till sin mor-
broder Sjökaptenen Lars Peter Jonsson 
från Skärlöv, som bosatt sig i Antwer-
pen, Belgien. Lars Peter var den förste 
emigranten i släkten och emigrerade 
redan 1870. Han ägde och brukade en 
tvåmastad skuta om 28 alnars längd. 

Vid faderns död 1880 bodde Lars Peter 
i Antwerpen och var verksam som bo-
ningsmästare. Boningsmästare var hård-
föra män som ägde och drev sjöfartshus, 
tog hand om sjömännens behov av här-
bärge och hanterade deras pengar. Lars 
Peter fraktade också passagerare på ett 
betydligt större skepp mellan Antwer-
pen och England. Detta skepp, inköpt i 
England, var kombinerat frakt- och pas-
sagerarfartyg. 

Axel gick åter till havs och emigrerade 
vidare till San Fransisco, Kalifornien, 
han är noterad avliden där 1896. 

Glömmingesläkten
Syskonen hade lämnat Gärdslösa efter-
hand och tagit sig till Malmö eller Göte-

borg. Det hade tagit lång tid att få fram 
pengar till biljetter. Frakten över kostade 
i runda slängar 100 svenska kronor, vilket 
motsvarade en årslön för en bonddräng i 
Sverige. Färden gick först med båt från 
Malmö/Göteborg till Hull i England, 
därifrån med järnväg till Liverpool. I Li-
verpool blev det Atlantångare till New 
York – en resa som tog ca tre veckor. 

Från New York blev det återigen järn-
väg till resmålet Sioux City i Woodbury 
County i delstaten Iowa.

Albert kom 1875 till delstaten Iowas 
nordvästra hörn. Här växlar landskapet 
mellan platt prärie och böljande kullar 
– en natur som påminner om Österlen 
i Skåne. Albert arbetade som stuckatör 
och fattade tycke för en norsk flicka, 
Emma Thompsen. Deras ättlingar bor i 
trakterna kring Sioux City. 

illegal invandrare
Teodor, som illegalt  tagit sig in i USA, 
anslöt sig till syskonen i Sioux City där 
han gifte sig med en svensk flicka. Med 
henne fick han fyra barn. Även Teo-
dor kom att arbeta vid järnvägen, som 
väktare. Ättlingarna lever kvar i Sioux 
City. Det sägs att Teodor reagerade med 
rädsla när han mötte poliser eller män-
niskor som representerade staten under 
hela sitt liv. Det tog många år innan han 
blev amerikansk medborgare.

Amerikabesök
För tre år sedan fick vi besök här i Glöm-
minge Prästgård av Emmas barnbarns-
barn Wayne Johnson från San Juan Ca-

» Frakten över kostade i runda slängar 
100 svenska kronor, vilket motsvarade 
en årslön för en bonddräng i Sverige. «
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pistrano, Kalifornien. Med god hjälp av 
Hembygdsföreningens ordförande Arne 
Lagerstedt kunde han få se sin mormors-
mors betygsbok och de gamla skolloka-
lerna i Glömminge som hon en gång i 
tiden vistades i. Wayne är universitetslä-
rare liksom sin tvillingsyster Pamela. 

Barnhemsbarnen
Albin och Oscar kom till Amerika med 
pappa Johan 1890. Det var tufft för Jo-
han som bodde i ett skjulliknande hus 
vid stranden av Floyd River. Med sina 59 
år var Johan en gammal man. All slit, oro 
och ångest han upplevt på Öland hade 
satt sina spår. Han försörjde sig som di-
versearbetare och avled i lunginflamma-
tion efter endast fem år i Sioux City.

Albin och Oscar placerades på svens-
ka lutheranska barnhemmet i Stanton, 
Iowa. Ett barnhem som drevs av makar-
na Lind. Där gick de i skola och konfir-
merades av pastor Rydbeck i Stanton. 

Albin Johnson kom att gifta sig 1913 
med Anna Huber, dotter till tyska emi-
granter.  Makarna drev en lunchrestau-
rang och caférörelse fram till 1933. Albin 
var därefter anställd på ett stort godisfö-
retag i staden Manchester i Iowa. 

Det yngsta barnet Oscar lämnade 
barnhemmet och skolan i Stanton vid 18 
års ålder. Han arbetade på en farm i Il-
linois under två år, därefter anslöt han 
sig till sina syskon i Sioux City. Han ut-
bildade sig till smed och verktygsmakare 
och blev mycket skicklig i sitt yrke. Han 
arbetade bl.a. åt de stora järnvägsföreta-
gen och tillverkade verktyg i alla former. 

Oscar Johnson gifte sig 1912 med Clau-
dia Anderson vars föräldrar var födda i 
Sverige. Claudia var systerdotter till fru 
Lind i Stanton, kvinnan som tog hand 
om Oscar på barnhemmet.

stolt verktygsmakare
Arbetet med granitbysterna i Mount 
Rushmore vid Keystone, South Dakota, 
påbörjades 1927 och avslutades 1941. 
Alla verktyg som då användes sändes på 
järnväg till Oscar Johnson i Sioux City, 
som hade förtroendet att slipa och till-
verka nya huggverktyg. 

Oscar tillverkade också stora kompli-
cerade gångjärn i en press han själv upp-
funnit. De användes omkring de stora 
fållor där slaktdjur lastades av och på 
vid järnvägsstationer runt om i USA. I 
de äldre delarna av Sioux City kan man 
fortfarande finna formpressade hållare 
till väg- och gatuskyltar, tillverkade av 
Oscar Johnson. 

Under hela sitt liv spelade Oscar klari-
nett i olika orkestrar. Alla hans fem barn 
trakterade olika instrument och hade en  
egen orkester. Oscar flyttade till Victoria 
City i Texas som pensionär och avled där 
1980. Han var den siste av första genera-
tionens emigranter i Glömmingesläkten. 

Oscars ättlingar 
I dag lever dottern Claudia Goodrich-
Peterson i Ankany, Iowa. Claudia är  den 
sista levande av av andra generationens 
emigranter och är fyllda 89 år. Hon vår-
dar sitt öländska ursprung vilket märks i 
hennes receptsamling. Här förekommer 

kroppkakor, lufsa, kåldolmar samt kor-
var efter gamla öländska recept.  Famil-
jen tillhör den lutheranska kyrkan som de 
flesta av Ölandsättlingarna. Claudia är 
gift med kyrkoherden emeritus Theodo-
re Peterson. I denna släktgren finns flera 
präster, musiker och två operasångare. 

Dotterdottern Jana Wangeman är gift 
med en farmare i Correctionville, Iowa. 
Maken Lance odlar majs tillsammans 
med sin far och bröder på 3000 acres, 
skörden lämnas till en etanolfabrik i 
närheten. Restprodukterna kommer till-
baka och används i djurproduktionen på 
farmen. De har en produktion  om 12 000 
biffdjur.

Kastlösasläkten.
De hade lämnat Öland för arbete i 
Stockholm. Bitterheten över att gården 
i Rösslösa gått förlorad gnagde i sinnet. 
Deras möjlighet att köpa jord i Sverige 
var utsiktslös. I svenska tidningar gick 
att läsa om möjligheten att få tillgång till 
odlingsbar jord i norra Amerika. De var 
alla i stenhuggarbranschen, men deras 
stora önskan var att få odla jorden som 
självägande bönder. 

Homestead Act
Mitt under det amerikanska inbördes-
kriget (1861–1865) inför den amerikan-
ska presidenten Abraham Lincoln ”The 
Homestead Act”. En lag som garanterar 
65 hektar gratis land till varje invandrare 
som vill bli amerikansk medborgare och 
förmår bygga ett hus och bruka jorden 
under fem år. Denna möjlighet blir en 
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Granitbysterna i Mount Rushmore föreställer fyra amerikanska presidenter; Washington, Jefferson, Roosevelt och Lincoln.
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stark lockelse för många fattiga ölän-
ningar. Den kostnadsfria marken er-
bjuds främst i ännu outvecklade norra 
och västra USA. 

Resa till Roseau County
Amanda, hennes man August Anderson 
samt deras 18 månader gamla son Al-
drick reste tillsammans med Amandas 
bror Otto Carlson till Augusts bror John 
Anderson i Argyle, Marchall County. 

I Argyle stannade de till 1891. Det vi-
sade sig att det inte fanns något lämpligt 
land vid Snake River att farma. Målet var 
Roseau County vid Badger. Orsakerna 
till dröjsmålet var flera. Efter framkom-
sten till Argyle skrev Amanda hem till 
sina föräldrar att resan över Atlanten va-
rit svår och att hon farit illa i sitt höggra-
vida tillstånd. Hon ville aldrig mer sätta 
sin fot i en båt. Hon behövde vila. 

Först 1891 gick resan norrut upp till 
Badger i Roseau County i nordvästra 
Minnesota, i utkanten av Red River Val-
ley. Färden dit gick med oxar och oxkär-
ror med bohag, redskap och utsäden. Tre 
enkla hus, ”Sod houses”, hade förberetts 
åt familjerna året innan. 

John sålde sin farm vid Argyle och 
följde med till Badger där August, John 
och Otto hade registrerat sig året innan 
till var sin farm om 160 acres. 

Bosättning i Badger
Badger ligger bara två svenska mil från 
den kanadensiska gränsen. På mar-
ken växte blandad lövskog ek, alm och 
björk, området liknar Mittlandskogen 
på Öland och ger ett ljust och öppet in-

tryck. Det är alldeles platt och jorden är 
bördig, men svårbrukad. Den innehåller 
mycket lera i ytskiktet, sådan jord kräver 
yrkesskicklighet och fingertoppskänsla, 
den blir annars hård som betong. 

Marken röjdes och plöjdes med en 
enskärig ”brytplog”. Det fanns gårdar 
i området som inte var klara med upp-
brytningen förrän i mitten på1960-talet.

Familjen fortsatte att växa. 1900 hade 
man totalt sju barn. Amanda födde tre 
tvillingpar, men fick endast behålla ett 
barn från  varje par. August och Amanda 
byggde upp en fin och välbyggd farm ge-
nom hårt och strävsamt arbete. 

Andra generationen i Badger 
Augusts och Amandas döttrar blev gifta 
med män som härstammade från skandi-
naviska emigranter och blev bosatta på 
farmer vid Badger. 

Dottern Anna, och Helmer Rinde, fick 
sju barn varav fyra fortfarande lever och 
bor i Minnesota. När Annas två äldsta 
döttrar började skolan, 1928 respektive 
1933, fick de börja med något alldeles 
nytt, de fick nämligen lära sig engelska! 
Då skall vi beakta att detta var ca 40 år 
efter morföräldrarnas emigration. 

Etablering i Red River Valley
Augusts och Amandas son Aldrick re-
gistrerade sig 1913 för 320 acres jord-
bruksmark vid Harlem Montana. Först 
1917, då Aldrick gift sig med den norska 
flickan Inga Pederson, flyttade de ut till 
farmen vid Haarlem, Montana. 

Det var svårt att odla på marken. Al-
drick drabbades av flerårig torka och 

skördarna blev dåliga. Han sålde far-
men 1919 och återvände till Badger 
Minnesota. Utöver sina egna 160 acres 
arrenderade han sin svärfader norrman-
nen Nils Pedersons farm om 160 acres. 
För gårdens skötsel fanns åtta hästar 
men redan 1931 köptes en traktor, en 
McCormik Deering 10-20, den ersatte 
tre hästar. Aldrick behöll dock trotjäna-
ren ”Jim” en Montana Bronco han hade 
haft med sig från Montana. Den använde 
sönerna till och från skolan. 

Tredje generationen i Drayton
Även den tredje generation gifte sig med 
svenskättade flickor. Arnold med Alice 
Widstrand, Chester med Lavonne So-
derfelt och Irvin med Doreen Paulson.

I dag driver Chesters son Roger An-
derson, tillsammans med sin son Sevrin, 
en farm om 1100 acres, i området betrak-
tad som en medelstor farm. De driver en 
modern kreaturslös farm och har gigan-
tiska maskiner och traktorer. 

De gamla ladugårdarna och uthusen 
är rivna och borta sedan länge, inga far-
mer i detta område har kreatur. Flera 
farmare bor i städerna och pendlar ut till 
farmerna. 

Nuvarande borgmästaren i Badger 
hör till Kastlösasläkten. Jim Rinde, som 
även arbetar som agronom, är nämligen 
Amandas barnbarns barn.

Bruna bönor och fläsk
När jag besökte släkten vid Drayton i 
augusti 2008 på ”The Anderson farm” 
hade en stor grupp släktingar samlats. Vi 
trakterades på sedvanligt generöst ame-
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rikanskt manér, vi serverades bl.a. bruna 
bönor och fläsk. Bruna bönor tillhör inte 
de grödor man odlar i detta område. De 
hade inköpts i den lokala affären och var 
importerade från Sverige. 

De hade dock en egen liten odling, väl 
inhägnad för att hålla rådjuren borta. De 
påstod att de första emigranterna hade 
haft med sig en säck bruna bönor vid an-
komsten till Minnesota. 

Det fanns dock en svensk maträtt den 
yngre generationen inte ville veta av, 
den fasansfulla ”Lutefisken”. Kroppka-
kor serveras fortfarande och de gamla 
Öländska matrecepten tas väl om hand. 

Många svenska uttryck används, t.ex. 
”smör och bröd”, ”nu skall vi spisa” och 
när de kalla och isiga vindarna kommer 
på senhösten ropar de ”förbannade Ka-
nada”, då vindarna alltid kommer från 
det hållet. 

Gravstensinventering.
Vid våra besök på de svenska och nor-
ska kyrkogårdarna Roseland vid Badger 
och Skjeberg vid Drayton kunde vi åter-
finna gravstenarna över alla släktingar. 
Många gravstenar har svensk text. Alla 
som deltagit i något krig har det angi-
vet på gravstenen t.ex. PVT IN FIRST 
WORLD WAR.

Framtidstro och utbildning
Redan den andra generationen satsade 
på sina barns utbildning – de sändes till 

Fargo i North Dakota för studier. Tredje 
och fjärde generationen är alla mycket 
välutbildade. Farmaren Roger Ander-
son är utbildad elektroingenjör och so-
nen Sevrin är jurist. De sköter dessutom 
släktens gårdar. De är stolta över sin 
öländska bakgrund och är mycket intres-
serade av hur vi lever här på Öland. De 
är också stolta över sina föräldrar som 
satsat så hårt på deras utbildningar som 
gett dem fina yrken. Släktens historia är 
viktig och minnet av de första emigran-
terna lever kvar.

Många av Kastlösasläktens ättlingar 
bor kvar kring Badger, Minnesota och 
Drayton, North Dakota. Andra åter-
finns spridda över hela mellanvästern. 

slutreflektioner
Det svenska samhället tillåter tyvärr inte 
att våra invandrare och flyktingar, som 
får tillstånd att vistas här, får etablera sig 
av egen kraft. Vi borde kanske ha en egen 
modern Homestead Act och ge männis-
kor möjlighet att få försörja sig själva i 
stället för att interneras och bli beroende 
av bidrag mot sin egen vilja. 

Våra emigranter möttes av tolerans 
och möjligheter. Möjligheter som de tog 
till vara genom hårt arbete, det skall vi 
aldrig glömma.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som 
bidragit med uppgifter som gjort denna 
sammanställning möjlig. 

Bröstfeber= pleuropneumoni, d.v.s. samtidig 
lungsäcks- och lunginflammation.

1 acre = 0,405 ha
1 aln = 59 cm

Mount Rushmore är ett 5 km2 stort om-
råde som skapats till minne av de första 150 
åren av USA:s historia. Mount Rushmore är 
mest känt för de 18 meter höga granitbys-
terna föreställande de amerikanska presi-
denterna George Washington (1732–1799), 
Thomas Jefferson (1743–1846), Theodore 
Roosevelt (1858–1919) och Abraham Lin-
coln (1809–1865). Dessa enorma granitbys-
ter skapades av skulptören Gutzon Borglum 
tillsammans med 400 arbetare. Presidenter-
nas näsor sägs vara sju meter långa.

Genom ”The Homestead Act” skapades 
mer än 370 000 jordbruk i USA. Vid sekel-
skiftet hade 10 procent av USA:s yta blivit 
jordbruksmark genom denna lag. En och en 
halv miljon människor fick tillgång till egen 
jordbruksmark. Omkring 1910 hade all bra 
jordbruksmark tagits i anspråk men lagen 
gällde fram till 1976 i alla stater utom i Alas-
ka där den avskaffades 1986.

Ett ”Sod house” var ett enkelt hus av tunna 
brädor, som isolerades från utsidan genom 
att man staplade upphuggna torvor i storle-
ken 60 cm/30 cm/15cm. Taket täcktes med 
grästorvor. 

Red River bildar gräns mellan Minnesota i 
öster och North Dakota i väster. Detta om-
råde är bland de bördigaste i hela USA. 

» Det fanns dock en svensk maträtt 
den yngre generationen inte ville 
veta av, den fasansfulla Lutefisken. «
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Nyfotograferat!

Med oslagbar bildkvalitet!
Det är ofta svårt att läsa gamla kyrkböcker på 
Internet. Inte bara de gamla handstilarna ställer till 
problem utan också bildernas kvalitet.

De flesta som erbjuder kyrkböcker på Internet 
ger dig digitala kopior av gamla mikrofilmer som 
fotograferades för femtio år sedan. I svartvitt.

Läs mer och se bilderna på riktigt på  www.arkivdigital.se

ArkivDigital har valt en annan väg. 
Vi nyfotograferar alla Sveriges kyrkböcker med 

moderna digitalkameror. Och självklart i färg. Därför 
kan vi erbjuda dig en oslagbar bildkvalitet.

Det gör släktforskningen mycket lättare. 
Och roligare!

ARKIV DIGITAL
www.arkivdigital.se
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?
Våra medlemmar

Berne Klysing, 59 år, bor på Öland. Han är 
ekonom och numera verksam som fritidspo-
litiker. Han har släktforskat i 36 år och varit 
medlem i Dis sedan 2003.

Eta Christensson, 63 år, bor i Höör. Hon är 
verksam som författare.
Hon har börjat släktforska i år och blev även 
medlem i Dis 2008.

Vilket släktforskningsprogram 
använder du? Vilka är de bästa 
programfunktionerna? 

Jag använder Disgen Jag använder basfunktionerna i Disgen efter-
som jag endast släktforskat i några månader.

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? Rekommendera några 
favoriter inom litteratur- och 
underhållningsområdet? Vilken är 
din favorimat och favoritårstid?

Frågor

Det har blivit några resor till USA för att do-
kumentera den emigrerade släkten. Böcker 
lyssnar jag på numera och den senaste mycket 
spännande och intrigfyllda boken är Kinesen 
av Henning Mankell. 

Jag är en idog P1-lyssnare, P1 kallar jag mitt 
eget universitet. Jag kopplar gärna av med 
klassisk musik och åker ibland till Stockholm 
för att besöka Operan och teatrar.

Mina intressen är trädgård och aktivt vikinga-
liv. Jag kan varmt rekommendera ett besök i 
Fotevikens vikingaby i Höllviken, Skåne.

Jag äter gärna fruktsallad och lyssnar till 
folkmusik med Svanevit. En bra bok jag läst är 
Den goda viljan av Ingmar Bergman.

Jag tycker att alla årstider är härliga. Jag kan 
dock inte rekommendera några bra TV-serier 
eftersom jag inte äger någon TV.

Min släkt kommer från Öland. Släkterna har 
rört sig mellan socknarna  Vickleby, Resmo,  
Kastlösa, Hulterstad, Glömminge. Högsrum, 
Långlöt och Gärdslösa under flera hundra år.

Jag har ärvt en släktforskning av min farfar, 
Hans Christensson i Bara. Den är utförd på 
Landsarkivet i Lund 1916 och undertecknad 
Lauritz Weibull. Det äldsta anparet dog 1694–
95. Nu kommer jag att bygga vidare på den 
här grunden.

våra medlemmar

Berne Klysing  
medlem 24093

Eta Christensson
medlem 40951
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Den digitala trycktekniken 
har sänkt prisbilden och gjort 
det möjligt för fler släktfors-
kare att ge ut sina egna släkt-
böcker. Du kan själv göra en 
tryckfärdig pdf, men det krävs 
högupplösta bilder. 
Du kan själv göra en bok. Det krävs bara 
några få arbetssteg:

plocka information från ditt släkt-•	
forskningprogram 
bearbeta materialet i Word •	
lägg in bilder•	
skapa en pdf •	
skicka till ett tryckeri.•	

Från släktforskningsprogram
Spara material från ditt släktforsknings-
program till en textfil (rtf). Läs hjälpfi-
lerna i ditt program om du inte vet hur 
du skapar en textfil. Nu kan du fortsätta 
arbeta med din bok i ett ordbehandlings- 
eller sidbrytningsprogram. 

Det går givetvis att göra en bok direkt 
av sidorna från släktforsknigsprogram-
met, men det ser ofta ganska tråkigt ut. 
Resultatet blir mycket bättre efter lite 
bearbetning.

På bibliotekets avdelning Aef finns 
böcker om författarskap och bokutgiv-
ning som kan inspirera och informera om 
hur man skriver en intressant berättelse 
eller producerar en bok.

Hemsidan för Genealogiska Sam-
fundet i Finland kan också inspirera  
din bokproduktion efter som de har  en 
årlig tävling där årets släktbok koras. Se 
www.genealogia.fi/suki/indexr.htm.

Bearbeta materialet
Enklast, men dyrast, är givetvis att lämna 
sina filer till tryckeriet så att de kan göra 
ett tryckoriginal. Gör annars originalet 
själv i Word eller något sidbrytningspro-
gram som Indesign eller Publisher. 

Använd formatmallar för att effekti-
visera arbetet och få ett tilltalande utse-
ende. Om du då t.ex. vill ändra typsnitt 
på rubrikerna i din bok gör du ändringen 

endast en gång i formatmallen, som sedan 
ändrar rubrikerna i hela dokumentet. 
Formatmallar till Word finns i program-
met eller kan laddas ner från internet. 

Bilder
Kom ihåg att bara använda bilder du har 
rätt till och spara dem med en upplösning 
på 300 dpi i den storlek du använder i 
dokumentet. 

Använd ett bildbehandlingsprogram 
när du vill storleksförändra bilder, då har 
du även kontroll över upplösningen.
Ändra bildinställningen från RGB till 
CMYK eller gråskala.

Många tryckerier klarar numera av 
att trycka jpg-bilder, men för säkerhets 
skull är det fortfarande bäst att spara alla 
bilder i tiff. 

Tryckfärdigt material
Tryckeriet kan ta emot wordfiler, men det 
kostar extra eftersom det innebär merar-
bete. De vill helst ha en högupplöst pdf 
– en pdf anpassad för tryck. Mac-dato-
rer har en inbyggd pdf-skrivare, liksom 

Din släktbok
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Wordalternativet OpenOffice, annars 
går det bra att ladda hem gratis pdf-
skrivare. Vid utskrift väljer man sedan 
att använda pdf-skrivaren som då skapar 
en pdf-fil. Kom ihåg att spara filen i bästa 
möjliga kvalitet. 

För att kontrollera om en pdf passar 
för tryck görs en preflight, tryckfärdig-
hetskontroll. Detta kommer tryckeriet 
att göra, men om man själv vill kontrol-
lera pdf:en, utan professionell program-
vara, kan man få hjälp på internetsidor 
som www.pdfcity.com.

Hitta tryckeri
I slutet av denna artikel finns en lista 
över tryckerier som kan trycka släkt-
böcker. De har räknat fram fördelaktiga 
tryckpriser för Dis-medlemmar under 
förutsättning att en tryckklar pdf läm-
nas. Priserna är ungefärliga och ändras 
efter papperspriserna. 

 Det är inte riktigt rättvist att jämföra 
tryckerier enbart efter priset då det är så 
mycket annat som också spelar in. Mil-
jöarbete, tryckkvalitet, papperskvalitet, 

fraktkostnad och personligt bemötande 
är ju också viktigt. Det kan vara stor 
skillnad i tryckkvalitet beroende på om 
man har en äldre, sliten press eller en 
nyinköpt med den senaste tekniken. Om 
man väljer ett lokalt tryckeri kan man 
hämta materialet själv och slippa trans-
portkostnaden.

För att hitta fler tryckerier kan du söka 
i telefonkatalogen eller i en sökmotor ef-
ter digitaltryck eller print on demand.

Få boken tryckt
Vid produktion av en bok i liten upplaga 
med många bilder kan ett alternativ vara 
att göra en fotobok hos någon av de många 
företagen som även framkallar foton. Där 
får man en bok med 20–30 sidor för några 
hundralappar – och allt är i färg!

Det går även att skriva ut och produ-
cera en släktbok helt själv. Det räcker 
att skaffa en billig laserskrivare för någ-
ra tusen och en spiralbindare för några 
hundra kronor. Vid egen utskrift kostar 
utgivning av 50 exemplar, som tryckeri-
erna räknat på i slutet av artikeln, drygt 

Gör rtf-filer av informationen i ditt släktforskningsprogram.

Använd formatmallar då du ändrar typsnitt och formatering 
av texten. Det ger din text ett enhetligt utseende och effek-
tiviserar arbetet.

Färgrymd
Ögat kan se ett betydligt större färg-
spektra än skärmen kan visa, och skär-
men kan visa ett större färgspektra än 
vad som är möjligt att trycka. För ett 
bra resultat är det därför viktigt att kon-
vertera färgbilder som ska tryckas från 
RGB-färgrymden, som används på da-
torskärmen, till CMYK som används vid 
tryckning. Färgrymden  ändras i ett bild-
behandlingsprogram.

Litteraturtips
Diskulogen nr 81, sid 19
Diskulogen nr 71, sid 4
Diskulogen nr 59, sid 20

Gör en bok! – råd och övningar för förfat-
tare, Göran Lindgren, 2007.

Handledning för tillverkning av släktbok och 
Göra släktbok: instruktioner o. erfarenheter 
finns på http://hem.bredband.net/gottfries > 
Släktforskning > Släktböcker.

http://dis-bergslagen.se > datorstöd > släkt-
bok dg8
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2 000 kr (exklusive inköp av maskiner). 
Man kan även ta hjälp av ett litet bok-
binderi för att få en riktig bok med en 
fin rygg.

Tryckmetod och kvalitet
Digitaltryck fungerar som en vanlig 
skrivare, med några olika färgöverfö-
ringstekniker. Boken trycks direkt från 
originalfilen, eftersom film eller plåt inte 
används. Detta ger en låg startkostnad 
och kort leveranstid. Det är även lätt att 
göra förändringar och korrigeringar i 
det digitala materialet. 

Print on demand, tryckning efter behov, 
innebär att det digitala originalet lagras 
hos tryckeriet som snabbt kan göra even-
tuella uppdateringar och trycka upp ex-
emplar vid inkommande beställningar. 
Många använder dock uttrycket print on 
demand som utbytbart med digitaltryck.

Det finns sällan någon nedre upplage-
gräns vid digitaltryck. Det innebär att 
det faktiskt går att beställa endast ett ex-
emplar av sin bok. I motsats till offset blir 
inte tryckkostnaden per exemplar lägre 
vid större upplaga. Offset passar för stör-
re upplagor, över 500 exemplar.

Digitaltrycket har utvecklats så att det 
numera ofta krävs ett tränat öga för att 
se skillnad på offset eller digitaltryck. 
Tryckresultaten kanske liknar varandra, 
men offset har fortfarande bättre kvali-
tet och längre hållbarhet. Offset klarar 
också en större variation av papper och 
format.

Färgen läggs oftast på pappersytan vid 
digitaltryck och är därför känsligare för 
slitage än offset, där färgen tränger in i 
papperet. Om man har resurser och vill 
ge ut en kvalitetsbok är därför offset det 
föredragna valet.

Papperskvalitet
Ytvikten (g/m2) säger egentligen inget 
om tjockleken, men ett papper med hö-
gre ytvikt är tjockare än ett annat papper 
i samma kvalitet men med lägre ytvikt.

Diskulogen trycks på papperet Multi-
art Matt med 170 g i omslaget och 100 g 

i inlagan. För bästa pris låter man tryck-
eriet välja papper bland sina huspapper. 

Om man skriver ut boken själv bör 
man även tänka på fiberriktningen i pap-
peret. Då man har en bok uppslagen med  
felaktig fiberriktning spretar sidorna och 
står upp. Vid korrekt fiberriktning ligger 
boken fint uppslagen.

Pliktexemplar
Svenska tryckerier ska enligt lag skicka in 
pliktexemplar. Vid mindre upplagor, un-
der 30 stycken, lämnas pliktexemplar en-
dast till Kungliga biblioteket och Lunds 
universitetsbibliotek. Vid större upplagor 
ska sju pliktexemplar skickas ut. Plikten 
gäller då man ämnar att sprida boken till 
allmänheten eller en större sluten krets.

Kungliga biblioteket katalogiserar bo-
ken och registrerar den sedan i LIBRIS. 

Om boken trycks i utlandet måste ut-
givaren själv skicka in pliktexemplaren. 

Cyan, magenta, gul och svart (CMYK) åter-
skapar RGB-originalets kulörer genom sub-
traktiv färgblandning.

RGB används på skärmen, då bilden ska tryckas 
måste den vara sparad i gråskala eller CMYK.

» Du bör skaffa ett ISBN-nummer, som 
fås gratis från Kungliga biblioteket, för 
att underlätta försäljningen av din bok. «
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Gratis bildredigeringsprogram
Gimp, PhotoFiltre,  PhotoMeister

Gratis text- och sidbrytningsprogram
Open Office, Scribus

Gratis pdf-skrivare
www.dopdf.com
www.pdf995.com
www.primopdf.com
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator

Gratis preflight
www.pdfcity.com

På www.filehippo.com finns många av gratis-
programmen för nedladdning. Skriv bara 
programnamnet överst i Filehippos sök-
ruta.
Det går även att hitta fram till program-
men genom att skriva programnamnet och 
download i en sökmotor.

Kungliga biblioteket: www.kb.se
Bokrondellen: www.bokrondellen.se

Spara som en pdf med högsta möjliga kvalitet.Kontrollera att rutan resample image, stor-
leksändra bild, inte är ikryssad då du ändrar 
bilden till 300 dpi.

Detta är inga problem eftersom bibliote-
ken betalar frakten och även kan tillhan-
dahålla adressetiketter.

Tilläggstjänster
Det kan vara bekvämt att låta ett förlag 
sköta försäljningen av dina böcker. De 
tar extra betalt för att t.ex. utforma, sälja 
och distribuera boken. Förlaget redovi-
sar sedan försäljningen några gånger per 
år. Varje försäljningstjänst ser olika ut. 
Ta reda på vad som ingår. Vissa förlag 
kräver en viss upplaga och ofta måste 
författaren köpa alla osålda exemplar 
efter en viss tid.  

Bokförsäljning
Du bör skaffa ett ISBN-nummer, som 
fås gratis från Kungliga biblioteket, för 
att underlätta försäljningen av din bok. 
En streckkod ökar sannolikheten för att 
en bokhandel ska ta in boken. Ofta kan 
tryckeriet göra en streckkod, som base-
ras på ISBN-numret, men det går även att 
beställa  från streckkodsleverantörer som 
skickar en digital fil för 100-300 kronor.

Boken kan nå ut till bibliotek och bok-
handlar genom att finnas med i Bokron-

dellens databas. Detta kostar 200 kronor 
per titel. Skicka även ett exemplar till 
Bibliotekstjänst, BTJ, så kanske du har 
tur och får ett lektörsutlåtande som gör 
att din bok säljer till biblioteken.

Andras erfarenhet
Ingrid Gottfries, släktforskare i Lund, 
har gett ut ett tiotal egna släktböcker. 
Alla hennes böcker är gjorda i Word, ett 
program som de flesta har hemma men 
inte nyttjar till fullo.

– Upplagan på alla mina böcker har 
varit 150–200 exemplar. Jag har skött 
försäljningen själv och det har inte varit 
några problem alls att få böckerna sålda. 
En del böcker har till och med tagit slut 
och sedan blivit tryckta i nya upplagor. 
Försäljningen har gått så bra tack vare 
att mina böcker ofta varit till försäljning 
under släktforskardagar och liknande 
evenemang.

– Jag är nöjd med mina böcker. De ser 
okej ut. Det viktigaste för mig har alltid 
varit att mina böcker finns på bibliote-
ket, tillgängliga för alla. 
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Tryckeri/Förlag s/v färg säljkostnad

Atremi AB
www.atremi.se 0142-171 00

4500
*

7300 25 kr/bok

B4PReSS
www.b4press.com 031-14 09 97

5425
25 ex

10000
25 ex

5000

InSTAnT BOOK® AB
www.instantbook.se 08-651 39 70

5938
*

8600 5625

iVisby AB
www.ivisby.se 0498-25 77 70

4067 10113 875

minbok.nu
www.minbok.nu 0370-982 82

3080
1

5080 250

OPUS LIBeRUM
www.opusliberum.com +358 20 710 9695

3657 4290 25 % 

Recito/Bokutgivning.se
www.bokutgivning.se

13200
100 ex

21700
100 ex

3 mån ingår

Vulkan 
www.vulkan.se

5500
*, 1

ingår

Förlag som kan ge ut släktböcker

Bokformat: A5 (148x210 mm)
Upplaga: 50 exemplar
Antal sidor: 100 sidor (96+4)
Antal färger: Svartvitt (1+1) eller färg (4+4)
Bindning: Limbindning 

Alla priser inklusive moms. Förutsätter oftast tryckfärdig 
pdf. Priserna ändras efter papperspriserna. 

* inklusive färgomslag, 1 inklusive frakt, 2 exklusive frakt.

Åbergs Tryckeri ger 20 % rabatt 
Holmbergs ger 10 % rabatt 
Författares Bokmaskin ger 10 % rabatt  
Opus Liberum ger 5 % rabatt  
iVisby ger 20 % rabatt på startkostnad  
Vulkan bjuder på startkostnaden (ca 20kr/bok) 

Medlemsrabatter

�

Tryckerierna har gett oss fördelaktiga priser, för-
utsatt att de får en tryckfärdig pdf. Nedan följer 
några företag som ger Dis-medlemmar ytterligare 
rabatt, utöver de priser som anges i listan.

Pris inkl. moms
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Tryckeri s/v färg pappersvikt
omslag/inlaga

AM-Tryck & Reklam AB
www.am-tryck.se 0451-38 49 50

19819 24819 170/130 g

Arkitektkopia Stockholm
www.arkitektkopia.se 08-50 60 70 00 

3082
2

12456 200/100 g

BOD International AB
www.books-on-demand.com 0498-21 33 60

5301
*

250/90 g

Bording AB
www.bording.se

3950
*, 2

 200/100 g

Cehå Färgkopiering AB
ceha@swipnet.se 0410-155 40

3000
2

9938

eprint
www.eprint.se 08-545 166 90

2938 7528 220/– g

Gävle Offset
www.gavleoffset.se 
026-66 25 00 

2652
3800
3975

1

8830
8600
9950

240/90–130 g

Göteborgs Länstryckeri
www.lanstryckeriet.se 031-711 81 90

6813 11063 250/120 g

Holmbergs i Malmö AB 
www.holmbergs.com 040-660 66 00

2218
1

Intellecta
www.intellecta.se 08-506 286 00 

5030
*, 1

11190 240/100 g

Kanonkopia
www.kanonkopia.se 0739-822 564

2735
2

8205

Lumio förlag & skrivbyrå
www.lumio.se 0927-122 85 

7950
2

12204 200/90 g

Prinfo Vårgårda Tryckeri AB
www.prinfovargarda.se 0322-66 70 60

4025
6400

2

8450
10825

– /100 g

Responstryck
www.responstryck.se 033-48 07 00

3625
*

7875

Stiftelsen Författares Bokmaskin
www.bokmaskinen.se 08-785 03 85

4175
2

11675 250/90 g

Tryck & Reklam i Karlskrona AB
www.tryckoreklam.se 0455-167 63

3313 7813 – /100 g

Tryckeri Knappen 
www.knappen.se 054-85 55 00 

3250
2

8800

Tryckopia AB
www.tryckopia.se 036-710 200

2435 4791 210/100 g 

Åbergs Tryckeri AB
www.abergstryck.se 0417-103 52

6450
1

13050 200/100 g

ÅGeRUPS GRAFISKA AB
www.agerups.se 016-15 30 90

6063
1

8743 250/100 g

Ågrenshuset
www.agrenshuset.se 0660-29 44 00

9419
2

21413 240/130 g

 * inklusive färgomslag, 
1 inklusive frakt, 
2 exklusive frakt, 
H häftad, L limmad, 
F fastback, P häftad med fyrkantspuff

Tryckerier som kan trycka släktböcker

Pris inkl. moms

Bokformat: A5 (148x210 mm)
Upplaga: 50 exemplar
Antal sidor: 100 sidor (96+4)
Antal färger: Svartvitt (1+1) eller färg (4+4)
Bindning: Limbindning 

Alla priser inklusive moms. Förutsätter tryck-
färdig pdf. Priserna ändras efter papperspri-
serna. 

H

F

L

P

H

L
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Mac och Reunion 
I det senaste numret av Dis-
kulogen frågade vi: Behövs 
Macspalten? Vi har fått en hel 
del svar från våra läsare, bland 
annat följande tre brev från 
Arne i Åsele,  Mikael i Jönkö-
ping och Monica i Rönninge.
Hej! Att lägga ner Macspalten vore 
ett misstag, då blir tidningen inte  
lika intressant längre. Däremot kan man 
ändra inriktning, upplysa om vad OS X 
är, och om att till exempel iMac kan köra 
andra OS i Boot Camp.

Den stora fördelen med Mac är inte 
bara att det är lätt att använda, utan 
framförallt att Apple gör både mjuk- 
och hårdvaran. Apple är det enda da-
taföretaget som går starkt framåt och 
med det nya 64-bitar-systemet blir det 
ännu tydligare var framtiden ligger. 
Jag skulle vilja se en debatt om standard 
i datavärden. Apple är mycket bättre på 
att följa ny standard, men när Windows 
gör något nytt tror man tyvärr att de föl-
jer den standard som finns. 

Vi har år 2008 och det finns många  
cD-skivor  jag inte kan använda på Mac, 
 till exempel Dödboken – varför?

Arne i Åsele

Hej! Jag är ny medlem, helt färsk som  
släktforskare, men gammal macanvän-
dare. Macspalten tycker jag fyller en 
viktig funktion! Jag ser i det senaste 
numret att du efterlyser lite synpunkter 
från gräsrötterna.

Det skulle vara intressant om du i 
Macspalten kunde reda ut de föränd-
ringrar som Leopard och intelproces-
sorn medfört. Vad jag förstår borde 
man nu utan större problem dels kun-
na använda cD-skivor avsedda för pc, 
dels även naturligtvis köra Disgen. 
Jag har själv en macbook med Leopard, 
men har inte installerat Windows ännu 
och därför inte kunnat kolla upp detta i 
detalj. Men om det stämmer är ju detta 
lite av ett genombrott.

En annan fråga gäller programmet Re-
union som jag investerat i – elegant och 
lätt att använda. Finns här inte möjlighet 
att komplettera den svenska versionen 
med tilläggsfiler så att man även bättre 
kan utnyttja kartor och ortsdatabas som 
i Disgen?

MikAel i Jönköping

Hej! Självklart behövs Macspalten! När 
jag får Diskulogen är det ju Macspalten 
jag oftast tittar på först, fast allt i tid-
ningen intresserar mig givetvis, jag är ju 
släktforskare djupt i själen sedan slutet 

av 1960-talet. Jag har alltid med intresse 
läst Diskulogen och kan nu konstatera 
att tidningen har utvecklats fantastiskt. 
Det säger jag som, sedan många år, själv 
är grafisk formgivare av tidningar och 
annat.

Ibland känner man sig dock som Mac-
användare diskriminerad i olika sam-
manhang. Ta cD-skivorna t.ex. De allra 
flesta är enbart anpassade för pc. Som 
tur är har min man en pc, men så kan-
ske det inte är för alla Macare!? Ibland 
står det inte ens att det är pc som gäller, 
man tar för givet att alla har pc. I släkt-
forskartidningarna har det varit sida upp 
och sida ner med förklaringar och ma-
nualer till Disgen medan programmet 
Reunion, som jag antar att många Ma-
canvändare har, inte ens haft en manual 
på svenska (tidigare i alla fall). Reunion 
har dessutom blivit svårare och svårare 
att uppgradera när det inte längre går 
att göra genom Gensoft i Åre. Uppgra-
deringarna har också kostat lika myck-
et som att köpa ett helt nytt program. 
Så länge sedan som år 2000 fick jag en 
uppgift från Aftonbladet om att antalet 
Macanvändare i Sverige uppgick till 
cirka 300 000. Alla var väl inte släkt-
forskare, men jag tror att antalet har 
ökat idag i alla fall. De flesta tidningar, 
tryckerier, reklambyråer m.fl. använder 

macspalten
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Mac. Det innebär oftast att de även pri-
vat använder Mac. Jag vet flera exempel 
på att de också hjälper sina föräldrar och 
vänner att komma igång med Mac. Själv 
har jag ju vid många tillfällen även pro-
vat min mans pc hemma och ingenting 
hos pc kan få mig att avstå från mina två 
härliga, enkla Mac:ar! – en i Book G4 
med OS X och en Power Mac G4 med 
Mac OS 9.2.2 och 20-tums skärm. Den 
sistnämnda innehåller massor av gamla 
program som också är nödvändiga i mitt 
arbete. 

MonicA i rönninge 

Jag har bett min gode vän Micael på 
Gensoft om hjälp för att kunna ge ett 
korrekt svar på dessa frågor.

Generellt ska det fungera att köra Win-
dowsprogram i en Intelbaserad Apple-
dator. Det finns i huvudsak två olika sätt 
att köra Windows på en Apple:
•	 med	 en	 emulator	 såsom	 t.ex.	 Paral-

lells Desktop eller Microsofts Virtual 
Desktop 

•	med	BootCamp	från	Apple.
Den senare varianten innebär att man 
måste starta om datorn när man ska byta 
från Mac till Windows och vise versa. 
En emulator däremot körs inuti Mac, 
man får ett fönster med Windows där 

man sedan kör program för Windows, 
vilket innebär att man kan jobba i både 
Mac och Windows samtidigt. Hur detta i 
praktiken verkligen fungerar vet jag inte 
då jag inte testat det själv. 

Personligen har jag en stabilare lös-
ning med ett antal olika datorer som kör 
ett eget operativsystem. D.v.s. jag har 
en dator med Mac OS X, en dator med 
Windows Vista, en dator med Windows 
XP o.s.v.

Ett problem jag kan ana direkt med 
Windows på en Apple är att ev. drivru-
tiner för de olika operativsystemen kan 
strula till det. Men som sagt, jag har inte 
testat.

Angående kartor och orter i Reunion:
Reunion har inte någon kartfunktion 

inbyggd, inte heller någon amerikansk 
karta, vilket gör att det inte fungerar på 
samma sätt som i Disgen. Att däremot 
lägga in kartbilder på samma sätt som 
foton fungerar utmärkt. Då måste man 
dock ha en karta och det finns ju ett antal 
på webben.

Orter... nja blir väl svaret då! Det finns 
ingen komplett ortsdatabas i den bemär-
kelse Mikael efterfrågar, dock kan man 
ha 2000 snabbnamn inlagda i orter.

Dessa inställningar hittar man under 
Inställningar -> Snabbnamn >  Platsnamn. 
Här kan man endera mata in platsnamnen 

ett och ett eller fylla snabbnamnslistan 
med de 2 000 först inmatade platserna i 
familjefilen, samma gäller efternamnen.

Slutligen en förtydelse om att Gensoft 
inte längre säljer uppgraderingar. Det är 
tillverkaren – Leister Produktions Inc 
– som inte tillåter någon annan än dem 
själva att sälja uppgraderingar. Varför de 
sedan några år har valt att göra så är för 
mig obekant, men om jag tillåts spekule-
ra lite så får de ju onekligen en ensamrätt 
som innebär att de inte behöver dela med 
sig av uppgraderingsintäkten och dess-
utom total koll på vilka som uppgrade-
rar. Med andra ord en riktig kundstock 
som de själva kan bearbeta när nästa ver-
sion kommer.

Micke

spalten fyller ett behov
Av de positiva svaren drar jag slutsatsen 
att spalten fyller ett behov – och får fin-
nas kvar – i alla fall så länge att spalten 
kan fira sitt 10-årsjubileum i slutet av 
nästa år. 

Helge olsson

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



Bok & Bibliotek

 

Över hundratusen besökare och drygt 900 utställare fanns på plats för 
årets bok och biblioteksmässa. Även detta år fanns Dis representerat 
genom Dis-Väst som hade en monter där Disgen och Disbyt visades 
upp. Det var hektiska dagar som beskrivs mer ingående på Dis hem-
sida: www.dis.se/blog/?b=4.

bilD: Kent Lundvall
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I oktober 1983 startades re-
gistreringen av det indelta 
manskapet i Skaraborg. Pro-
jektet kom att växa och om-
fatta större delen av Sverige 
då många ville inventera små-
folkets samhälle. 
1989 fick jag uppdraget att i Skaraborg 
organisera ett centralt soldatregister för 
hela landet. Uppgiften var att skapa ett 
enhetligt arbetssätt vid soldatinvente-
ring. Vi skulle även försöka förena den 
akademiska forskningen med släkt- och 
hembygdsforskningen när det gällde den 
viktiga delen som det Ständiga knekthål-
let utgjorde.

Kvalitén på det material som inkom-
mit från enskilda forskare har varierat 
avsevärt. Numera finns ett antal hand-
ledningar till hjälp med inventeringsme-
toder, skrivregler för databasen m.m.

Registrering av materialet
Från början registrerades allt på papper.
Den första datorn för projektets räkning 
kom 1987. Då hade vi 11 000 poster om 
soldater i Skaraborg. För att få plats med 
så mycket data som möjligt lade vi ner 
många timmar på att förkorta texterna 
innan vi lade in dem i registret.

I början av 2000 fick jag kontakt med 
Linköpings Universitet, där avdelningen 
Centrum för lokalhistoria visade sig vara in-
tresserad av samarbete. En databas med 
grunduppgifterna lades upp på internet. 

Redan dagen efter var basen överhopad 
av förfrågningar – under första året hade 
den över 200 000 besök. Tyvärr försökte 
personer kopiera hela materialet, vilket i 
sin tur gjorde att datorn på universitetet 
hängde sig och vi blev tvungna att stänga 
databasen. 

Dis med soldatregistret
Ett avtal skrevs mellan Dis och Centrala 
Soldatregistret och sedan fyra år finns 
nu Centrala Soldatregistrets databas på 
Dis hemsida, för sökning bland 344 102 
soldater från hela Sverige. 

Genom den kontakt vi får med släkt-
forskare som söker i basen har vi kunnat 
bilda oss en uppfattning om vad släkt- 
och hembygdsforskaren vill ha och i viss 
mån har vi också kunnat anpassa regist-
ret därefter. 

Många frågar efter en vidare utred-
ning av varje soldats släkt. Därvid vill 
jag bara framföra det faktum att Soldat-
registren är just det namnet anger, ett 
register över soldaterna, ingenting an-
nat. Till detta har vi fört den närmaste 
familjen, det är de ca halv miljon indelta 
soldater mellan 1682 och 1901 som utgör 
våra begränsningar.

stort intresse
Under de senaste släktforskardagarna i 
Malmö hade jag en kö av forskare som 
ville diskutera soldater och soldatforsk-
ning. Lördagen var en höjdardag då jag 
inte kom ifrån datorn på hela dagen. 

För mig personligen känns det stimu-
lerande när jag kan hjälpa forskare att få 

kontakt med andra som forskar om sam-
ma soldat. Naturligtvis känns det även 
stimulerande med den uppmärksamhet 
som registret rönt i såväl akademiska 
som släktforskarkretsar, vilket gjort att 
föreningar runt om i landet uppmärk-
sammat arbetet och tilldelat mig olika 
utmärkelser, vilket jag med detta ber att 
få framföra ett stort tack för.

Det nya registret
Framtiden för Centrala Soldatregist-
ret startar med detta 25-årsjubileum. 
Genom samarbete mellan Centrala 
Soldatregistret, Krigsarkivet, Sveriges 
militärhistoriska arv och Linköpings 
Universitet kommer en ny uppläggning 
i programvaran Access, där vi kommer 
att kunna lägga in foto på både soldaten 
och torpet. Vi kommer även att tillföra 
några ytterligare uppgifter som vi sett att 
många frågar efter. 

Registret kommer i fortsättningen att 
administreras från Centrala Soldatre-
gistret i Skövde, vilket fastslås i utred-
ningen ”Försvar i Förvar” om de militära 
museerna, där Centrala Soldatregistret i 
Skövde anges som ett viktigt projekt att 
satsa på. Den nya programvaran skall 
vara i bruk från sommaren 2009. Det är 
ca 200 000 soldater kvar att registrera. I 
arbetet med att ta fram de soldater som i 
dag saknas har ett samarbete inletts med 
ArkivData i Norrköping.

Sökning i befintligt material kan du 
som hittills antingen göra via www.dis.se 
eller via www.garnisonsmuseet.se klicka dig 
sedan vidare till Sök i soldatregistret. 

CENTRALA SOLDATREGISTRET 
Garnisonsmuseet   

Utskriftsdatum: 2008-07-18 

Box 604 541 29  SKÖVDE Tfn: 0500-46 58 33 el. 46 53 33 
E-post: soldat@dis.se 

Akt nr: SK-00-0818-1887 

 

SOLDATAKT 

Torp nr: SK-00-0818 

Socken: FÅGELÅS 

Rote: Sten Almö 

Kompani: KÅKIND 

Karta:  

Kordinat  X:  Y:  

Namn: STACKELL Karl Johan Vass 
Förut kallad: Adamsson 

Född: 18490128 
Ort: Grevbäck 

Län: R 

Död: 19350418 
Ort: Hjo 

Län: R Ålder: 86 

Dödsorsak:  

Yrke: Soldat 

Längd: 185 

Grad: Vice Korpral 

Släktskap: VG-05-0117-1899,  SK-00-0820-1807 

Antagen: 18870401 
Avsked: 19000827 Tj.år: 13 Transport: SK-00-0814-1872 

Inflyttad: Korsberga 
År: 1872 

Utmärkelse:  

Hustru: Emanuelsdotter Anna Chrestina 

Född: 18410702 
Ort: Norra Fågelås Län: R 

Vigsel:  
Ort:  

Län:  

Död:  
Ort:  

Län:  Dödsorsak:  

Barn: 

Född: 
Ort: 

Elin Josefina 
18741126 

Norra Fågelås 

Ture Ferdinand 
18790315 

Norra Fågelås 

Frans Oskar 
18810217 

Norra Fågelås 

Fader: Andersson Adam 

Yrke: Brukare 

Moder: Johansdotter Märta 

Yrke:  

Källor: Rolf Alnefelt. 1890 års folkbokföring. Noteringar: 1882 tjänstgjorde Stackell som timmerman och sappör, sonen Frans Oskar emigrerade till USA 1899. Underhåll 

åtnjutes från 1/10-1902. Underhållsbrevets dag 24/10-1902.   Begravningshjälp + rest.underhåll 93,35:- utbet. 

den 21/5-1935. 
Forskare: Björn Lippold Adress: Timmervägen 25  541 64  SKÖVDE 

Tfn: 0500-43 53 91 

E-post: lippold59@hotmail.com Ny/Ändrad: 2008-07-18 

text: Björn Lippold

Soldatregistret
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Representanter från Norge, 
Danmark och Sverige samla-
des första helgen i november 
för att diskutera den framtida 
utvecklingen av Disbyt, som i 
Norge heter DIStreff och i 
Danmark DIS-Træf. 
Olof Cronberg inledde mötet med en 
genomgång av vad som i övrigt finns på 
nätet av mer eller mindre seriösa aktörer, 
med såväl kommersiella som ideella för-
tecken. Flera webb-platser har en design 
och en enkelhet i sin kommunikation 
som är tilltalande. Men jag tror att man 
satsar mer på att få in kvantitet framför 
kvalitet. Det är även osäkert hur dessa 
databaser lever upp till lagstiftning som 
personuppgiftslagen, PUL. Lagen säger 
ju att alla som ännu är i livet och som 
namnges på nätet skall vara tillfrågade.

Vi konstaterade också att det finns oli-
ka förutsättningar för släktforskning i de 
olika länderna. Vi i Sverige, och Finland, 
har husförhörslängder som saknas i de 
övriga länderna. I Sverige har vi tre ak-
törer som lägger upp källorna på nätet. 
Motsvarande saknas till stor del i Norge 
och Danmark. I och med att vi i Sveri-
ge så tidigt tog fram Disgen blev det i 
många stycken normgivande  att man till 
varje händelse skulle knyta datum, ort 
och källa. Men i Danmark och Norge 

har man inte förespråkat något enskilt 
program, utan krävt funktioner som ex-
port och import via gedcom-filer. 

När eftermiddagen övergick i kväll 
bjöd Torill Johnsen hem oss på middag 
och diskussionerna fortsatte i mindre 
grupper under gemytliga former. 

Framtiden
Vi ska undersöka förutsättningarna för 
att ta fram en ny version av Disbyt/
DIStreff/DIS-Træf med beaktande av 
nuvarande och framtida funktionalitet, 
krav på skalbarhet och underhåll. An-
tagligen kommer vi att landa i en väl-
känd databas liknande MySQL. Detta 
för att vi inte ska bli beroende av ett fåtal 
personer, vars kunskap på olika sätt kan 
försvinna ur föreningarna. 

Vi ska också titta på nya funktioner 
utan att göra avsteg från den grundläg-
gande idén att vara en kontaktskapare 

mellan dem som forskar på samma per-
soner. I detta sammanhang nämndes 
kvalitetsfrågor, snabbare respons på 
lämnat utdrag och förfinad matchning 
mot exempelvis by/gård. Många av våra 
medlemmar har också uttryckt en öns-
kan om att kunna gå in och rätta enstaka 
felaktigheter i sina bidrag utan att sända 
in ett helt nytt bidrag. Allt detta kommer 
inte att kunna realiseras i det första ste-
get, men jag tror att funktionerna succes-
sivt kan komma in. 

Vi ska skapa en gemensam idébank för 
att marknadsföra Disbyt/DIStreff/DIS-
Træf så att vi får in fler släktutdrag och 
på så sätt ökar nyttan. 

Sedan ska ju också de olika styrelserna 
ha ett ord med i laget.

För ett par år sedan har jag för mig att 
DIStreff i Norge hade en slogan: Hjälp 
oss att hjälpa varandra och det är i ett nöt-
skal vad tanken är bakom Disbyt. 

Danmark norge Sverige Totalt
Start av föreningen 1989 1990 1980
Antal medlemmar 5 000 8 587 25 000 39 000
Databasens namn DIS-Træf DIStreff DISBYT
Databasen lanserades 2006 1996 1990
Antal släktutdrag 260 1 600 6 000 8 000
Andel av medlemmarna som har lämnat 
uppgifter till databasen

5 % 19 % 24 % 19 %

Databasens storlek (miljoner poster) 2,0 ca 8,0 17,1 ca 27,0
Täckningsgrad för födda åren 1700–1900 ca 7 % ca 30 % 40 % 15–25 %

Ca-siffrorna är mina egna skattningar, i övrigt har jag hämtat uppgifterna från hemsidorna.

Nordiskt samarbete kring Disbyt

Från vänster: Torill Johnsen, DIS-Norge; Arne Christiansen, DIS-Danmark; Ruben Højmark, DIS-Danmark; Alf Christoph-
ersen, DIS-Norge; Charlotte Börjesson, DIS-Sverige; Rolf Eriksson, DIS-Sverige; Olof Cronberg, DIS-Sverige; Rolf Holte, 
DIS-Norge; Espen Berg, DIS-Norge; Hans Marmolin, DIS-Sverige; Carl-Olof Sahlin, DIS-Sverige och Jan Eri, DIS-Norge.

text: Carl-Olof Sahlin
bilD: Elin Galtung Lihaug
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Valberedningen har startat sitt arbete. För att valberedningen skall kun-
na göra ett bra jobb behöver vi förslagen i god tid. Vi tar tacksamt emot 
förslag både på ny- och omval. Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter.

På årsmötet skall vi välja: Ordförande på ett år, vice ordförande på ett 
år, fem styrelseledamöter på två år, två revisorer på ett år, två revisors-
suppleanter på ett år och två ombud till släktforskar stämman i Falkö-
ping. Två ledamöter har avböjt omval.

Valberedningen efterlyser förslag 

Förslaget sänds, med motivering, till:
Dis valberedning, c/o Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38, 183 50 Täby
E-post: carl-olof.sahlin@telia.com

De som skall möta medlemmarna i val vid årsmötet 2009 är följande:
Olof Cronberg (ordf)
Sture Bjelkåker (vice ordf) har avböjt omval
Kjell Weber (ledamot) 
Elisabeth Leek (sekreterare)
Kjell-Åke Carlenäs (ledamot)
Ulf Frykman (ledamot)
Karl-Ingvar Ångström (ledamot)
Stig Aronsson (revisor)
Jan Lilliesköld (revisor)
Olle Landin (revisorssuppleant)
Bo Wistrand (revisorssuppleant)

315 Sören Hansson, Västerås
1099 Ernst Öman, Danderyd
4852 Jan Y:son Stiernspetz, Sundsvall
7963 Ove Huzell, Linköping
10038 Bore Blomén, Fagerfjäll
10578 Helge Johansson, Svedala
13243 Karl-Markus Skeppstedt, Västerås
16361 Sigvard Karlsson, Bovallstrand

17420 Vanja Lövenby, Västra Frölunda
22363 Karl-Erik Stålhem, Sköndal
26042 Östen Carlsson, Gråbo
26961 Roger Berfeld, Tygelsjö
27258 Olle Schönbeck, Rydebäck
29628 Ulf Holmquist, Växjö
31939 Thomas Wase, Järfälla
32540 Åke Larsson, Norrköping

Avlidna Dis-medlemmar
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Fynda i vår skattkammare!

Rötterbokhandeln är full av skatter för dig som släktforskar! Vet du till exempel att äldre
Årsböcker säljs för bara 25 kr styck? För dig som är intresserad av släkt, bygd och historia
är det en fantastisk möjlighet att bättra på dina kunskaper. Välkommen till Sveriges
Släktforskarförbunds nya webbshop på www.genealogi.se

 

 
 
 
 

Ytterligare funktioner och ”verktyg” kan skapas på 
begäran. 
 

Kunder erhåller dokumentation i form av pdf-fil. 
Hjälpfunktion finns också tillgängligt on-line. 
 

Layout för hemsida kan skapas fritt eller väljas från ett 
antal mallar. 
 

Foritec håller serverutrymme och kan hjälpa till med 
initial uppläggning av hemsidan. 
 

Pris baseras på registreringskostnad och årlig avgift. 
 

Demosidor finns för intresserade. 
 

För vidare information är ni välkomna att kontakta 
 

Foritec AB  –  Box 1121  –  18122 Lidingö 
Tel:  08-7679922 – E-post:  family@foritec.com 

Hemsidor för er släkt ? 
 

Fler och fler släkter önskar skapa egna hemsidor med infor-
mation om anfäder, släktmedlemmar, nyheter och händelser. 
 

Foritec AB erbjuder ett paket med färdiga funktioner för att 
möjliggöra en enkel och effektiv hantering av hemsidor för 
släkter. Paketet eller systemet är helt webbaserat och alla 
funktioner hanteras med hjälp av webbläsaren. Ingen 
programmering erfordras. 
 

Systemet inkluderar alla funktioner för hantering av 
 

 Hemsida med möjligheter att lägga upp nyheter, 
meddelanden och bilder 

 Valfritt antal sidor (menyer) med artiklar 
 Arkiv med digitala bilder 
 Arkiv med dokument (artiklar, publikationer, etc.) 
 Sammanställningar (dokument) i textformat 
 Databas över släktmedlemmar inklusive bilder 
 Släktträd skapat från databasen 
 Matrikel över släktmedlemmar med kontaktinformation 
 Individuellt registreringsformulär för varje medlem 
 Kalender med födelsedagar månad för månad 
 Funktion för grupputskick av information per e-post 
 Forum / diskussionssidor) 
 Administration av publika och icke publika sidor 

(rättigheter vad gäller tillgänglighet) 
 Inloggningsfunktion till icke publika sidor 
 Hantering av medlemsavgifter 
 Funktioner för att skapa navigationsmenyer 
 Export- och importfunktioner (t ex i GEDCOM-format) 



27DISKULOGEN 83Släktforskare i världen: Nederländerna

 

 

north 
Holland

South Holland

Zealand
north Brabant

Limburg

Gelderland

Overijssel
Flevoland

Utrecht

Drenthe

Friesland

Groningen

släktforskare i världen

Nederländerna
Handels- och sjöfartsnationen 
i hjärtat av Europa har en lång 
och spännande historia. Kyrk-
böcker började föras redan un-
der 1500-talet och befolknings-
register i slutet av 1700-talet.

text: Anna Linder
bilD: Anna Linder, Benjamin Mouwes

Fynda i vår skattkammare!

Rötterbokhandeln är full av skatter för dig som släktforskar! Vet du till exempel att äldre
Årsböcker säljs för bara 25 kr styck? För dig som är intresserad av släkt, bygd och historia
är det en fantastisk möjlighet att bättra på dina kunskaper. Välkommen till Sveriges
Släktforskarförbunds nya webbshop på www.genealogi.se
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ldsta skriftliga källa för Neder-
ländsk historia är Julius Cæ-
sars sju böcker om kriget i 

Gallien, De Bello Gallico, 58–52 f.Kr. Vid 
tidpunkten för hans fälttåg 57f.Kr be-
boddes landet av germanska och keltiska 
stammar.

På grund av landets centrala placering 
har de styrande makterna avlöst varan-
dra genom historien. Under mitten av 
800-talet styrde den danska vikingen 
Rorik en stor del av nuvarande Neder-
länderna.  Tyskland styrde Nederländer-
na i några hundra år, sedan Frankrike, 
följt av Spanien. 

Benämningen Nederländerna började 
användas under 1100-talet. 1581–1795 
fanns Nederländska Republiken där reli-
gionsfrihet för katoliker och protestanter 
utövades. Först 1648 blev Nederländska 
Republiken en fri och suverän stat.

Landet utvecklades snabbt och blev 
snart en världsledande handelsstat och 
betydelsefull sjöfartsnation. Kolonier 
etablerades, rikedomar skördades och 
kulturen blomstrade.

1810 införlivades Nederländerna med 
Frankrike, men redan 1815 bilade norra 
och södra Nederländerna en ny monar-
ki. 1830 bröt sig Belgien ut och kvar blev 
dagens Nederländerna.

Richard Keijzer
Richard Keijzer, 54 år, bor i Hilversum, 
Norra Holland och arbetar där som jour-
nalist. När Richard  började släktforska 
2001 hade hans mamma lätt demens. 

Hennes tillstånd  förvärrades ganska 
snabbt, vilket gjorde att Richard har 
väldigt lite muntlig information om sin 
släkt. Det fanns några vaga historier om 
hans farfar, men det var allt. Dessa berät-
telser visade sig dessutom vara felaktiga 
– något Richard upptäckte långt efter 
mammans död. 

– I Nederländerna har vi tur eftersom 
regeringen har antagit en lag som säger  
att alla arkiv är offentliga, med vissa un-
dantag, och att det är gratis för alla att ta 
del av informationen. Inga avgifter krävs 
alltså, i motsats till arkiven i t.ex. Belgien 
och Tyskland, berättar Richard.

Richards släkt
Större delen av Richards släkt kommer 
från Nederländerna. Några människor i 
släktträdet kommer dock från avlägsna 
platser som Köpenhamn och Königs-
berg. Königsberg var huvudstad i Ost-
preussen, men tillhör numera Ryssland.

– Vissa grenar av släktträdet går till-
baka till 1600-talet, men för tillfället 
koncentrerar jag min forskning runt se-
kelskiftet 1700.

Richards äldsta kända förfader i en 
nästan direkt linje är Hendrick Adamsen 
Keyser från Königsberg, född någon-
gång runt 1680. Han kom till Amsterdam 
och gifte sig 1706 med Trijntje Harmens. 
Trijntje var dotter till Harmen Pietersen 
Swafelstock, en handlare och sjöman 
som ofta åkte till Östersjön, inklusive 
Königsberg. Detta vet man tack vare 
Øresund Toldregister.

Sonen, Adam Hendricksen Keyser, 
föddes 1706 och gifte sig med Corbelia 
Brughman 1732. Samma år föddes dot-
tern Sara, som i sin tur gifte sig med Jan 
Jansen från Zaandam 1760. 

Paret fick  fyra barn, bland annat 
Richards förfader Abraham, född 1769 
i Amsterdam. Abraham borde bära sin 
faders namn, men 1811 tog han sin mo-
ders efternamn. Detta var möjligt ef-
tersom den franska kejsaren Napoleon 
uppmanade alla att skaffa sig ett riktigt 
familjenamn, i stället för ett patronym 
som Jansen. 

– Abraham fick bara en son innan han 
dog år 1812. Detta barn, Teunis, star-
tade en familjelinje som gick från Teunis 
till Dirk, Willem, Richard och Richard. 
Den senare Richard –  det är jag. Jag 
härstammar därmed från en Keyserfa-
milj, men inte riktigt i en rak linje. 

– Varje gång jag tror att inget kan för-
våna mig, kommer en överraskning. Och 
det är det som gör denna hobby så rolig! 

släktforskning i Nederländerna
Centraal Bureau voor Genealogie har kopior 
av många av de mikrokort med neder-
ländska kyrkböcker som finns i mormo-
nernas Family History Library. Centraal 
Bureau voor Genealogie har även en av-
giftsbelagd hemsida med digitala bilder. 
För närvarande finns där tidningsklipp, 
dödsrunor och polistidningen Algemeen 
Politieblad.

En stor del av den nederländska befolk-
ningen ändrade sina efternamn 1811, då 

Ä
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Richard i Stadsarkivet, Amsterdam.

Napoleon krävde riktiga familjenamn. 
De vanligaste efternamnen 1947 var: De 
Jong, De Vries, Jansen, Van den/der 
Berg, Bakker, Van Dijk, Visser, Janssen, 
Smit och Meijer/Meyer.

Källorna
Kyrkans registrering i Nederländerna 
liknar den i Sverige, både till upplägg 
och innehåll. Den Nederländska kyr-
kans registrering av dop och vigslar 
började vid olika tidpunkter runt om i 
landet 1545–1811. Ibland registrerades 
även begravningar och församlingens 
medlemslista.

Registren över vigslar innehåller 
mycket intressant genealogisk informa-
tion, särskilt för åren 1580–1795 då en-
dast vigslar i Dutch Reformed Church var 
legala. Marriage Certificates från 1811–
1922 förvaras i provinsarkiven. 

Andra källor är befolkningsregistren, 
medlemsregister för olika kyrkor, mili-
tärrullor, testamenten och städernas till-
stånd för yrkesutövare 1400–1800-talet.

Sekretess råder för uppgifter yngre än 
100 år för födelse, 75 år för vigslar och 
50 år för dödsfall.

Befolkningsregister
De civila registren, husförhörslängder-
na, är mycket viktiga genealogiska källor 
i Nederländerna. Napoleon införde re-
gistreringen 1796 i Limburg och Zeeuws 
Vlaanderen. Från mitten av 1811 fanns 
den i hela landet. Alla födslar, vigslar 
och dödsfall registrerades i två kopior. 

Befolkningsregistreringen gjordes på lo-
kal nivå fram till 1900-talet och förvaras 
i provinsernas arkiv. Ofta finns det alfa-
betiska index för vart tionde år. 

Befolkningsregistreringen 1850–1920 
organiserades efter adresser. Registret 
började 1850 och där antecknades sedan 
alla förändringar fortlöpande. Detta gör 
att det ofta är svårläst och rörigt, men 
fyllt med spännande information 

Från 1920 organiserades befolknings-
registret efter familjen, på familjekort. 
Där är det enklare att hitta olika perso-
ner – särskilt de som flyttat ofta.

1938–1994 registrerades alla invånare 
i Nederländerna på egna kort – person-
kort. Numera finns befolkningsregistret i 
ett digitaliserat system. Kopior av person-
kort för avlidna personer går att beställa 
från Centraal Bureau voor Genealogie.

På internet
Det är främst index av olika slag som 
finns tillgängliga på internet. De ne-
derländska arkiven producerar digitala 
index för befolkningsregister och vig-
selböcker 1811–1922. Det är gratis att 
söka i registren på GenLias-projektets 
hemsida.

Det ideella projektet Van Papier naar 
Digitaal, VPND, har fotograferat över 
170 000 originaldokument som nu finns 
att beskåda på deras hemsida. 

Hitta mer information här:
VPND: www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html
GenLias-projektet: www.genlias.nl/en
Digitala resurser http://geneaknowhow.net/digi/resources.html 
Nätarkiven: www.archiefnet.nl
Centraal Bureau voor Genealogie: www.cbg.nl/
Richard Keijzer: http://geneakeijzer.blogspot.com/
Telefonkatalogen http://nationaletelefoongids.goudengids.nl/
Information om Nederländerna: www.visitholland.nl

Invånare: 16,3 miljoner
Språk: Nederländska
Religion: 
50% kristna, 40% utan religion.

Huvudstad: Amsterdam är huvudstad 
men regering och parlament har sitt säte 
i Haag.

Folktätheten är en av de högsta i värl-
den. Nederländerna är en världsledande 
handelsnation och betydelsefull sjöfarts-
nation.

Area: 41 528 km2

Valuta: euro
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Genealogisk självhjälp 

2005

2008

text: Richard Keijzer
bilD: Richard Keijzer, Ineke Smit

Van Papier naar Digitaal

VPNDs två grundare: Hans den Braber och Herman de Wit.
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VPNDs hemsida, som star-
tades 2005, möjliggör kost-
nadsfri sökning bland 170 000 
avfotograferade dokument av 
intresse för släktforskare. Ar-
betet sker på ideell basis tack 
vare arkivens öppenhet. 
För tre år sedan fick Herman de Wit och 
Hans den Braber en djärv idé: Tänk om 
folk som tog bilder i arkiv inte bara fo-
tograferade styckena de var intresserade 
av, utan gick lite längre! Som att ta bilder 
av hela sidan från en gammal kyrkbok, 
eller till och med av flera sidor. 

Informationen kunde sedan buntas 
ihop och läggas ut på internet, vilket 
möjliggör släktforskning på distans. 
Detta är idealiskt för människor som inte 
kan resa, eller som vill förbereda sig inför 
ett besök i ett arkiv. 

Projektets arbete
Så föddes projektet Van Papier naar Digi-
taal, VPND. Det tog inte lång tid innan 
några entusiaster tog sina kameror och 
började fotografera. Den allmänna upp-
fattningen var: Om vi är där, varför inte 
ta bilder av hela boken? 

Lyckligtvis har holländska arkiv en 
generös inställning till människor som 
fotograferar material. Det fanns vissa 
problem i början, men då arkiven förstod 
att VPND är ett komplement och inte 

en konkurrent, 
har deras atti-
tyd blivit mer 
avspänd. Det 
är nu möjligt 
att ta bilder i 
ca 95 % av alla 
arkiv. Vissa ar-
kiv är så nöjda 
med VPND att 
de ger tillstånd 

att fotografera originalmaterial, även när 
fotokopior finns. Det gör att VPND kan 
producera högkvalitativa bilder av kyrk-
böcker och annat intressant material. 

Projektet startade i september 2005 
med några tusen fotografier som tagits 
de föregående månaderna. Dessa sidor 
väckte stor uppmärksamhet och redan 
efter några veckor beslutade sig andra 
fotografer för att hjälpa till med det 
roliga arbetet. Resultatet var häpnads-
väckande – efter drygt två år nåddes 
100 000-strecket. 

Hundratusenfirandet
I oktober 2007 lades det in många 
nya bilder för att fira att man nått 
100 000-strecket. VPND beslöt också att 
det var dags för något speciellt och valde 
följande ledmotiv: ”Hitta källor från ett 
ställe som innehåller namn på människor 
som bor på annat håll”.

Vi hittade till exempel dokumentation 
om ett lotteri som hölls 1606 till förmån 
för byggandet av ett äldreboende i Haar-
lem. Människor från hela Europa, så 
långt bort som 
La Rochelle i 
Frankrike, köp-
te lotter i hopp 
om att vinna 
stora priser. De-
ras namn registrerades och dessa regis-
ter har nu fotograferats. 

Ett annat fynd var den så kallade trä-
boken. En tjock volym med träomslag, 
som heter Schoonenvaarders Gildeboek 
– Skånefarares skråbok. Skånefarare 
kallades de nederländska köpmän som 
bedrev handel  i Skåne. Denna bok in-
leddes 1416 och underhölls fram till mit-
ten av 1900-talet. 

Arkivet
Det totala antalet fotografier har ökat till 
170 000 (i oktober 2008) och kommer 
att fortsätta växa. Bilderna är indelade 

i grupper, en för varje provins i Neder-
länderna och en för f.d. utomeuropeiska 
länder. Vissa delar av landet har mer ma-
terial än andra, allt beror på de val som 
görs av enskilda fotografer. 

Fotografering
Nu ska jag beskriva hur en typisk fo-
tograferingsdag ser ut för mig. Först – 
kameran är redo, batterierna är laddade 
och minneskortet är tomt. Detta ger 4 GB 
minne och tillräckligt med utrymme för 
1400–1500 fotografier. 

Sedan bär det i väg till arkivet, där jag 
försöker behandla flera böcker per dag. 
Det kan vara dopregister, äktenskap eller 
dödsfall. I genomsnitt brukar jag ta 1000 
bilder, lite mer när jag arbetar med fotoko-
pior, något färre när originalen används. 

Väl hemma börjar det roliga, eftersom 
bilderna måste: 
•	laddas	ner	till	datorn	
•	roteras	
•	beskäras	
•	skalas	(varje	bild	har	samma	bredd)	
•	skickas	via	ftp	till	Hans	den	Braber.	

Hans konverterar filerna till en serie av 
pdf-filer som han sedan lägger upp på sin 
server. Det tar ungefär 4 timmar att foto-
grafera, medan bearbetningen kan ta två 
till tre dagar. 

Jag använder inget stativ utan hål-
ler bara kameran i handen då jag fotar. 
Blixt får inte användas i arkiven och 
bilden blir mycket tydligare när endast 
befintligt ljus används. Anledningen till 
blixtförbud är officiellt att de gamla ma-
nuskripten kan ta skada och inofficiellt 
att andra besökare störs. Somliga klagar 
till och med på det svaga ljudet från ka-
merans slutare... 

» Tänk om folk som tog bilder i arkiv inte 
bara fotograferade styckena de var in-
tresserade av, utan gick lite längre! «
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Alla forskare vill sprida sina 
resultat till en vidare krets. 
Och man vill också kunna ta 
del av vad andra har åstad-
kommit. Detta går utmärkt 
att göra i bokform, vilket 
många upptäckt.
För akademiska forskare finns det inom 
varje vetenskapligt område ett organ för 
publicering av uppsatser och litteratur-
anmälningar om hur forskningsfronten 
flyttas fram. Inom historievetenskapen 
finns flaggskepp som Historisk Tidskrift 
och Scandia.

Inom många vetenskapsområden finns 
också populärvetenskapliga tidskrifter, 
som Populär Arkeologi och Populär Histo-
ria. Sådana tidskrifter är riktade mot den 
historiskt intresserade allmänheten. 

Sedan släktforskningen föddes i sin 
moderna version kring förra sekelskiftet 
så har den rymt både akademiskt utbil-
dade historiker och den breda gruppen 
amatörforskare. GF och andra organisa-
tioner har kännetecknats av både bredd 
och spänning. De kan man skönja i gam-
la årgångar av Släkt och Hävd.

släktforskarförbundet
På 1980-talet var släktforskarrörelsen 
i stark numerär tillväxt och ett resultat 
av detta var bildandet av Sveriges Släkt-
forskarförbund 1986. Förbundets ända-

målsparagraf talar om att det bland an-
nat har som ändamål att ”sprida kunskap 
om släktforskningen som ideell rörelse, 
kulturfaktor och vetenskap”. 

Ett sätt att göra det har varit att utge 
skrifter. Släkthistoriskt Forum ärvde för-
bundet från den gamla föreningen Ge-
nealogisk Ungdom i Göteborg. Redan 
från början planerades en årsbok, och 
den första kom ut 1988 och handlade om 
”Båtsmän, ryttare och soldater”.

Totalt har nu fjorton årgångar lämnat 
tryckpressarna. Årets årsbok har redige-
ras av den mångkunnige Håkan Skog-
sjö, släktforskare, journalist och skapare 
av nättidningen Rötter. Han har också 
hunnit med att påbörja en bokserie om 
släkter på Åland och varit redaktör för 
Släkthistoriskt Forum. 

De första åren hade årsboken ett tema 
men sedan Håkan Skogsjö tog över he-
ter den bara Släktforskarnas årsbok samt 
årtalet. Årsbok-Sök är ett sökbart register 
till äldre årgångar av Släktforskarnas års-
bok (1988–2005) och finns på hemsidan 
www.genealogi.se/arsbok-sok.htm. 

Årets bok
2008 års bok innehåller mycket godsa-
ker för släktforskaren. Kasten är vida 
mellan geografiska områden, samhälls-
klasser och tidevarv. 

Släkten Svinhuvuds ursprung har varit 
oklart, där en köpehandling från 1386 är 
det äldsta belägget för stamfadern Jöns 
Swinshwow. Men det finns flera fråge-

tecken förknippade med denna hand-
ling. Nu har handlingen granskats av 
Statens kriminaltekniska laboratorium 
och resultatet presenteras i årsboken. 

Resandesläkter är ett ämne som åter-
kommit flera gånger i årsboken. I år 
handlar det om ett rättegångsprotokoll 
från Östhammar 1801. Elsa Oxenstier-
na, syster till rikskanslern Axel Oxen-
stierna skildras med hjälp av sina egna 
brev.

Klassiska släktutredningar ingår ock-
så. Det handlar om Lesse/Letzer, Wal-
lengren och Giers. Wallengren handlar 
om författaren Axel Wallengren – Fal-
staff, fakir – och hans mödernesläkt från 
Skåne.

Bland medarbetarna finner vi kända 
namn som Pontus Möller, Nils Hård af 
Segerstad, Torsten Berglund, Anders 
Winroth och Magnus Bäckmark, som 
medarbetat i åtskilliga årsböcker, men 
också flera debuterande skribenter.

De senaste åren har årsbokens uppla-
ga krympt. Att årsboken skulle ha färre 
läsare trots att antalet släktforskare ökar 
är betänkligt. Att publicera årsboken är 
ett mycket viktigt sätt att hålla uppe kva-
liteten i släktforskningen och erbjuda ett 
forum där släktforskare, akademiker 
och amatörer kan berikas och utmanas 
till nya mödor, framsteg och forsknings-
resultat som flyttar släktforskningsfron-
ten framåt! 

Släktforskarnas årsbok – en källa till kunskap

text: Carl-Johan Ivarsson
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is och Genlines gemensamma projekt 
GIDx fick redan i somras en fly-
gande start – och under hösten har 

projektet fått än mer vind i seglen.
GIDx handlar om att platsregistrera husför-

hörslängderna så att man via Dis system Dis-
pos och Genlines sökmotor Genline FamilyFinder 
snabbt kan finna den by, gård, torp eller plats 
man är intresserad av.

Per den 10 november 2008 har ca 22 % av 
Sveriges församlingar adopterats för registre-
ring och närmare 2,5 miljoner poster har redan 
matats in. Ett enastående jobb utfört av ca 300 
engagerade medlemmar för att effektivisera 
släktforskningen för sig själva och alla andra 
släktforskare.

Tävling och priser
För att uppmuntra hög aktivitet och kvalitet har 
en tävling, med priser som ställts till förfogande 
av Genline, löpt från starten i somras och fram 
till den 15 november 2008. Målet för denna 
etapp I var 30 % registrerade och granskade 
församlingar. 

Detta delmål har inte riktigt uppnåtts varför 
beslutet är att priserna 2–10 delas ut, medan 1:a 
priset, en resa för två till Minneapolis, skjuts på 
framtiden. Priserna delas ut på basis av flest an-
tal korrekt registrerade och granskade poster.

2:a priset är en weekend för två i Riga, 3:e pri-
set är en veckas studier i Släktforskarnas Hus i 
Leksand och pris 4–10 är biobiljetter för två.

Nu går projekt GIDx in i etapp II, som löper från 
den 16 november 2008 till den 15 augusti 2009.

Målet för etapp II är att sammanlagt 90 % av 
församlingarna, det finns knapp 2 700 st, ska 
vara registrerade och granskade. Om detta mål 
uppnås, utgår samma priser som för etapp 1 be-
skrivet ovan, varvid Riga ersätts av Tallinn.

Ett extrapris utgår också om ytterligare 5 pro-
centenheter uppnås, d.v.s. totalt 95 % registre-
rade och granskade församlingar. Då utges även 
det från etapp I uppskjutna priset – i sådant fall 
blir det totalt fyra personer som får åka till Min-
neapolis i Minnesota i en vecka. Vilken grej!

Fler deltagare behövs
Vi hoppas att ytterligare ca 300 medlemmar vill 
engagera sig i detta förnämliga medlemsprojekt 
i släktforskningens tjänst, så att vi blir 600 del-
tagare. Du som vill vara med, logga in och följ 
instruktionerna på www.dis.se/gidx.

GIDx är ett fantastiskt projekt med många en-
gagerade och deltagande eldsjälar – jätteroligt!

sture bJelkÅker

Projektledare DIS

peter WAllenskog 
Projektledare Genline

Medlemsprojektet GIDx utvecklas starkt

GIDx
D
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et går faktiskt att koppla ihop 
samma personer i flera äk-
tenskapsrelationer. När 

man tittar på vår exempelfamilj  kan man 
notera att paret Johannes och Johanna 
står som gifta först 1854, långt efter att de 
två första barnen fötts [1]. De fem sista 
barnen är födda inom äktenskapet. Om 
man vill åskådliggöra detta förhållande 
i sin Disgen-databas är det inte alldeles 
självklart hur man skall göra. Men det 
kan lösas genom att man skapar en ny 
giftesnotis mellan föräldrarna.

Börja med att skapa två fönster med 
Johannes Munktell som centrumperson 
i båda genom att använda knappen Flyt-
ta/koppla i Redigera-menyn [2].

Du får då två identiska familjeöver-
sikter [3]. Aktivera (klicka i namnlisten 
överst) det högra fönstret och gör Jo-
hanna Svensson till Centrumperson [4].

Aktivera åter det vänstra fönstret och 
klicka sedan på knappen Gifte längst ner 
till vänster. Du får då upp dialogrutan 
Nytt gifte (motsv). Den ska lämnas helt 
blank genom att endast klicka på OK [5].

 Den vänstra familjeöversikten har nu 
fått en giftesnotis med okänd partner [6].

Aktivera nu det högra fönstret. Sätt 
muspekaren på Centrumpersonen Jo-
hanna Svensson. Håll ner vänster mus-
knapp och dra över henne till Partner i 
det nya giftet i vänstra fönstret. [7] Re-
sultatet syns i nedanstående bild [8].

Nu återstår endast jobbet att ändra 
Gift till Före äktenskapet samt att flytta 
upp de två första barnen som var födda 
före äktenskapet. Gör gärna detta när 
båda översikterna är kvar [9].

 Tidigare i denna artikelserie finns det 
två artiklar om hur man kopplar, se Dis-
kulogen nr 78 och 79. Artikelserien Lär  dig 
mer om Disgen 8 har nu fått en egen sida på 
Dis webbplats, www.dis.se/disgen/articles/ 
där du lätt kan hitta äldre artiklar.

Den här metoden fungerar också om ett 
par varit gifta på riktigt två gånger.  

Gift två gånger med samma person?
Kan man vara gift två gånger med samma person i Disgen? 
Och hur gör man när några barn tillkommer före äktenska-
pet och andra inom äktenskapet? Under mina många grund-
kurser i Disgen har frågan ibland dykt upp. 

text: Sten-Sture Tersmeden

D
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lär dig mer om disgen 8,  del 27
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idigare artiklar har beskrivit möj-
ligheterna att söka i de olika 
notiser du kan lägga upp för 

personerna du matar in (se artikel 11, i 
Diskulogen nr 71, och artikel 18 i Dis-
kulogen nr 77). Men du kan också med 
hjälp av en flagga göra ytterligare typer 
av indelningar i databasen än de mer tra-
ditionella möjligheterna som notiserna 
ger dig. Du får då också fler sökmöjlig-
heter. Flaggorna återfinner du på en av 
flikarna i dialogen Ändra personnotiser [1]. 
De är totalt 40 till antalet, och benämns 
A–T respektive a–t tills du väljer att döpa 
dem till något annat.

Flaggor som komihåglapp
Flaggorna beskrivs i manualen för Dis-
gen (version 2001–2005) på sidan 26-27. 
Där anges som exempel på användnings-
områden för en flagga att representera en 
viss ärftlig sjukdom, en särskild egenskap 
eller en boendemiljö. Ett annat exempel 

användes i artikel 26 i Diskulogen nr 82 
(sidorna 33-35), där flaggan komplette-
rar Oforskat-notisen. För egen del har jag 
upptäckt att det är nyttigt att, i form av 
en flagga, skriva in i mitt program när 
jag har kopia på bouppteckningen efter 
en person, eller att jag har sökt/beställt 
men det inte har funnits någon boupp-
teckning. Det har nämligen hänt mer än 
en gång att jag beställt en bouppteckning 
flera gånger för samma person, så det är 
bra att notera det någonstans och gärna 
lätt sökbart. Jag har fastnat för att an-
vända flaggorna till det, i stället för kan-
ske en notis eller fotnot.

sökbara flaggor
En fördel med flaggorna är att de är en-
kelt sökbara, med funktionen Sök perso-
ner i Sök-menyn. Du kan vid sökningen 
kombinera en eller flera flaggor såväl 
med varandra, som med andra sökvill-
kor som tid, geografi, namn eller kön. 

Flaggor

Disgen är inte bara 
till för att regist-

rera namn och rena 
data för personer 

du forskar om, och 
källorna till dessa 

uppgifter. Program-
met kan även vara 

ett stöd i din släkt-
forskning. 

T
text: Eva Dahlberg

Använd flaggor som hjälpmedel
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Du kan alltså använda sökfunktionens 
alla finesser som beskrivs i den artikel 
jag inledningsvis nämnde, i Diskulogen 
nr 71 (du hittar den på internet, se före-
gående artikel). Glöm bara inte bort att 
mellan sökningarna använda knappen 
Nollställ allt, som tar bort dina tidigare 
sökvillkor och kombinationer. Knappen 
nollställer däremot inte dina uppgifter i 
Disgen-databasen, så det är helt riskfritt 
att använda den.

Döpta flaggor
Jag använder som sagt flaggorna som 
hjälpmedel i min forskning och har 
därför döpt många av dem. För närva-
rande ser min förteckning över flaggor 
ut som på bild 2 [2]. Däremot har jag 
inte systematiskt använt de namngivna 
flaggorna för alla personer i min databas, 
bl.a. eftersom flaggorna har växt fram 
efterhand som jag använt Disgen. Jag 
kompletterar personnotiserna med flag-

gor allteftersom jag finner behov för det. 
Jag har valt att ha många generella flag-
gor, t.ex. för att kunna söka upp personer 
i den s.k. folkräkningen 1890 eller 1900, 
men det innebär inte att jag anser mig 
behöva ange de flaggorna för samtliga 
som jag vet levde de årtalen. Det är alltså 
inte säkert att jag i min databas kommer 
att ange alla relevanta flaggor för en per-
son. Med detta vill jag säga – låt inte det 
faktum att något verkar oöverstigligt att 
genomföra för hela databasen hindra dig 
från att börja använda det för några per-
soner i din databas.

Kontinuerlig redigering
Du redigerar flaggorna, efterhand som 
du hittar en användning för dem, genom 
att välja funktionen Flaggor i menyn Re-
digera. I dialogrutan [3] klickar du på 
knappen Ändra och får upp en ny dialog-
ruta [4] som ger dig möjligheten att döpa 
flaggan [5 och 6].

När jag söker i min databas kombine-
rar jag ofta olika flaggor. På så sätt kan 
jag t.ex. söka fram mina återvändande 
emigranter från ett eller flera länder [7].

Utskrifter
När det gäller utskrifter kan du bara väl-
ja att skriva ut samtliga flaggor eller inte 
någon alls. Du väljer detta i menyn In-
ställning och funktionerna för antavlor/
stamtavlor/ansedel [8 och 9], beroende 
på vilket som är aktuellt. I en ansedel 
kommer flaggornas text under levnads-
beskrivning [10] liksom notiserna, även 
om uppgifterna i dialogrutan Ändra per-
sonnotiser ligger på olika flikar [11].

Jag hoppas att du med denna korta 
artikel upptäckt ett nytt verktyg i Dis-
gen som hjälper dig att systematisera de 
uppgifter du har och som ger dig ett stöd 
i din vidare forskning! 

8

9

7

10

11

lär dig mer om disgen 8,  del 28
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För mer information
www.dis.se > Material: CD-skivor

nya cd-skivor

STOCKHOLM A-Ö (DISCD#284) 2008.08
Stockholms Stadslexikon. Under flera årtion-
den har författaren Hans Harlén samlat fakta 
om platser i Stockholm. Tre bokvolymer: In-
nerstaden, Söderort och Västerort har nu  
uppdaterats och sammanförts i en CD, med 
över 22 000 fritt sökbara uppslagsord.

Författarens egna fotografier har komplette-
rats med bilder på försvunna hus och miljöer 
ur Stockholms stadsmuseums och Stockholms 
stadsarkivs samlingar. Sju högupplösta kartor 
över Stockholm med omgivningar vid olika tid-
punkter gör det lätt att orientera sig. Tabeller 
och kartutsnitt klargör och förtydligar.

Skivan är producerad i samarbete mellan 
Hans Harlén, Stockholmia Förlag och Stock-
holms stadsarkiv. Den ingår i Stockholms 
stads monografiserie med nr 189.

Stockholm A-Ö kräver CD-romläsare och 
minst Windows 98 med 128 MB intern-
minne. Beställes via info@ssgf.org eller 
info@stockholmia.stockholm.se. Pris: 195 kr

Dødsfald i Danmark 1881-1923 
(DISCD#285) 2008.08
Denne oversigt over dødsfald i Danmark byg-
ger på de hidtil udgivne årsoversigter fra Per-
sonalhistorisk Tidsskrift.

Trods fejl og mangler, vil jeg dog tro, registe-
ret vol være en god hjælp for den, som med 
ganske få opslag vil kontrollere om et bestemt 
dødsfald skulle være registreret i Personalhis-
torisk Tidskrift 1880-19xx.

Samfundet for dansk genealogi og Personal-
historie. www.genealogi.dk. Pris: 220 kr.

Fotografiportrætter af offentlige 
og andre løsaktige fruentimmere 
(DISCD#286) 2008.08
Samling af ”Photografi – Portrætter af offent-
lige og andre fruentimmere 1880” m.m. 

CDén indeholder 219 fotos af kvinder, re-
gistreret af Københavns Politi. Nogle var 
egentlige prostituerede, som stod i politiets 
lister over ”registrerede kvinder, der havde 
pligt til, f. Eks. At underkaste sig regelmæssige 
lægetilsyn. Andre drev tvivelsommeerhverv, f. 
Eks. Som sangerinder.

Kvinderne er fra alle egne af landet. Det 
findes i de fleste tilfælde korte optegnelser 
af deres data og baggrund. Selvom pigerne er 
registreret hos politimesteren i København 
så optræder der på denne CD også 303 piger 
født i Sverige, 51 piger født i Norge og 101 
piger født i Tyskland.

Desuden indeholder CDèn register til de 
mere end 4000 bevaredesager vedr. De of-
fentlige og løsagtige fruentimmere i perioden 
1833–1906.
Utgivet af Genealogisk Forlag. V/ Peter Wodsku 
og Gitte Bergendorff Høstbo. 180 SEK

Bodekull & Karlshamn ett urval 
av händelser i en stad 1532–1850. 
(DISCD#287) 2008.08
Födelser vid Karlshamns lasarett för åren 
1903–1946 finns i särskild födelsebok. För 
åren 1854–1932 fördes särskilda kyrkoböcker 
för kronohäktet. Staden är ett magistrat med 
Rådhusrätt, kämnärsrätt och ett antal mindre 
rätter.
Hemsida: http://www.genealogi.se/blekinge 
E-post: blekingesf@yahoo.se 
Kontaktperson: Per Frödholm. Pris: 100 kr

Hjortsberga kyrkobok 1721-1794 
(DISCD#288) 2008.08
CD-skivan innehåller: Födda, vigda, döda, in- 
och utflyttade samt series pastorum för pe-
rioden 1721-1755.
Systemkrav: Kräver Adobe Reader 
Hemsida: http://www.genealogi.se/blekinge 
E-post: blekingesf@yahoo.se 
Kontaktperson: Annika Otfors. Pris: 150 kr

Karlskrona Tyska Befolkning 1811-1821 
(DISCD#289) 2008.08
Församlingen heter också Fredrika Dorotea 
Vilhelmina. Uppgick i Karlskrona stadsförsam-
ling 1847.
Hemsida: http://www.genealogi.se/blekinge 
E-post: blekingesf@yahoo.se. Pris: 95 kr

Lister härad dombok 1663-1699 övrigt 
1317-1807 (DISCD#290) 2008.08
Lister härads socknar är: Jämshög, Kyrkhult, 

Ysane, Gammalstorp, Mörrum, Elleholm, Söl-
vesborg och Mjällby. Cirka 10 500 mål.
Forskare Per Frödholm. Pris: 380 kr

Blekinges befolkning 1930 (DISCD#291) 
2008.08
Alla socknar i Karlshamns kommun och Ron-
neby kommun. Pris: 150 kr 

Bouppteckningsregister och utdrag ur 
bouppteckningar över Oxie Häradsrätt 
1840-1865 (DISCD#292) 2008.08
Oxie härad med 25 kyrksocknar.
Söderslätts Släkt & Hembygdsförening.
www.sshff.se. Pris:100 kr 

Bouppteckningsregister och utdrag ur bo-
uppteckningar över Oxie & Skytts Dom-
saga 1873-1895 (DISCD#293) 2008.08
Skytts härad och Oxie härad med 49 kyrk-
socknar.
Söderslätts Släkt & Hembygdsförening.
Hemsida: www.sshff.se/ Pris:100 kr 

Bouppteckningsregister och utdrag ur 
bouppteckningar över Skytts Härads-
rätt 1830-1872 (DISCD#294) 2008.08
Skytts härad med 25 kyrksocknar.
Söderslätts Släkt & Hembygdsförening.
www.sshff.se. Pris:100 kr 

Oderljunga kyrkobok 41680-1767 
(DISCD#295) 2008.08
Födda 1680-1767, vigda och döda 1700-1767. 
Databasen innehåller 17 000 poster.
Program: Filemaker 7 som medföljer.
Gunno Haskå. Pris: 150 kr.

Göteborgs Gustavi Domkyrkoförsamlings 
kyrkbok 1669-1671 (DISCD#296) 2008.08 
Dop-, vigsel och begravningsbok. Renskrift av 
Göteborgs äldsta kyrkobok. 

För mer information kontakta GRS, Göte-
borgsRegionens släktforskare.
Pdf-filer, program Acrobat Reader.
www.genealogi.se /grs/. E-post: grs@telia.com
Pris: 150 kr. Medlemmar 50 kr.
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insändare
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.

Utskriftsmöjligheter i Disgen 8
Disgen 8.1 är ett utmärkt program som jag 
använder dagligen. När det gäller utskrift av 
stam- och antavlor använder jag i huvudsak 
tabell-formatet, speciellt när jag ska redovisa 
resultatet för andra och vill bifoga en pdf-fil 
till ett e-postmeddelande.

Men jag saknar andra utskriftsmöjligheter, 
t.ex. när det gäller stamtavlor där man nyttjar 
de i branschen vanliga numreringssystemen 
t.ex. modifierat NGSQ, Henry m.fl. Jämför 
t.ex. Brother’s Keeper, Legacy m.fl. program.

Mitt förslag är alltså: Inför fler alternativa 
utskriftsmöjligheter i Disgen 8.2!

Arne gilje, meDlem 10329s  

Ett fång rosor till Ove Billing!
Jag fastnade för artikeln i Diskulogen nr 
69/2005 angående ”Hur du gör en släktbok 
på CD” och tänkte att så skall jag också göra. 
Men klarade naturligtvis inte detta utan jag 
tog kontakt med Ove Billing, som hjälpte mig 
via mail och telefon och till slut lyckades det.
Vill än en gång tacka Ove för denna artikel 
och hjälp.

gun HeDström, meDlem 16356 

ingen ny logga
I Diskulogen nr 82 har en av våra nyare med-
lemmar, 9362 Hirschfeld, berömt tidningens 
nya utformning och det håller jag fullständigt 
med om. Men sedan efterlyser han moderni-
sering av loggan och där säger jag STOPP.

Loggan är en symbol för den uppförsbacke 
vi hade när föreningen bildades. Det fanns 
ingen grafik och vi ska tacka pionjärerna som 
ändock skapade en bild.

Curt yDstål, meDlem 124

Allmänna barnhuset 1713-1900 
(DISCD#297) 2008.08
CD-n listar ca 54 000 barn som varit inskrivna 
på Allmänna barnhuset i Stockholm under den 
angivna tiden.

För perioden 1713–1742 finns inte annat 
än i undantagsfall information om föräldrar. 
1743–1762 finns oftast uppgifter om fadern 
samt hans yrke. Från 1763 är oftast även mo-
dern upptagen i rullorna. Efter 1802 finns inga 
uppgifter om föräldrarna i databasen, utan där 
får Stockholms stadsarkiv kontaktas. 
Köpes av Sveriges Släktforskarförbund.
www.genealogi.se. 
Pris: 445 kr Medlemmar 395 kr

Porträtt från Gotlands Läns Porträttgalleri 
1929 och 1933-34. (DISCD#2968) 2008.08
”Porträtt från” – Gotlands Genealogiska För-
enings andra CD-skiva innehåller porträtt ur 
olika samlingar som gjorts över olika perso-
ner och kvarnar:
Gotlands läns Porträttgalleri 1929 och 
1933–34, Sveriges Kommunalförvaltning Got-
land 1940, Sveriges Kvarnar Gotland 1940, 
Namnregister till Gotlands Kvarnar.
www.gotlandsgenealoger.se.Pris. 100 kr + porto.

Skåningar på Gotland (DISCD#299) 
2008.08
CD-skivan listar 898 skåningar på Gotland ba-
serat på Sveriges Befolkning 1890 och bakåt 
i tiden.
Kerstin Jonmyren och Hans Peter Larsson.
Gotlands Genealogiska Förening.
www.gotlandsgenealoger.se. Pris: 100 kr

Antavlor och Ansedlar (DISCD#300) 
2008.08
CD med Worddokument som du själv kan 
fylla i och skriva ut. Även A3-antavla i Adobe 
Indesign, Adobe PageMaker och pdf-format.

Antavlorna nu kompletterade med 16 nya 
dokument på både mor, far och mf-sidan och 
färgversion av A3-tavlan. Antavlor med 4, 5 
och 6 generationer. 
www.aneken.se eller ewa.johansson@aneken.se 
Pris: 100 kr.

Håll reda på dina lösenord!
Lösenordet är en värdehandling som man 
gömmer och handskas försiktigt med. I som-
ras kraschade Disbyt-servern. Då försvann 
alla sparade lösenord och man blev tvungen 
att logga in på nytt. 

På Dis hemsida finns en funktion där man 
kan begära det bättre lösenordet och denna 
är kopplad till min e-post. Sedan kraschen har 
jag fått 627 (sexhundratjugosju) mejl angå-
ende det bättre lösenordet. Uppskattningsvis 
är det 550 begäran om uppgifterna, 25 som 
inte lyckats komma in med uppgifterna och 10 
med positiv feedback. I de fall man inte kom-
mit in har felet ALLTID gått att härleda till 
inmatningen. Vanligast är att man lägger in ett 
mellanslag, antingen i användarnamnet eller i 
lösenordet. I ett fall hade en medlem hittat en 
bakväg in på hemsidan och därifrån gick det 
inte att öppna Disbyt. I ett annat fall envisades 
en medlem med att använda bokstaven O i 
stället för siffran 0. Efter ett antal mejl och 
telefonsamtal har vi löst alla sådana problem.

Om nu varje mejl tar runt två minuter i an-
språk så har jag de senaste månaderna fått 
lägga ungefär 20 timmar bara på lösenords-
funktionen. Detta arbete gör jag helt ideellt 
medan det vanliga lösenordet styrs till Dis 
kansli. Skulle det vara samma utfall på det 
vanliga lösenordet får man multiplicera med 
tre. 60 timmar är 1,5 arbetsvecka för avlönad 
personal.
Håll reda på dina lösenord!

rolf eriksson

disbyt-ombud
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Gf:s samlingar Listningen av Genealogiska Föreningens 
samlingar fortsätter...

Planting-Gyllenbågas samling 
Från: Barbro Kalmberg. Till GF som 
gåva 1993. Arkivkartong folio 2,5 cm.

Släkthandlingar efter Erik Wilhelm Ca-
simir Planting-Gyllenbåga, tillhörig den 
adliga ätten Planting-Gyllenbåga nr 263. 

Svenska adelns ättartavlor från år •	
1857, nr XIII omfattande bl. a. Plan-
ting-Gyllenbåga på sid. 103.
Särtryck ur Personhistorisk tidskrift •	
1901, gällande ätten Boga.
Kopia av vapnet i adelsbrevet.•	
Ätten Planting, artikel i •	 Arte et Marte 
1915.
Bouppteckning efter häradshöv-•	
dingen Erik Wilhelm Casimir Plan-
ting-Gyllenbåga 1917. Laga delnings 
protokoll. Arvsskifteshandling.
Bouppteckning efter översten och •	
riddaren Jacob Henric Planting-Gyl-
lenbågas maka Henrietta Elisabeth 
Gyllenbåga född Cederstråhle 1847.
Bouppteckning efter fru Lovisa Wil-•	
helmina Planting-Gyllenbåga född 
Freundt 1886.
Bouppteckning efter svenske och •	
norske konsuln i Cannes, John Fre-
undt 1888. 

Namn som behandlas:
Cederstråhle, Henrietta Elisabeth, 1801–1847
Freundt, John, f 1848 d 1888, Cannes
Planting-Gyllenbåga, Erik Wilhelm Ca-
simir, 1831–1917.
Planting-Gyllenbåga, Jacob Henric, 1847
Planting-Gyllenbåga, Lovisa Wilhelmi-
na, d 1886, Remmingstorp, Walle hd.

Plate-samlingen 
Omfattar 33 häftade anteckningsböcker, 
8 kortlådor, en arkivkartong, sju bundna 
och tre häftade böcker samt sex A4-pär-
mar om släkten Plate. 

Betty Rambergs klippsamling 
Betty Rambergs klippsamling ”Kända 
svenskar”.

Två kartonger med kuvert innehål-
lande tidningsklipp om ett stort antal, 
främst svenska, skådespelare, författare 
och kulturpersonligheter. Separata ku-
vert finns för följande personer:

HC Andersen, Hjalmar Bergman, Nils 
Ferlin, Karl Gerhard, Hjalmar Gullberg, 
Karin Kavli, Lars Norrman, Birger Sjö-
berg, Evert Taube, Inga Tidblad och Hå-
kan Westergren, Anders de Wahl samt 
Naima Wifstrand.   

Reichs fotosamling 
Från Monica Carlberg. Arkivkartong 
folio 5 cm. Till GF som gåva 1988.

Samling med fotografiska porträtt om-
fattande ca 250 bilder. 

Kartong med ca 150 porträttbilder i •	
fomatet ca 7 x 10 cm, ca 25 porträtt-
bilder i formatet ca 10 x 15 cm. Bil-
derna saknar uppgifter om tidpunkt 
och personer. Någon bild har påteck-
ningen Harald Reich, Svartvik. Någ-
ra bilder är tagna av tyska fotografer, 
några av norska fotografer. Bilderna 
verkar vara från perioden runt sekel-
skiftet 1800–1900.
Kuvert med 5 bilder varav en bild fö-•	
reställer Per Olof Einar Reich
Kuvert med ca 10 bilder. Särtryck ur •	
Svenska bryggareföreningens por-
trättkatalog från 1925, där Harald 
Reich återfinns
Kuvert med 5 bilder, bl.a. järnvägs-•	
stationen i Westfalen 

Folke Reydes släktarkiv 
Reyde släktarkiv. Genealogiska uppgif-
ter samlade av Folke Reyde. Två voly-
mer i pappersomslag i en arkivkartong. 

Innehåller släkttabeller. Register finns 
över familjebildare, dels alfabetiskt dels 
tabellvis.

Familjebildare med nedanstående 
namn finns i registren. Vid vanliga namn 
har angivits ort och ibland yrken för att 
underlätta sökning. 

Ahlgren, Allen, Amenberg, Anders-
son fr Hyssna, Sätila, Surteby och Vä-
nersborg, Appel, Arnheim, Axelsson fr 
Lidingö, Barck, Bengtsson fr Hyssna 
och Kinna, Berg (smeder, timmermän), 
Bergqvist, Bick, Billgren, Boen, Bohlin, 
Borgman, Brock, Brodin, Börgesson 
fr Hyssna, Camp, Carlberg, Carlqvist, 
Clementsson, Dahl, Dahlander, Davids-
son fr Hyssna, Djerfv, Dolch (Dolk), 
Ekelund, Eklund, Ekman, Ellhagen, 
Elmström, Elofsson fr Vassända, Eng-
lund, Enocksson fr Malmö, Enström, 
Eriksson fr Hyssna, Feyerabend, For-
slöf, Frisk, Frändberg, Fröberg, Gardin, 
Gustafsson fr Göteborg (sjökapten) och 
Naglum, Hallbäck, Hartelius, Heintze, 
Hejdenfeldt, Hemming, Hoffman, Hol-
mer, Holst, Håkansson fr Göteborg 
(övermaskinist) och Hällaryd (kyrko-
herde), Ifwarsson fr Ödsmål, Johans-
son fr Göteborg (direktör), Jonsson 
fr Göteborg (packhuskarl), Jönsson 
fr Surteby, Ystad, Hyllie, Sätila och 
Göteborg, Kafle, Karlsson (bl.a. Ive-
tofta och Hyssna), Kessner, Kinberg/
Kindberg, Kindblom, Knape, Knuts-
son fr Habo, Kreuger, Kruhs/Kruse, 
Lagerström, Larsson fr Hyssna och 
Habo, Ledin/Roos, Lindberg fr Hyllie, 
Malmö, Gislöf och Ystad, Ljungberg fr 
Limhamn och Stockholm (kontorist), 
Lundell, Löfström, Malmgren, Mats-
son fr Tryde, Mirendorff, Månsson fr 
Naglum och Malmö, Möller, Nilsson fr 
Göteborg, Ivetofta, Sölvesborg, Stoby 
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och Habo, Ohlin, Olofsson fr Hyssna, 
Olsson fr Karlskrona, Sölvesborg och 
Ystad, Paterson, Pehrsson fr Gryt, Tor-
tuna, Hyssna och Göteborg, Petersson fr 
Kristianopel, Pettersson fr Karlskrona, 
Göteborg (handlare, plåtslagare, bryg-
gare och bokhållare), Ystad, Sölvesborg 
och Stockholm (godsexpeditör), Reyde, 
Ringqvist, Rosell, Rosenbaum, Rothlin, 
Ruhe, Ryberg, Rybom, Sandahl, Sand-
berg, Sandeberg, Schuback, Sellman, 
Silow, Sjöström, Steffenborg, Stillman, 
Sundberg, Svebom, Svedvall, Svens-
son fr Habo, Brandstorp, Göteborg 
(arbetskarl, skräddare, tullvaktmästare, 
kyrkogårdsinspektör), Sylvander, Sö-
derström, Trägårdh, Törnström, Weber, 
Wennergren, Werndal, Wester, Wester-
lund, Vidæus, Winter, Zachrisson, Ör-
ström/Öström/Ödström, Österberg. 

Roupe 
Innehållsförteckning finns. 15 akter, en  
rullad stamtavla. SoH 1952:1 Bouppteck-
ningar i Biograficasamlingen i RA.

Personer: Hedvig Charlotta Häger-
flycht g Roupe, Jacob Mauritz Roupe, 
Birgitta Roupe g de la Millière, Anna 
Margareta Roupe g von Hagendorn, Ca-
tharina Maria Roupe g Flodin, Casper 
Johan Roupe, Nils Alexander Roupe, 
Carl Axel Roupe, Jakob Mauritz Rou-
pe, Johan Caspar Rup, Eva Silversparre 
g Roupe. Ingifta: von Konow, Uggla, 
Hård af Segerstad, Pemer.

Rosvall 
Innehåller 4 block osorterat material om 
släkten Rosvall. 

sandegrenska samlingen.
Sandegrenska samlingen anteckningar.
Volymöversikt (2001 av Lisa Qviberg):

Volym 1–2. Personliga handlingar.
Volym 3–5. Lösa papper och anteck-
ningsblock. Spridda anteckningar 
rörande släktforskning.
Volym 6–7. Kuvert 
Sorterade anteckningar rörande släkt-
forskning.
Volym 8. Tidningsurklipp och övrigt 
tryck.
Volym 9. Antavlor, stamtavlor och 
tabeller.
Volym 10–11. Kuvert och fotografier. 
Sorterade anteckningar rörande släkt-
forskning, samt ett kuvert med fotogra-
fier
Volym 12–13. Anteckningsböcker. 
Anteckningar rörande släktforskning.
Volym 14. Stora fotografier m.m.
Volym 15–17. Anteckningsböcker. 
Anteckningar rörande släktforskning.
Volym 18–21. Mappar. 
Sorterade anteckningar rörande släkt-
forskning.
Volym 22–24. Register. 
Sandegrenska samlingen består av 24 
volymer, och innehåller släktforskarre-
sultat från nästan ett sekels forskning. I 
huvudsak är det de sammanlagda forsk-
ningsresultaten gjorda av Elise Åhsberg 
f. Rydberg (1862–1945) som samlats i 
dessa volymer, men även hennes dotter 
Iris Sandegren f. Åhsberg (1888–1967) 
och dennas make Ragnar Sandegren 
(1887–1966) bidrar till samlingen.

Denna består av mängder av lösa lap-
par med spridda släktnoteringar, men 
likaså finns anteckningsböcker med sam-
lade och ordnade uppgifter. Flera voly-
mer innehåller kuvert och mappar med 
utanpåskrifter om dess innehåll. 

De två första volymerna innehåller 
sådana handlingar som förvisso har ett 
släktforskarvärde och som kanske av 

denna anledning hamnat i samlingen, 
men som ändå kan betraktas som per-
sonliga och skilda från släktforskning. 
Hit räknas brev och vykort, papper av 
ekonomisk art, inbjudningar, visitkort, 
teckningar, dikter, konsertprogram etc. 
I volym tre till fem finns en mängd lösa 
lappar och anteckningar som inte gett in-
tryck av att ha någon inbördes ordning. 
Dessa är inte sorterade, men efter en 
övergripande genomgång av materialet 
så ser man att flertalet släktnamn är re-
presenterade.

I övriga volymer har jag placerat an-
teckningsböcker för sig, kuvert för sig, 
tidningsurklipp för sig o.s.v. Detta bidrar 
till att man således kan finna anteckning-
ar rörande samma släkt i flera volymer. 
En nackdel är därför att allt material rö-
rande respektive släkt inte är samlat i en 
och samma volym. Den stora spridning 
som innehållet i anteckningsböckerna, 
kuverten och mapparna har, gör dock att 
det är nästintill är omöjligt att göra en 
strikt sortering. Vidare är detta den bästa 
lösningen av utrymmesskäl. Av samma 
skäl så förekommer självklart enstaka 
undantag, då jag på grund av brist på 
utrymme i volymerna varit tvungen att 
placera vissa handlingar i volymer som 
varit halvtomma. Likaså kan det i vissa 
volymer finnas material som inte har nå-
gon egentlig logisk placering, utan som i 
brist på annan plats får fungera som ut-
fyllnadsmaterial i halvtomma volymer. 
Undantag som dessa uppmärksammas 
dock i arkivförteckningen.

En detaljerad förteckning finns på 
www.genealogi.net/sf_arkiv/listor/sandegren/
sandegren.htm.

Fortsättning följer i nästa nummer.



genealogiska föreningen

å är vi då här igen. Mörkret har 
sakta sänkt sig över oss och vär-
men är långt, långt borta. Några 

ljusglimtar finns det nog i alla fall. En 
god bok framför brasan eller varför inte 
tid för intressanta arkivbesök. Kanske är 
det just nu vi får tid att plocka fram det 
material om släkten som blivit liggande 
till senare. I själva verket kanske just den 
här årstiden är den ultimata för en släkt-
forskare. Man behöver inte längre hitta 
på svepskäl för att inte gå ut i den vackra, 
varma naturen,  det är helt legitimt att 
sitta inne med sin forskning.

Den moderna tekniken har ju också 
givit oss möjlighet att, även om det snöat 
upp till taket, komma åt de historiska do-
kument vi så hett eftertraktar. Allt från 
domböcker till födelseböcker, lagfarts-
handlingar, kartor och allt det där andra 
vi bara ”måste” ha. Finns de inte tillgäng-
liga via Internet så finns de säkert på nå-
gon av alla de där CD-skivorna vi under 
åren lagt ned en förmögenhet på.

Kanske får vi äntligen tid att skriva den 
där släktkrönikan vi planerat i 25 år eller 
gå igenom alla foton som blivit liggande 
och behöver påskrift så att framtidens 
forskare inte behöver undra vilka gum-
morna och gubbarna på bilderna är.

Vad helst ni än väljer att göra önskar 
jag er alla lycka till.

När ni läser det här är jag inte längre 
ordförande för vår fantastiska förening. 
Av hälsoskäl har jag tvingats avgå. När 
kraften inte längre finns är man inte till 
någon större nytta och det är bättre låta 
dem som orkar sköta om föreningen. Jag 
försökte i nästan ett år kombinera det 
hela men inser tyvärr att det inte fung-
erar. Jag tror dock att styrelsen är helt 
kompetent att fortsätta sitt arbete även 
utan mig de få månader som kvarstår till 
årsmötet i april 2009.

Varma hälsningar
lenA löfströM

Ordförande

Släkt och Hävd 1970–79 nu på CD – får 
plats i Tomtens säck.
Medlemspris 175 kronor + porto.
Beställ via gf@genealogi.net eller telefon 
08-32 96 80.

Betala medlemsavgiften
Förhoppningsvis har ni redan fått inbe-
talningskortet för nästa år hem till er i 
brevlådan. Om inte så påminner vi här 
om att medlemsavgiften för 2009 är oför-
ändrad från tidigare år.  Inbetalningen 
görs till vårt Nordea plusgirokonto 
838495-0.
Årsavgift enskilt medlemskap 250 kr
Familjemedlemskap 310 kr
Utlandsboende 350 kr
Ständigt medlemskap 5000 kr
Om Du betalar via Internet är det oer-
hört viktigt att Du anger Ditt namn 
samt Ditt medlemsnummer, annars blir 
det omöjligt för oss att härleda just Din 
inbetalning.

Vi hoppas att Du väljer att fortsätta 
Ditt medlemskap i föreningen. Genom 
Ditt medlemskap lämnar Du också ett 
ovärderligt bidrag till bevarandet och 
driften av den kulturella guldgruvan 
Släktforskarnas Arkiv.

Öppettider
Öppettider under julhelgen på Släkt-
forskarnas Arkiv.
Vi håller helgstängt fr.o.m. den 23 decem-
ber och öppnar igen den 7 januari 2009.

Fynda julböcker från GFs dubblettlager!
Ett urval av GFs brokiga samling dubb-
lettböcker har ni medlemmar nu åter för-
månen att köpa till slagkraftiga priser! 
Böckerna finns i ett exemplar vardera, 
och först till kvarn gäller. Till priset kom-
mer porto om boken ska skickas. 

Du når oss under våra ordinarie öpet-
tider fram t.o.m. den 22 december.
Må 11–17, ti 13–20, on & to 11–17 samt 
fre 11–16 på telefon 08-32 96 80 eller 
e-post gf@genealogi.net. Det går förstås 
också bra att besöka oss personligen!
Gör slag i saken! Gör din beställning re-
dan nu, böckerna brukar gå åt fort! Det 
säkraste är att e-posta oss.

Olåt och munbruk – en studie om uttryck för 
mänskliga strävanden och reaktioner häm-
tade ur gamla norrländska domböcker.
Denna bok är fylld med intressanta ut-
tryck och förklaringar, samt kryllar av 
personuppgifter och pikanta händelser. 
Av Tyko Lundkvist
203 sidor. Inbunden.1977.
Vårt pris: 150:-

Einar Forseth – en bok om en konstnär och 
hans verk Av Ingrid Böhn-Jullander. 
Stockholmsmonografier nr 46
220 sidor. Inbunden och illustrerad. 
1982. Här en detaljerad beskrivning av 
de flesta Forseth-verk, när de tillverka-
des och vem/vilka som var beställare.
Vårt pris: 140:-
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Göteborgs stads borgarelängd 1621–1864. 
Skrifter utgivna af personhistoriska förening-
en äldre Göteborgssläkter. Av Erland Lång-
ström (red). 226 sidor. Häftad. 1926. 
Något skrivet på försättsbladet. 
Boken inleds med en genomgång av hur 
reglerna för att få burskap i Göteborg 
såg ut. Så följer den långa förteckningen 
över de som vunnit burskap som borgare 
i Göteborg. Vårt pris: 120:-

Karlin, Collin, Montelin & Mesopotamus 
Jönsson. Av Waldemar Wahlöö. Gamla 
Lund 1973. 96 sidor. Häftad, illustrerad. 
Fyra lundensare på 1930-talet tillika 
med hågkomster. Vårt pris: 120:-

En värld under jord – färg och form i tunnelba-
nan. Av Göran Söderström (huvudred). 
Stockholmsmonografier nr 65
304 sidor. Inbunden, rikt illustrerad. 
1985. Stämpel på försättsbladet.
Följ uppbyggnaden av stationernas alla 
målningar, skulpturer, installationer och 
mosaiker. Vårt pris: 150:-

Härnösand genom seklerna. Av Olof Olsson 
(text) och Sven Wallin (teckning)
211 sidor. Inbunden, rikt illustrerad. 
1974. Något skrivet på försättsbladet.
Följ med på en trevlig promenad genom 
Härnösands gator, från 1500-talet fram 
till vår tid. Allt illustrerat av festliga och 
detaljrika teckningar! Vårt pris: 140:-

Svenska studenter i Wittenberg
Av Christian Callmer. Skrifter utgivna 
av Personhistoriska Samfundet 17
 147 sidor. Häftad. 1976. Ouppsprättad.
Den här boken innehåller biografiska 
uppgifter från 1515–1803. 
Vårt pris: 120:-

Ystad – den räddade miljön
Sydsvenska Dagbladets årsbok 1968
Av Ragnar Gustafson (red), 117 sidor. 
Inbunden med något nött skyddsomslag. 
Illustrerad. Boken beskriver många av 

de gamla husens historia, renoveringsar-
betet med dem, och de fynd och upptäck-
ter man gjort under arbetets gång. 
Vårt pris: 120:-

Gamla Stockholm. Av Claes Lundin och 
August Strindberg. 645 sidor. Inbunden, 
illustrerad. 1983. Boken är illustrerad 
med diverse etsningar. Läs om Stock-
holms absolut första spårvagnslinje, eller 
bekanta dig med gatans ryktbarheter. 
Vårt pris endast 150:-!

Australienfararna. Av Ulf Beijbom
287 sidor. Inbunden, illustrerad. 1983.
En grundlig genomgång av såväl Austra-
liens historia som av de svenska pionjä-
rernas vardag på den nya kontinenten.
Vårt pris: 140:-

Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1985. 
138 sidor. Häftad, illustrerad. Bucklig av 
vattenskada. Här är en brokig samling 
berättelser om stort och smått från trak-
ten. ’Vårt pris: 50:-

Ordbok för släktforskare. Kent Andersson 
och Henrik Anderö
144 sidor. Inbunden. Andra upplagan 
1997. Ett omistligt verktyg för alla släkt-
forskare! 
Vårt pris: 100:-

Det glada Stockholm. Utg. av Jan Olof 
Olsson (Jolo), teckningar: Stig Claes-
son (Slas) 179 sidor. Inbunden, illustre-
rad. 1979. Denna bok rivstartar med ett 
kapitel om Medeltida Glädjeflickor, för 
att sedan fortsätta med ett ärtigt verse-
pos från Kungsträdgården anno 1800 av 
Anna Maria Lenngren. Vårt pris:  70:-

Kungsbacka före branden 1846.
Av Birger Johanson och Erik Grill
234 sidor. Inbunden, illustrerad. 1966.
Förutom en översikt av Kungsbackas 
uppkomst, sjöfart och utveckling, kan 
man med hjälp av beskrivningar, några 

skisser och foton följa gård för gård i den 
gamla staden före branden. 
Vårt pris: 150:-

Skifter og testamenter. Av Johan Jørgen-
sen. 95 sidor. Inbunden. Här beskrivs 
danska testamentens utseende genom 
tiderna, Vårt pris: 100:-

Samlingar till en beskrifning öfver Norrland. 
Första samlingen om Medelpad.
Av Abraham Abr:son Hülphers. Ca 150 
sidor. Häftad. 1910. Hülphers går me-
todiskt igenom socken för socken och 
skildrar geografi, bröllopsseder, kläde-
dräkter, fornlämningar och antal hem-
man. Vårt pris: 180:-

J Sigfrid Edström inför hundraårsdagen av 
hans födelse den 21 november 1870. 
Av M Hallenberg; ASEA (utg)
1970. Inbunden, illustrerad. Den här 
boken handlar i första hand om grunda-
ren av ASEA och företagets första tid, 
men i lika hög utsträckning innehåller 
boken förtjusande bilder av det gamla 
Västerås.
Vårt pris: 120:-

Befolkningen i Jakobstad 1653–1714.
Av Leo Nyholm, 149 sidor. Häftad. 
1996. Många svenskar är talrikt repre-
senterade i denna bok. I flera fall är barn 
uppräknade, med födelsedatum. Person-
register finns. Vårt pris: 150:-

Gamla hus och gamla släkter. Från Vasati-
dens och stormaktstidens Stockholm.
Av Gunnar Hellström, 116 sidor. Häf-
tad. 1951. Mycket släktdata och många 
intressanta fakta om hus och leverne i det 
som på den tiden utgjorde större delen av 
Stockholms innerstad.
Vårt pris: 100:-

Till sist ber vi att få tillönska er alla en 
riktigt god jul samt ett glädjefyllt nytt år.
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Jag började släktforska i mitten av 90-ta-
let då jag övertog min mors fantastiska 
material. Jag kände att det var viktigt att 
förvalta det på ett bra sätt. Släktforsk-
ningen har för mig blivit ett sätt att hålla 
ihop familjen i en tid av fjärrboende.

  Jag använder Disgen sedan mitten av 
90-talet. Jag började använda program-
met i samband med att jag blev medlem 
i Dis. Numera använder jag även Min 
Släkt för en del funktioner.

Har precis startat som fadder. Jag ser 
verkligen fram emot kontakter för öm-
sesidigt utbyte. Jag var nyligen på Dis-

Östs problemlösarkväll och fick detta 
bekräftat. Samtidigt som jag kunde dela 
med mig av mina erfarenheter fick jag 
mycket tillbaka!

Jag är avtalspensionär sedan några  
månader. I mitt yrkesverksamma liv har 
jag jobbat med IT-frågor och mjukva-
rusupport. 

 Familj och släktforskning är mina fri-
tidsintressen – mer finns det inte tid för!

 Merparten av min släkt finns på väst-
kusten och i Värmland. Jag håller för 
tillfället på med min mors släktbok. 

Håkan René
Ålder: 61 år 
Bor i villa i Vällingby
Släktforskat i 13 år. 
Medlem i Dis sedan 1996. 
Nybliven fadder för Disgen. 
hakan.rene@adamomail.se 
08-57974560

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 upp-
gradering krävs oavbrutet 
medlemskap sedan förra 
köpet av Disgen.

Dis-pin
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
Se Dis hemsida.

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

medlemsbeställningar

OlofEva

Elisabeth

sture

Bengt

Karl-ingvar

Ulf Daniel

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,
karl-ingvar.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,
carl-olof.sahlin@telia.com
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Disbyt-ombud
Carl-Olof Sahlin, Täby 08-7563314
carl-olof.sahlin@telia.com
Björn Janson, Höör 0413-22974 
bjorn@dis-syd.se
Charlotte Börjesson, V. Frölunda 031-478093 
charlotte.borjesson@telia.com
Hans Vappula, Landvetter, 031-945132 
hans.vappula@hem.utfors.se
Rolf Eriksson, Vikingstad 013-81283 
rolferiksson@brevet.se
Kurt Gustavsson, Nyköping 0155-59112
kurt.b.g@telia.com
Boine Nurmi, Västerås 021-417344 
boine.r@nurmi.nu
Håkan Asmundsson, Linköping 013-154126
hakan@asmundsson.nu
Bernth Lindfors, Njurunda 060-31524
bernth.lindfors@telia.com

Disbyt/Finland
Gunnar Bergstedt, Stockholm 08-250966 
gunnar.bergstedt@gfh.se

Dis Arkiv
Kjell Weber, Torslanda 031-56.34.77 
dis_arkiv@dis.se   

Fadderlista i postnummerordning:

Faddrar...

faddrar...

Disgen/PC 
Rolf Ahlinder, Handen 08-7771996 rolf@dis-ost.se
Stig Geber, Uttran 08-53030734 kv stig.geber@telia.com
Hans Peter Larsson, Nynäshamn 08-52017909 hans-peter@tarlin.se
Håkan René, Vällingby 08-57974560 hakan.rene@adamomail.se
Carl-Göran Backgård, Åkersberga 08-54061136 cg@milstolpen.org
Bengt Kjöllerström, Lund 046 126018 bengt@kj.nu
Holger Andersson, Lund 046-355180 holger.andersson@lsn.se
Anders Larsson, Svedala 040-400233 anders@dis-syd.se
Björn A Janson, Höör 0413-22974 bjorn@dis-syd.se
Jan Nilsson, Staffanstorp 046-255788 kv fotojanne@bredband.net
Arne Hallberg, Helsingborg 042-3030737 arne.h@dis-syd.se
Gunnar Persson, Höganäs 042 330515 gunnar@dis-syd.se
Rune Jönsson, Kristianstad 044-245217 runejoensson@telia.com
Ove Billing, Laholm 0430-14120 od@laholmo.net
Ingvar Kärrdahl, Bor 0370-650715 karrdahl@telia.com
Arne Sörlöv, Tving 0455-70304 arne@sorlov.com
Jan Jutefors, Rockneby 0480-66565 kv jan.jutefors@telia.com
Ingrid Lännestad, Västra Frölunda 031-471847 dag+kv lannestad@tele2.se
Jan-Åke Thorsell, Västra Frölunda 031-291155 kv jama.thorsell@spray.se
Kent Lundvall, Uddevalla 0522-74740 k.lundvall@telia.com
Stig Rahm, Uddevalla 0522-86888 stig.rahm@telia.com
Inga-Lill Fjällström, Ljungskile 0522-34319 inga-lill.fjallstrom@spray.se
Karl-Erik Lerbro, Kinna 0320-13235 dag+kv karl-e.Lerbro@telia.com
Lars Westerström, Skövde 0500-48 41 66 lars.westerstrom@swipnet.se
Börje Jönsson, Eksjö 0381-10840 b_json@hotmail.com
Karl-Edvard Thorén, Linköping 013-101151 dag+kv karlet@comhem.se
Torsten Ståhl, Norrköping 011-148066 totta.stahl@telia.com
Kurt Gustavsson, Nyköping 0155-59112 dag+kv kurt.b.g@telia.com
Elisabeth Molin, Havdhem 0498-481377 elisabeth@snevide.com
Göran Thomasson, Eskilstuna 016-130271 g.thomasson@telia.com
Stig Svensson, Flen 0157-70138 runeby@bredband.net
Gunnar Jonsson, Säffle 0533-10559 kilagenealogen@telia.com
Bengt Hammarström, Karlskoga 0586-36587 dag+kv b.hammarstrom@telia.com
Jan Wallin, Örebro 019-183830 kv jan.wallin.orebro@telia.com
Marianne Munktell, Falun 023-24728 mm@abc.se
Claes Embäck, Gävle 026-192500 claes.emback@tele2.se
Tony Rödin, Bollnäs 070-3506304 tony.rodin@home.se
Staffan Bodén, Iggesund 0650-561417 staffan.boden@wtnord.net
Sven Schylberg, Brunflo 063-20701 kv sven.schylberg@telia.com
Arne Bixo, Fränsta 0691-30502 arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström, Sundsvall 060-155030 joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg, Härnösand 0611-22188 orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling, Sollefteå 0620-14613 per-anders.h@telia.com
Peter Johansson, Örnsköldsvik 0660-375567 peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund, Örnsköldsvik 0660-372109 kv lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Umeå 090-186487 kv sigurd.nygren@ersboda.ac
Laila Larsson, Ersmark 0910-720041 laila.tuva@telia.com
Danmark
Georg Agerby, Bröndby +45-43965337 g.agerby@jubii.dk
Finland
Henrik Mangs, Vasa +358-500268361 kv henrik.mangs@netikka.fi
Norge
Knut Egil Hamre, Halden +47-69176169 keh-dis@online.no
Alf Christophersen, Songe +47-37164209 alf.christophersen@medisin.uio.no

Holger
Kenneth Mörk, Sala 0224-77572
kmsala@sheab.net

Min Släkt
Elinor Elmborg, Södertälje 08-55013205
e.elmborg@comhem.se
Bo Svartholm, Frösön 063-44286
bo.svartholm@snf.se

Reunion/Mac
Helge Olsson, Anderslöv 0410-20002
helge@dissyd.se
Gunilla Hermander, Hudiksvall 0650-94188
macnilla@telia.com
Micael Korndahl, Åre 0647-664777
micael.korndahl@gensoft.se
Kerstin Farm, Sundsvall 060-679111
kerstin.farm@telia.com

Disgen/Mac
Kerstin Bjernevik, Kista 08-7511630
kerstin.bjernevik@bredband.net
Kerstin Olsson, Eslöv 0413-31025
kerstin.olsson17@comhem.se
Sven Olby, Västerås 021-20494
sven.olby@hem.utfors.se
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Dis-Mitt samarbetar med lokala 
släktforskarföreningar i alla våra 
län. Vi har tillgång till lokaler i Gäv-
le, Östersund, Sundsvall och Örn-
sköldsvik. På grund av vår stora 
yta krävs engagerade på alla orter 
för ett fungerande samarbete.

Under november månad var det 
höstmöte i Gävle och Sundsvall 
och Dis-Mitt kväll i Östersund då 
Arkivens dag uppmärksammades. 
Under december månad kommer 
vi att finnas på julmarknaden och 
visa släktforskning.

Det är olika kurser på gång. För 
att inte missa något bör du gå in 
på vår hemsida www.dis-mitt.se 
med jämna mellanrum, vi fyller på 
allt eftersom det tillkommer nya 
kurser och evenemang.

Dis-Mitt önskar er alla en riktigt 
god jul och ett gott nytt år med 
förhoppning om att vi ses på nå-
got evenemang 2009.

AnnA söDerström

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

Under upparbetningen av för-
eningens verksamhet insåg styrel-
sen att indelningen i fyra sektio-
ner skapade för stora geografiska 
områden. Styrelsen beslutade då 
att söka kontaktpersoner på alla 
större orter i stället. På mycket 
stora orter kan uppdraget delas 
mellan flera personer.
Kontaktpersonernas uppgift är i 
första hand att:
• vara styrelsens förlängda arm 

på orten
• svara på medlemmarnas frågor 

eller slussa dem till rätt ställe/
person för svar

• ta emot förslag från medlem-
mar om önskade aktiviteter/
kurser på deras orter

• vara behjälpliga att boka lämp-
lig lokal och införskaffa fika vid 
träffar/kurser

• vara behjälpliga med att, vid 
behov, sätta upp affischer på 
resp. ort

Dis-Bergslagen har sitt säte i Väs-
terås. Verksamhetsområdet om-
fattar Västmanlands, Örebro, Sö-
dermanlands, Upplands, Dalarnas 
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 verk-
samhetsområde 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.

Vi träffas på onsdagskvällar, mel-
lan klockan 18.00-21.00 i våra lo-
kaler på Anderstorpsvägen 16.

17/12   18:30 Problemlösar-
kväll med glögg och 
pepparkakor   
Huvudsta 

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

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

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

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

regionföreningar
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Ett antal medlemmar i Dis-Filby-
ter har ställt upp som stugvärdar 
i Forskarstugan under vardagar 
i semesterperioden och tillsam-
mans med ÖGF under vecko-
sluten. Stugan har varit välbesökt 
och besökare, en lagom bland-
ning av nyfikna och forskare, har 
förklarat sig nöjda med servicen 
de fått. Det är roligt och stimu-
lerande att vara stugvärd i Gamla 
Linköping, prova gärna!

Men nu är vädret Disigt och per-
fekt för släktforskning. Vi fortsät-
ter som vanligt med våra tema-
kvällar på torsdagar i Linköping 
och varannan onsdag i Norrkö-
ping. Kvällarna är välbesökta och 
många är de som kommer varje 
vecka. I kalendariet på www.dis.se 
får ni veta vad som är på gång.

Medlemsantalet i Dis-Filbyter 
ökar stadigt, men ännu är det en 
bit kvar till regionföreningarnas 
genomsnitt, med hänsyn till an-
tal i upptagningsområdet. Jag vill 
ha lite fler kontaktmän utanför 
Linköping, Norrköping och Ny-
köping. Varför inte någon i Ka-
trineholm, Kisa, Åtvidaberg och 
Motala? Er uppgift skulle kunna 
vara att samla ihop medlemmar 
i er närhet och ordna en lokal, så 
kommer vi och har en temakväll. 
Det måste ju vara enklare att vi 
få kommer till er, än att ni många 
ska ta er till städerna. 

Hör av er till styrelsen så disku-
terar vi hur vi ska göra, jag lovar 
att det blir trevligt.

rolf eriksson

Ett 30-tal släktforskare kom till 
sista temakvällen i Forskarstugan. 
Charlotte Börjesson berättade 
och visade hur hon gör utskrifter 
större än A4 från Disgen.

I skrivande stund är den nya 
föreningslokalen i Krokslätts Fa-
briker, Mölndal inte klar.

Grötfest
Den 2 december bjöds det in till 
grötfest i Vommedals Västergård, 
Kållered för alla funktionärer 
som har hjälpt till i Forskarstugan, 
Västra Frölunda.

Inbjudan från DIS-Oslo
Planering pågår av seminarium/
kurs på två dagar under SveaSem 
i Oslo i februari. Det är för norr-
män som önskar lära sig mer om 
släktforskning i Sverige.
 
Utbildningar våren 2009
Studiecirklar kommer att starta 
under februari månad i Släktforsk-
ning för nybörjare, Släktforskning 
på Internet, Emigrantforskning 
på Internet, Disgen – datorhjälp i 
släktforskning och Skrivarcirkel i 
samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan i Mölndal och Gö-
teborg. 

Årsmöte
Dis-Väst kommer att ha sitt års-
möte den 14 mars i ABF:s lokal, 
Kungsbacka.

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

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

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

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

Dis-Väst  
c/o Anita Gartz, Strandgatan 12, 
465 31 Nossebro,
0512-518 72, ordf_vast@dis.se 
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Anita Gartz

Höstmöte i Vä med Disgen

Många intresserade hade samlats 
i församlingshemmet i Vä, söder 
om Kristianstad, den 19 oktober. 
Det var Dis-Syd:s traditionella 
höstmöte och dagens ämne drog 
stor publik. Mötet handlade om 
nästa version av Disgen, kallad 
åtta punkt två.

Ordförande Jan Nilsson kunde 
hälsa över 80 medlemmar väl-
komna. Det är 15 år sedan re-
gionföreningen Dis-Syd bildades 
och inget kunde vara lämpligare 
än att då presentera en ny och 
modernare version av vårt om-
tyckta släktforskningsprogram. 
Daniel Berglund, från utvecklings-
teamet, stod för presentationen. 
Nyfikenheten var på topp.

Daniel beskrev nyheterna i Dis-
gen version 8.2. Utskriftsfunk-
tionen blir bättre och enklare, 
liksom källhanteringen och kart-
funktionen. Den nya versionen av 
Disgen beräknas komma ut på CD 
i maj 2009 och kosta några hund-
ralappar. 

Paret Britt-Marie och Rune 
Jönsson stod för värdskapet. Gott 
kaffe och goda smörgåsar förhö-
jer värdet, även på en intressant 
tillställning. Tack till Bitte & Rune.

mAts j lArsson
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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 

tisdag & torsdag kl 18–20 under vinterhalvåret

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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