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Ledaren

ledaren

Arbeta, arbeta!
Vid senaste årsmötet beslöts det att tillsätta 
två arbetsgrupper, varav den ena ska syssla 
med att utreda möjligheterna till en data-
bas över historiska personer plus verktyg 
för detta, och den andra ska syssla med att 
studera möjligheterna till distansutbildning. 
Grupperna har inte riktigt bildats och kom-
mit igång än, men jag hoppas att vi ska hitta 
tillräckligt med intresserade medlemmar för 
att grupperna ska få något gjort. 

Brist på medlemmar som vill bistå med råd 
och dåd är ett ständigt återkommande pro-
blem inte bara i Dis utan i alla ideella fören-
ingar. Jag tror för egen del att medlemmar-
nas vilja att jobba gratis för andras bästa inte 
alls har avtagit med åren, men möjligen att 
den har tagit sig andra former. Ingen vill nog 
bli kommenderad till slavgöra, utan man vill 
bidra, men då vill man också påverka. Ingen 
vill sitta med allt arbete själv, utan man vill 
se att även andra arbetar och engagerar sig. 
Jag tror därför på en öppnare organisation 
där arbetet fortgår mer inför öppen ridå, och 
där medlemmar kan komma och lämna även 
små bidrag. Dis Forum och wiki är viktiga 
verktyg i denna process. Utan att vilja el-
ler kunna tvinga någon hoppas jag att ar-
betsgrupperna ska bedriva sin verksamhet 
så öppet som möjligt och därmed tillåta nya 
intresserade medlemmar att hoppa in.

Den ena arbetsgruppen ska, som sagt, 
syssla med en databas över historiska perso-

ner, med andra ord en genealogisk databas 
över alla personer som funnits i Sverige, till-
baka till 1600-talet kanske. Det är givetvis 
en formidabel – kanske orealistisk – uppgift 
att bygga en sådan men därför ska gruppen 
syssla med möjligheten att bygga en sådan, 
och med verktyg lämpliga för detta ända-
mål. Detta är ju något vi delvis har gjort i 
Dis med Disbyt – och något var och en av 
oss har gjort i den egna släktforskningen. 
Frågan är nu hur vi generaliserar detta 
till 40+ miljoner människor med bibehål-
len kvalitet? Man kan bli svettig för min-
dre, men istället för att ge upp från början 
så måste vi inse att någon kommer att göra 
detta förr eller senare. Låt oss därför se till 
att vara med på tåget redan från starten.

Arbetsgrupp två ska syssla med distans-
undervisning. Vi ser stor potential i möj-
ligheten att dels ge support för Disgen 
och liknande direkt via internet och dels 
erbjuda kurser, självstudier eller gemen-
samma kurser, utan att behöva dra ihop 
folk fysiskt i samma lokal. Vi kan aldrig 
ersätta de vanliga kurserna och kaffe-
pausen men vi kan komplettera dem.

Vill du bidra i arbetsgrupper-
na eller bara se vad de sysslar 
med? Titta in på hemsidan 
under Projekt.

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

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

Medlemsavgift: 150 kr per år.
Familjemedlem: 75 kr per år.
expedition & forskarstuga

Hovslagaregatan 3, 
Gamla Linköping
Öppet månd–fred kl 9–16.
Kansliet lunchstängt kl 12–13.
Ring gärna innan besök!
kanslist 
Ragnhild Bergström

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

Kontakta redaktör Anna Linder
ansvarig utgivare 
Daniel Berglund 
kassör 
Bengt Karlsson

upplaga 
28 500 exemplar 
utgivning 
4 gånger per år
tryck 
Sandvikens Tryckeri
issn 
1101-3826

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

Ordförande
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Family Searchs nya hemsida
Nu är hemsidan inte längre en betaversion – den 
nya sidan är här. Arbetet fortsätter och allt mate-
rial finns ännu inte utlagt. 
Mycket sökbart, gratis material från amerikanska 
källor finns här. Information från Census (folkräk-
ningar) och från Vital records (födda, vigda, döda) 
finns både som index och bilder.

www.familysearch.org

Rekordsnabb dataöverföring
26 terabit per sekund överfört på en laserstråle 
över avståndet 50 km är nytt rekord, hävdar fors-
kare vid Karlsruhe Institut für Technologie. Data-
mängden motsvarar innehållet på 700 dvd-skivor. 

Tekniken för kodning och avkodning var vid för-
söket OFDM, vanlig inom mobilkommunikation, 
men hastigheten var en miljon gånger högre.

Behovet av hög överföringskapacitet bara växer 
på internet. Nu ska forskarna bygga ett överfö-
ringssystem för kapaciteten 400 Gbit/s till 1 Tbit/s.

www.nyteknik.se

Skadlig kod i var tjugonde Windows-dator

Enligt Microsoft är fem procent av alla Windowsdatorer smit-
tade med någon form av skadlig kod. Av 420 000 användare som 
kört det kostnadsfria säkerhetsprogrammet Safety Scanner, 
hade 4,8 procent skadlig kod på sin dator. Microsoft varnar för 
att attacker ofta utnyttjar Javas säkerhetshål.

http://pcforalla.idg.se

4

Det amerikanska inbördeskriget
Det amerikanska inbördeskriget utbröt för 
150 år sedan, den 12 april 1861. Flera tusen 
svenskar lär ha deltagit. Läs i den amerikan-
ska regeringens officiella dokumentation om 
vad som skedde under kriget. På hemsidan 
www.civilwar.com finns en mängd olika histo-
riska dokument om inbördeskriget.

National Park Services har en hemsida, 
www.nps.gov, där digitala versioner av utställ-
ningar och historiska platser finns att be-
skåda. Nu finns det även en egen avdelning 
för inbördeskriget där man kan se vad som 
skedde, dag för dag, för 150 år sedan.

Läs artiklar om amerikanska inbördeskri-
get på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks 
hemsida, www.smb.nu/USA.

www.civilwar.com 
www.nps.gov

www.smb.nu/USA

kort & gott

Släktforskarträff 20–24 juli i Tivedstorp
Vi är några släktforskare som ordnar en träff i Tivedstorp i 
Tiveden, Laxå, för släkt- och bygdeforskning för nybörjare, 
erfarna eller enbart intresserade. Läs mer på vår hemsida, 
www.rotteritiveden.se, där även program finns.

CéCile Viktorsson

MeDleM 33485
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Karl-Erik Lerbro 
Karl-Eriks intresse för släktforskning 
väcktes av hans fars efterlämnade pap-
per. De hade legat orörda i 30 år efter 
pappans död 1934. 

– Detta var på den tiden då man kun-
de åka till landsarkiven och bläddra i de 
tjocka luntorna, så det blev några tim-
mar på Landsarkivet i Göteborg, berät-
tar Karl-Erik.

Släktforskningsprogram
Då Karl-Erik skulle välja släktforsk-
ningsprogram var utbudet inte så stort. 
Men hans stora teknik- och datorintres-
se gjorde att han fastnade för Disgen. 

– Jag har använt Disgen alltsedan de 
första versionerna för datorn ABC80 
kom. Då kunde man själv gå in och pilla 
lite i programkoden för Disgen och göra 
små programsnuttar i Basic som åtgär-
dade något som man tyckte saknades. 
Det har blivit många timmar framför da-
torn, inte bara med släktforskning, säger 
Karl-Erik.

Ungdomsåren
Förutom en vinter på folkhögskola har 
Karl-Erik gått sexårig folkskola och där-

efter två årskurser i fortsättningsskola. 
Han var tidigt ute i arbetslivet. Ett jobb 
han hade i tonåren var att köra ut mjölk 
till fasta kunder i samhället. 

– Det var ju före både Tetrapak och 
glasflaskornas tid och det gick till så att 
kunderna ställde en tom mjölkkanna ut-
anför dörren. På morgonen kom sedan 
mjölkbudet och bytte den mot en kanna 
med den mjölkmängd som kunden skul-
le ha. På sommaren var det en trehjulig 
flak cykel som var fordonet och på vin-
tern med slädföre blev det just en släde, 
berättar Karl-Erik.

Eftersom Karl-Erik varit lärling på di-
verse verkstadsarbeten passade det bra 
att göra värnplikten som vapenmekani-
ker vid Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs, 
F7, i 12 månader. 

– Det var år 1946–47 och flygplanet på 
flottiljen var B17, ett tvåbemannat stört-
bombplan. Flygförarna kunde för det 
mesta flyga utan någon spanare i baksä-
tet men på vissa plan, med en viss typ av 
motor, måste det vara någon belastning 
i baksätet och det problemet löstes ofta 
med en sandsäck eller en frivillig värn-
pliktig. Det var med inte så lite spänning 

det bar iväg uppåt på ett störtbomb-
ningsuppdrag, berättar Karl-Erik. 

Fritidsintressen
Alla fritidsintressen har alltid, på något 
sätt, haft beröring med tekniska äm-
nen. En period låg fotografering högt på 
Karl-Eriks prioriteringslista. 

– Då blev det en del skvalpande i fram-
kallningsskålarna och montering av pap-
pers- och diabilder. 

Sedan var det amatörradio som gällde. 
1976 var proven i elteknik, morsetele-
grafering och regler för trafiken avkla-
rade och hans mångåriga önskan om att 
kunna nå ut över världen via kortvågs-
radion blev uppfylld. 

– Många TV-tittare i mogen ålder 
minns nog Fleksnes parodi på en radio-
amatör, Radioten. Där har han kontakt 
med en radiostation som hette LA8PV. 
Själv kan jag stoltsera med ett QSL-kort 
från den riktige LA8PV, Knut Kolstad. 
Jag hade en telegrafikontakt (CW) med 
honom 1977, berättar Karl-Erik Lerbro.

Karl-Erik är även engagerad i Kinna 
Hembygdsförening där han, bland an-
nat, sköter diverse dataregister för med-

Urfaddrarna
Ett antal medlemmar har under 
många år arbetat ideellt som faddrar. 
Några få har inte bara ställt upp un-
der lång tid, utan är fortfarande ak-
tiva upp i hög ålder. I denna artikel 
får ni träffa tre av dessa medlemmar 
som vi kan kalla Urfaddrar. Alla tre 
är inne på sitt 85:e levnadsår.

anna linder

diskulogen@dis.se
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lemmar och föreningens samling av gam-
la bruksföremål och fotografier.

Yrkesliv
Med en dröm om att bli lokförare tog 
han en tjänst hos SJ när de sökte teknik-
intresserade personer. Detta var i ång-
lokens tidevarv och lokstallspersonalens 
uppgift var att putsa loken och hålla 
ångtrycket uppe under den tid de stod i 
stallet. De eldades då med en liten brasa, 
backfyr, strax innanför eldstadsluckan. 
Då loken kom hem efter en tjänstgö-
ringstur skulle de slaggas och förses med 
vatten och bränsle.

Bränslet var bränntorv. Stenkolet var 
vid gamla Halmstad-Nässjö järnvägar 
i slutet av 1940-talet fortfarande ersatt 
med kristidsbränsle. 

– Torven som kom lastad i järnvägs-
vagnar skyfflades för hand upp i skott-
kärror och forslades till upplaget på 
torvgården. Under färd skyfflade en 
man torv i fyren medan den andre drog 
fyrluckan. Luckan skulle stängas mellan 
varje skyffel för att undvika att kalluft 
kom in i fyrboxen, berättar Karl-Erik. 

Mot slutet av femtiotalet började nya 
tider för järnvägen att märkas i Lan-
deryd. Ångloken ersattes med diesel-
lok som inte behövde någon eldare och 
lokbiträdes tjänsten försvann undan för 

undan. Loktågen byttes mot rälsbussar 
och motorvagnar. Järnvägsdöden bör-
jade göra sig påmind. 

Efter motorvagnsförarutbildning, åtta 
år som busschaufför och genomförd lok-
förarutbildning fick Karl-Erik äntligen 
bli lokförare. 

– Det blev tio år i lokförartjänst i Bor-
ås, säger Karl-Erik. 

Släkten
Karl-Eriks släkt kommer på hans fars 
sida från Håcksvik, som ligger i Sven-
ljunga kommun, i södra Västergötland. 
Hans mors släkt kommer från trakten 
kring Köinge i Falkenbergs kommun. 
Själv är han född i Köinge. 

– Far hade kommit rätt långt på sin 
sida, så jag har inte tillfört några större 
mängder nya släktingar på den grenen. 
Det har därför mest blivit att jag ägnat 
mig åt att hitta min mors anor. 

Faddererfarenhet
En fadder kommer i kontakt med många 
olika sorters släktforskare, alltifrån dem 
som har så många generationer att de 
egentligen inte skulle få plats i Disgen, 
till dem som just har börjat rota i släktens 
papper. Många problem har de flesta 
dock i samband med att Dis har kommit 
med en ny version eller att Windows har 

släppt ett nytt operativsystem. Inträffar 
det en kombination av dessa båda blir 
det ytterligare en markant ökning av an-
talet samtal eller mejl. 

– Ibland händer det att det blir ett och 
annat hembesök för att hjälpa till med 
installation eller konvertering från äldre 
Disgen-versioner och överflyttning av 
data, säger Karl-Erik. 

– Vad som förvånar mig är dock att det 
kommer så få frågor om kartan i Disgen. 
Det är ju en ganska komplicerad funk-
tion med många inställningar som inte 
är så lätta att hantera. Jag misstänker 
att det är många som inte använder kar-
torna, säger Karl-Erik. 

Disgentips
Arbetet vid datorn kan bli effektivare om 
man lär sig genvägarna i programmet. 

– Även om du mest använder musen är 
det bra att kunna kombinationerna för 
kommandona på tangentbordet. Till ex-
empel funktionstangenternas betydelse 
eller att använda mellanslagstangenten 
för att komma till Ändra personnotiser. Se 
gärna till att alla fem rutorna vid Gemen-
samt verktygsfält och under Visa är för-
bockade. Det är de som standard, men 
det är lätt att man vid något test släckt 
någon och sedan glömt bort det, säger 
Karl-Erik. 

Karl-Erik Lerbro – 393
Ålder: 84 år
Bor i Kinna.
Släktforskat i 50 år.
Medlem i Dis sedan 1985.
Fadder för Disgen sedan 1996. 
karl-e.lerbro@telia.com
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Ove Billing
Ove hade ingen förebild som släktfors-
kade men ett stort eget intresse. Ett all-
mänt historiskt intresse och ett intresse 
för hur folk hade det förr. 

– Tyvärr slarvade jag i början med käll-
uppgifter så ibland har det blivit svårt att 
i efterhand verifiera och kontrollera, be-
rättar Ove.

Disgen
År 1990 fanns det inte så många pro-
gram att välja på. Det året, innan Ove 
själv köpt programmet, behövde en 
bekant hjälp med bl.a. utskrifter i sitt 
Disgen 3.5. Ove hjälpte honom men 
började sedan tänka att fler släktfors-
kare säkert behövde datorhjälp. 

– Jag föreslog att den lokala släktfors-
karföreningen skulle starta en datorsek-
tion, men de nappade inte. Så det blev i 
stället så att jag startade Dis Syd 1992, 
vars ordförande jag var fram till 1996, 
då Jan Nilson tog över och jag tog hans 
jobb som sekreterare. 

Ove fortsatte att skriva medlemsbrev 
som redaktör innan det blev en riktig 
tidning, samtidigt som han var fadder, 
Disbyt-ombud m.m. Sedan dess har han 
successivt trappat ner och har nu bara 
fadderskapet kvar. 

Värnplikt
Ove gick tekniskt gymnasium i Borås. 
Han var redan då intresserad av elek-
tronik så när han mönstrade sökte han 

i första hand till S1, signalregementet, i 
andra hand A6 i Jönköping med eldled-
ning, men hamnade på P3 i Strängnäs. 
– På den tiden var det lång värnplikt, jag 
låg inne i 18 månader, berättar Ove.

Yrkesliv
Ove har en examen som civilingenjör i 
kemisk teknologi från KTH. Han inrik-
tade sig tidigt på forskning om papper. 
– Jag arbetade först hos Stora Koppar-
berg i Falun och Svenska Träforsknings-
institutet i Stockholm. 

Från 1964 fram till pensionen, 1990, 
arbetade Ove på Åkerlund & Rausing i 
Lund. De tillverkade förpackningsmate-
rial av papper och plast och hade ca 1000 
anställda. 

– På 1960-talet krävdes det väldigt 
mycket manuellt arbete, även om maski-
ner gjorde en del. När jag kom ner till 
Lund var det ca 1 500 man som arbetade 
i produktionen men när jag lämnade dem 
var det ca 300, berättar Ove.

I början bestod hans arbetsuppgifter 
främst av forskning och laboratorie-
arbete, men sedan blev det alltmer knu-
tet till produktion med tekniska lösning-
ar och kontrollverksamhet. 

– Som kontrollchef på Åkerlund & 
Rausing kontrollerade jag att alla för-
packningar var täta, berättar Ove.

– Jag minns att det var mycket svårt 
att få tag i en vanlig elmotor då jag kom 
ut som färdig driftingenjör 1947. Det 

var långa leveranstider. Och skulle man 
ringa telefonsamtal kunde man inte ringa 
vanligt rikssamtal utan man fick beställa 
ilsamtal om man ville ha tag i någon. Det 
var kö överallt. Det har förbättrats en del 
nu, berättar Ove.

Intressen
Oves stora intressen är datorer och hem-
bygdsforskning. Han har skrivit Ac-
cessprogram för registrering av väldigt 
många lokalföreningars fotosamlingar. 
Han hjälper också vänner och bekanta 
med mer allmänna datorfrågor. Dess-
utom var han i 15 år politiskt aktiv som 
moderat i Staffanstorp kommun. 

– Jag slutade som förste vice ordfö-
rande i fullmäktige, berättar Ove.

Oves släkt
Släkten på hans fars sida kommer från Väs-
tergötland. Hans farfar och farfars bror 
hette Jonsson i efternamn, men bestämde 
sig för att byta till Billing efter berget Bil-
lingen. Oves mor kom också från Väster-
götland, Boråstrakten och Ulricehamn. 

– På min fars sida är det mest bönder 
och på min mors en hel del gårdfarihand-
lare, knallar. Visst finns det en spekta-
kulär skröna med anknytning till kunga-
huset att berätta, men den går inte att 
verifiera, så det är bäst att låta den hållas 
inom släkten, säger Ove. 

– Bland knäckta nötter kan nämnas en 
kvinna i Örebro som uppgavs vara född 
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Ove Billing – 895
Ålder: 85 år
Bor i Laholm.
Släktforskat i 60 år.
Medlem i Dis sedan 1989.
Fadder för Disgen sedan 1990 
od@laholmo.net

i Västergötland. Problemet löste sig så 
småningom genom att en av faddrarna, 
vid tredje barnets födelse, var en danne-
man från en av mig oläslig ort. Jag fick så 
småningom hjälp att tyda orten, en liten 
by i Låstad fs i Västergötland. Där fanns 
dannemannen och han kunde knytas till 
kvinnan som hennes far. Faddrar är be-
tydelsefulla! säger Ove.

Disgentips
Ove har tidigare som dator- och teknik-
intresserad skrivit ganska många tips 
om Disgen, som fortfarande kan hittas 
på Dis Syds hemsida. Det senaste gäl-
ler hur man skapar en bild av släkten på 
CD-skiva eller USB-minne med bifoga-
de dokument, såsom tidningsklipp, bo-
uppteckningar m.m. Se notis om saken i 
detta nr av Diskulogen.

– Se till att säkerhetskopiera ofta och 
att kopian finns där den bör finnas, d.v.s. 
på ett medium utanför datorn. Jag har 
ibland sett hur folk säkerhetskopierat 
ofta, men låtit kopian ligga kvar på hård-
disken. När denna sedan förr eller senare 
lägger av, är ju allt ändå förlorat. Ibland 
går det att rädda, men oftast inte och då 

är väldigt många timmars arbete borta. 
Att skriva av gamla utskrifter m.m. är ju 
inget nöje, säger Ove.

Släktforskningstips
På frågor om innehåll brukar Ove avrå-
da från att publicera negativa uppgifter 
om folk i närtid. Däremot kan förstås så-
dant sparas för användning i framtiden. 
Orsaken är att man själv oftast inte har 
hela bilden eller förklaringen. Både per-
sonen själv och dennes närstående kan 
därför uppfatta uppgiften som orättvis 
och vinklad vilket kan bidra till att i 
onödan ge släktforskningen en negativ 
image. 

– Fråga äldre släktingar medan tid är. 
Skriv ner eller banda gärna, eller video-
filma. Lägg tidningsklipp och annat på 
hög för senare användning, men anteck-
na källan noga, säger Ove. 

Faddererfarenhet
Oftast är folk mycket tacksamma och 
trevliga när de får hjälp av faddrar, men 
någon enstaka gång möts faddrar av 
både svordomar och andra otrevligheter, 
men sådant glöms fort. Oftast kommer 

frågorna per e-post och då svarar Ove 
förstås på samma väg. 

– Även om de flesta är tacksamma och 
berättar hur det gick, lämnar några mig 
tyvärr i ovisshet om medicinen hjälpte 
eller ej. Trösten är att hälsan tiger still, 
säger Ove.

– Disgen har förstås blivit allt bättre 
och alltefter fått många finesser. Men 
fadderskapet innebär idag mest enkla 
saker som installation, flyttning av data 
mellan datorer o.s.v. Det är ofta en för-
ståelig brist på datorkunskap som ligger 
bakom många äldres frågor. Men ibland 
förekommer förstås också frågor som 
fordrar utredning och undersökning 
från min sida och som sedan resulterar i 
felrapport för rättelse eller förbättring av 
Disgen, berättar Ove. 
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Karl-Edvard Thorén
När Karl-Edvard gick i pension fick han 
erbjudande att köpa en PC till förmånligt 
pris, något han inte kunde tacka nej till. 
Men han ville använda den till mer än 
att bara ha den som skrivmaskin. Han 
råkade då upptäcka ett släktforsknings-
program på personalklubben. Han in-
stallerade det och började skriva in släk-
ten. Det var Disgen version 1 där man 
skrev in sina uppgifter via Basic. 

Efter att ha lärt sig lite mer om Disgen 
antog Karl-Edvard erbjudandet att leda 
en studiecirkel. De första kurserna blev 
på TBV i Södertälje 1992–1993. Sedan 
har det fortsatt med Västervik och se-
nare Linköping. 

– Bästa sättet att lära sig ett program 
eller något annat är att ställa upp som in-
struktör, säger Karl-Edvard. 

Värnplikten
Karl-Edvard vägrade vapen och fick 
därför vänta ett år för att få göra värn-
plikten. Det året tillbringade han hemma 
hos sin far i hans handelsträdgård. 

– Jag gjorde min värnplikt på brand-
kåren i Linköping. Så jag är brandsoldat 
också. Det var intressant att få ett år på 
brandkåren, säger Karl-Edvard. 

– I och med att jag hade civil värnplikt 
så gjorde jag alla repövningar på en gång 

på civilförsvaret i Katrineholm. Det tog 
4–5 månader. Man fick lite förlängt då 
man var vägrare. Jag var busschaufför 
på civilförsvaret och skjutsade folk som 
skulle ut på övning, säger Karl-Edvard.

Yrkeslivet 
Karl-Edvards yrkeskarriär började med 
tio år inom service av flyginstrument. 
Parallellt med arbetet studerade han till 
ingenjör på afton skolan. Efter examen 
blev han anställd som serviceingenjör 
på IBM 1955 där han servade hålkorts-
maskiner och senare datorer. 1960 gick 
han sin första utbildning i datorservice. 

– Jag arbetade hos Saab då de köpte 
sina första IBM-maskiner. Ett av de 
första jobben jag hade där var att, på 
en IBM-dator, installera ett extraminne 
– på 4 kB! Den fysiska storleken var 
10 cm3. När det ett par år senare kom en 
ny generation stordator, en 650, instal-
lerades en av de första på Studsvik. Det 
blev mycket extraarbete med alla upp-
dateringar av en ny datormodell, säger 
Karl-Edvard Thorén

– Många tycker att internet är så fan-
tastiskt. Men vaddå – på IBM hade vi re-
dan på mitten av 1960-talet ett världsom-
spännande nät. Jag minns att vi bland 
annat skickade julkort till varandra. Det 

var en bild på en stuga, det snöade, och 
fortsatte att snöa i flera minuter innan 
stugan var översnöad. Men detta blev 
snart förbjudet eftersom datorerna inte 
gjorde annat än att skicka julkort. Det 
gick ju inte så fort på den tiden, berättar 
Karl-Edvard. 

– Ett annat exempel på användning av 
vårt nätverk är när vi på en datorkurs 
i Tyskland skulle träna programmering. 
Det var många som skulle ha sina pro-
gram kompilerade så det var kö till da-
tormaskinen i källaren. Vi insåg att det 
var natt i Amerika vilket borde innebära 
ledig datorkapacitet. Det gick fortare att 
få programmen kompilerade i Amerika 
och få resultatet tillbaka via nätet, än att 
stå kvar i kön i Tyskland, berättar Karl-
Edvard. 

Hans jobb på IBM innebar många 
resor eftersom han fick gå månadslånga 
utbildningar i bl.a. Tyskland, England, 
Frankrike och Italien. Han jobbade ock-
så ett par år i Italien. Detta var något som 
gjorde att Karl-Edvard tyckte att arbetet 
var mycket givande. 

Andra fritidsintressen
Karl-Edvard funderar över om han har 
blivit yrkesskadad genom att arbeta som 
serviceingenjör. Han gillar nämligen att 

Karl-Edvard Thorén – 4089
Ålder: 84 år
Bor i Linköping.
Släktforskat i 24 år.
Medlem i Dis sedan 1991.
Fadder för Disgen sedan 1993. 
karlet@comhem.se
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leta fel, och kan han sedan åtgärda dem 
så är det extra kul. Han räknar därför 
Disgen-support och programtestning 
som en hobby. 

– Ett par dagar i veckan är jag på 
sommartorpet i Kisa. Det är min frus 
föräldra hem. Här går jag och småplock-
ar, klipper gräset, sköter trädgården och 
planterar blommor, säger Karl-Edvard. 

Han arbetar även på en hjälporgani-
sation i Linköping där han har en del 
datorjobb med ett Accessystem för att 
t.ex. skriva tackbrev till de som skänkt 
pengar. Han åker runt i Östergötland 
och tömmer 150–170 insamlingsbössor. 

Släkten
Karl-Edvards far var från Östergötland 
och hans mor från Grönlia, Södertörn. 
Han är född i Stockholm, men bodde där 
bara några år innan de flyttade tillbaka 
till Östergötland. 

– Jag har inget direkt spännande att 
berätta om min släkt, säger Karl-Edvard.

Disgentips
I senaste versionen av Disgen finns en 
ny, förnämlig funktion där man enkelt 

kan skapa en ny mapp i arkivet och byta 
mellan mapparna. Det finns inte längre 
någon anledning att använda flera arkiv 
– använd i stället flera mappar. 

– Om man är osäker på hur man gör i 
något sammanhang, t.ex. koppla perso-
ner, så kan man skapa en ny mapp Dg-
8data_test och läsa ner sin säkerhetskopia 
där, sedan är det fritt fram att laborera, 
berättar Karl-Edvard. 

Släktforskningstips
Han har upptäckt att för den informa-
tion han först registrerade angav han 
vilket microfiche han hämtat informa-
tion ifrån, men det var inte någon bra 
källhänvisning eftersom den nu bygger 
på en förlegad teknik. 

– Det måste vara originalet, kyrkbo-
ken, som man anger som källa och gärna 
hänvisar till korrekt sida, berättar Karl-
Edvard.

Faddererfarenhet
Fritiden fylls av fadderverksamhet och 
att testa program. Fel hittar man alltid. 
Karl-Edvard tycker att det är intressant 
när någon ringer och ställer frågor till 

honom som fadder. Han måste försöka 
komma fram till hur det ser ut på skärmen 
hos den som ringer. Det är som att lösa 
korsord. Vad gör de egentligen för fel? 

– Jag får ca 100–150 faddersamtal per 
år. Jag för bok så att jag ska komma ihåg 
alla fadderärenden, säger Karl-Edvard. 

– Till en fadder kommer frågor av alla 
slag, t.e.x. kan det vara svårt för många 
att städa upp i databasen när man lagt in 
personer två gånger på grund av att man 
har följt släkten i olika riktningar. Då gäl-
ler det att kunna koppla loss och koppla 
ihop rätt personer, berättar Karl-Edvard. 

Många har problem med nyordningen 
som varit i 8.2a där man efter installation 
ska lägga in sin gamla säkerhetskopia. 
Nu finns en katalog där säkerhetskopian 
sparas, så enligt beskrivningar är det 
bara att läsa ner säkerhetskopian däri-
från. Men det gäller inte första gången 
efter installation, då är ofta frågan var 
den gamla säkerhetskopian finns. Vet 
man inte det är oftast den enklaste lös-
ningen att ta en ny säkerhetskopia på 
det gamla systemet och välja var den ska 
sparas, eventuellt. i Dgbackup-katalo-
gen i nya systemet. 
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Våra medlemmar

våra medlemmar

?
Vilket släktforskningsprogram 
använder du? Vilka är de bästa 
programfunktionerna? 

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

Vilka andra fritidsintressen har 
du? Rekommendera en bra bok. 
Vilken är din favoritmat och vilka 
resmål är intressanta?

Frågor

våra medlemmar

Monica, 58 år, bor i Kolbäck. Hon arbetar som 
redovisningskonsult. Hon har släktforskat i 
2 år och varit medlem i Dis sedan 2010. 

Jag började använda Disgen då jag blev med-
lem i Dis. Jag tycker att Disgen är lättanvänt 
eftersom jag ofta använder snabbkommandon 
istället för musen. Jag skulle vilja lära mig mer 
om programmet.

Annat jag sysslar med är videoredigering, lyss-
na på musik, läsa böcker samt lösa korsord 
och Sudoku.

Med livet framför sig av Emile Ajar, Maken av 
Gun-Britt Sundström och Jag älskade honom 
av Anna Gavalda är några av de böcker jag 
skulle ta med mig till en öde ö.

Spännande resmål som jag vill se mer av är 
Madeira, Luang Prabang i Laos, Vietnam och 
Sri Lanka.

Jag är ”trassling” med Björn Ferry. 
Problemet med min släktforskning är min 
mormor som är född i Jönköping med ”mo-
der okänd 23 år” som enda ledtråd.

Jag är mest stolt över att jag hittat min mor-
fars mormors fars ursprung. Han dök upp i 
Stockholm på 1820-talet under namnet Johan 
Englund född 1800-01-08, men fanns inte i nå-
gon inflyttningsbok. Det visade sig att han var 
född i Ölmstad med namnet Johannes Larsson.

Just nu söker jag efter barn, barnbarn m.m. 
till min farmors morfars far som var född i 
Millesvik 1792. 

Jag fick en gammal släktutredning där en per-
son omnämns som handlare i Döderhultsvik och 
undergörare i Amerikat, den s.k. Fallebogöken.

Mathias Gyllensteen Söderström, 30 år, bor i Säff-
le. Han arbetar i byggbranschen. Han har släkt-
forskat i 2 år och varit medlem i Dis sedan 2010.

Jag började med att skriva in min släkt på 
hemsidan www.genvagar.nu. Det är gratis och 
det känns som en bra och säker lösning.

Förutom släktforskning är lokalhistoria och is-
hockey något som ligger mig varmt om hjärtat.

Jag arbetar i familjeföretaget inom byggnads-
sektorn. Så när jag var 22 år gammal ritade jag 
ett hus som jag sedan stolt lät bygga. Idag tar 
givetvis huset en del tid och när energin finns, 
så lägger jag gärna ned lite tid på det.

I min släktforskning har jag, hittills, hittat den 
största delen av släkten i Värmland, Danmark 
och Västernorrland

Jag försöker hitta alla ättlingar till bröderna 
Per och Ludvig Allström från Karlstad. Jag har 
haft nöjet att besöka många av dem.

Jag fick nyss ny information om Dr. Walde-
mar Allström (som jag skrivit om i detta num-
mer av Diskulogen). Waldemar Allström lär 
ha fått en dotter vid namn Aurelia Allstrom, 
född i juli 1874. 

Mathias G Söderström
medlem 43084

Monica Fagerholm  
medlem 43946
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Födelseuppgifter 1880-1920 nu sökbara hos Ancestry! 
För första gången i Sverige har födelseuppgifter för personer födda 1880-1920 indexerats på namn! Nu är det en-
klare än någonsin tidigare att hitta dina förfäders födelseuppgifter även om du inte vet exakt när och var de föddes.
Du kan söka både på barnets och föräldrarnas namn och när du hittat rätt person kan du titta på den skannade bilden
från SCB-materialet där du ser vilka föräldrarna var så att du kan gå vidare i din forskning.  Drygt 5,6 miljoner 
födslar har gjorts sökbara på detta sätt. 

Med ett Sverige-abonnemang kan du även ta del av uppgifter från samlingarna Sverige, kyrkböcker, 1500-1937,
Emigranten Populär, födelseuppgifter från Sveriges Dödbok 1947-2006, passagerarlistor från Göteborg och mycket
annat. Du kan söka information om släktingar som emigrerat till USA och i de fall de angett att de föddes i Sverige
får du tillgång till bilderna från exempelvis USA:s federala folkräkningar.  

Ett Sverige-abonnemang kostar endast 995 kr/år och beställs på www.ancestry.se. World Deluxe-abonnemanget
som ger dig tillgång till allt material hos Ancestry kostar 1995 kr/år. Som medlem i DIS får du 25 % rabatt och 
betalar endast 1496 kr för ett år. Abonnemang med medlemsrabatt beställs på http://landing.ancestry.se/
offers/se/Sveriges.aspx.

Bygg ditt eget släktträd gratis hos Ancestry och hitta nya släktingar bland andra medlemmars släktträd! Du kan även
ladda upp din befintliga forskning som en GEDCOM-fil. Ancestry söker sedan efter träffar i andra medlemmars
träd samt i Ancestrys databaser och visar träffarna som löv i ditt träd. Du kan enkelt ta kontakt med andra medlem-
mar och hitta nya släktingar. 

Beställ på 

www.ancestry.se
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Jag forskar huvudsakligen på 
Allströmsläkten från Värm-
land. Mitt mål har varit att få 
fram alla ättlingar till bröder-
na Per och Ludvig Allström. 
Det låter kanske inte som 
en alltför tuff utmaning, men 
det har ibland visat sig tuffare 
och svårare än vad jag trott. 
Mitt stora problem har varit 
att jag är för nyfiken på för 
många ingifta anor.

I Diskulogen nr 89 fick ni bekanta er 
med några personer i mitt släktträd. Ty-
värr kunde jag inte slutföra hela berät-
telsen om den intressanta personen Dr 
Waldemar Allström. Jag ska nu försöka 
dela med mig så mycket jag kan, så att en 
lång historia blir kort.

Att jag idag kan sitta och skriva detta 
är inte för att jag är en sjuhelsikes släkt-
forskare. Jag vill rikta all ära till genealo-
gen Chris Bingefors. Hade det inte varit 
för henne, så skulle jag fortfarande vara 
lika ovetande om vad som skedde med 
mina avsides släktingar på andra sidan 
Atlanten.

Chris nystade fram lite information åt 
mig om vart den mystiske Waldemar All-
ström tog vägen och efter all information 

jag fått, så har jag idag kommit i kontakt 
med ättlingar till Waldemar Allström. 
Faktiskt inte bara Waldemars ättlingar 
utan också hans äldre bror Carl-Magnus 
Allströms ättlingar. 

Waldemar Allström
Bror Otto Waldemar Allström föds i Fel-
lingsbro den 25 september 1839. Han är 
son till kaptenen Carl-Gustaf Allström 
och hans hustru Margareta Lovisa Er-
icsson. Familjen är bosatt på Norrby 
Bruk, där Waldemar också föds.

När Waldemar är bara sex år gammal 
(1845), dör hans mor, troligen av lung-
sot vid ett besök i Stockholm. Det dröjer 
hela nio år innan fadern gifter om sig. 
Han gifter om sig med en mycket ung 
kvinna, som faktiskt är lika gammal som 
äldsta sonen Carl-Magnus. Det kan inte 
ha varit lätt att få en styvmor vid femton 
års ålder, och en som bara är sex år äldre 
än en själv.

1854 flyttar familjen till Arboga, där 
fadern köpt lantbrukaren J-G Winbergs 
fasta egendom vid Gamla Kungsholms-
brogatan under n:o 37 för den ansenliga 
summan av 69 000 Rdr Riksmynt.

Ett tag jobbar Waldemar som järn-
vägstjänsteman i Arboga, men det drö-
jer inte länge förrän han flyttar till Eskil-
stuna. 1855, skrivs han i Eskilstuna, som 
apotekarelev. 

Ett tomrum uppstår fram till 1864, 
då han blir antagen som menig i Dan-

mark. Den 2 januari 1864 antas han till 
18:e infanteriregementet, som en av 228 
svenskar i Danmarks krig mot Tyskland. 
Sammanlagt ska det ha varit 434 frivilliga 
svenskar. Samma år den 10 juli, mönst-
rar han av. Jag har även funnit uppgifter 
om att han ska ha tillhört 2:a bataljonen 
5:e kompani 21 februari 1864.

Jag har själv svårt att förstå att en apo-
tekarelev åker till Danmark och slåss för 
danskarna i det dansk-tyska kriget 1864. 
Vilket intresse kan Waldemar ha haft av 
att strida för danskarna? Kan det ha va-
rit påtryckningar hemifrån? Svaret på 
den frågan lär få stanna kvar i historien!

Waldemar i Amerika
När Waldemar egentligen lämnar Sveri-
ge för att resa över Atlanten är lite oklart, 
men han hamnar i alla fall i Chicago, där 
han arbetar som tryckeriarbetare. San-
nolikt reste han från Danmark.

1860 lär han ha blivit medborgare i 
San Fransisco och i den amerikanska 
folkräkningen 1870 står han skriven 
som läkare i Geneseo, Henry County, Il-
linois. År 1880 arbetar han som tryckare. 
Han trycker tidningar och böcker.

1891, fyra år efter Waldemars död, 
kan man läsa i en svensk tidning om hans 
bedrägliga beteende på andra sidan At-
lanten. Han tjänade mycket pengar på 
att sälja värdelösa gruvaktier (se Dis-
kulogen nr 89). Jag undrar hur allvarlig 
situationen egentligen var? Och hur lång 
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tid det tog innan nyheten om Waldemar 
spreds till Sverige? Waldemar själv ver-
kade dock tro på sin guldgruva eftersom 
han faktiskt grävde efter guld! 

År 1920 ansöker en Eric W P All strom 
om amerikanskt pass. Han uppger att 
han är född 1884 i Truxillo/ Trujillo i 
Spanska Honduras och att faderns namn 
var Waldemar Allstrom, död 1887, från 
Sverige.

Vid en lite närmare titt på staden Tru-
jillo i Honduras, så kan man läsa att sta-
den en gång var huvudstad och känd just 
för sina guld- och silver gruvor. Staden 
ska ha varit välbesökt av pirater under 
flera århundraden och man lät bygga ett 
fort för att försvara den. 

Waldemar var inte ensam om att upp-
täcka Trujillo. Christopher Columbus 
hamnade faktiskt i staden den 14 au-
gusti 1502 på sin fjärde och sista resa till 
Amerika. Han ska då ha döpt platsen till 
Punta de Caxinas. 

Så vitt jag vet idag, så fick Waldemar 
tre barn:
1. Julius Theodoric Allstrom (1869–1928) 

Järnvägsarbetare.   
Född i Joliet, Illinois.

2. Eric W P Allstrom (1884–1940)   
Indianinspektör i Tucson, Arizona. 
Född i Truxillo/ Trujillo, Spanska 
Honduras.

3. Dagmar Allstrom (1886–?)  
Född i NewYork

Bror Otto Waldemar Allström levde ett 
alldeles för kort, men dock händelserikt, 
liv. Han blev bara 48 år gammal.

Gemensamma intressen
Något som fascinerar mig är jakten på en 
röd tråd i en stor släkt. Med en röd tråd 
menar jag att hitta ett gemensamt arv, som 
omedvetet följer flera släktingar i genera-
tioner. Nu menar jag inte i ett rakt släktled 
från far till son, utan hur man lockas till 
samma saker helt oberoende av varandra.

Jag nämnde i min förra artikel att det 
som fångade mitt intresse med släkt-

forskningen för snart två år sedan, var 
just att jag hört att jag var nära släkt med 
Selma Lagerlöf och flera andra stora 
värmländska författare. Nu visade det 
sig dock att vi inte är så värst nära släkt. 
Min första gemensamma ana med La-
gerlöf och Ferlin är ingen minde än Jo-
han Börjesson Carlberg, som omnämnts 
som Ransätersbrukens grundläggare 
efter att ha börjat bygga hammarsmed-
jorna vid Ranån. Han ska ha levt mellan 
1606–1676.

Just författandet känns som en röd 
tråd i min släkt. Vad nu definitionen 
av min släkt egentligen betyder i släkt-
forskarsammanhang? Om vi utgår från 
Johan Börjesson Carlbergs ättlingar, så 
återfinns ganska många kreativa, skri-
vande personer. Om jag listar upp dem, 
så får jag fram dessa personer:
•	 Esias Tegnér (1782–1846)
•	 Erik Gustaf Geijer (1783–1847) 
•	 Gustaf Fröding (1860–1911) 
•	 Selma Lagerlöf (1858–1940)
•	 Nils Johan Ferlin (1898–1961)
•	 Olof Lagerkrantz (1911–2002).
Det finns troligen många fler skrivande 
personer bland hans ättlingar, men detta 
är ändå en röd tråd, som jag finner intres-
sant att forska vidare på. Finns det fler 
författare och poeter i släkten?

Mina första fynd
När jag bestämde mig för att kolla upp 
om jag hade några skrivande släktingar 
använde jag mig av Libris, som är en bra 
källa att söka fram publicerade personer 
i. Där fann jag en person min farfar vid 
något tillfälle nämnt ska ha varit delaktig 
i en bok.

Att kalla honom författare är kanske att 
ta i, men han var medarbetare vid produk-
tionen av en handbok. Handboken var en 
redogörelse för 1959 års lagstiftning om 
allmän varuskatt. Kanske inte riktigt vad 
jag letade efter, men på samma sida fann 
jag två andra personer med anknytning 
till Allström-släkten, bl.a. Maria Allström.

Vid ytterligare en titt på Libris fann 
jag Bror Otto Waldemar Allströms bror, 
Carl-Magnus Allström. Carl-Magnus 
hade ett intresse just för genealogi och 
har skrivit en bok som skildrar europeis-
ka kungasläkter. Den långa titeln på bo-
ken är Dictionary of royal lineage of Europe 
and other countries from the earliest period to 
the present date.

Fram till dess hade jag fått fram tre 
personer inblandade i skrifter, men 
egentligen är det bara Maria Allström 
som skrivit en bok. C-M Allström gjorde 
en genealogisk redogörelse, men använ-
de inte sin fantasi och kreativitet, så det 
kändes som att den röda tråden höll på 
att dö ut, men så av en slump fann jag 
något mycket, mycket intressant. Detta 
efter tips på Anbytar forum, internet sök 
och kontakter med amerikanska släk-
tingar. Carl-Magnus son Oliver Allst-
rom, som senare ändrade efternamnet 
till Allstorm, var en flitig skribent. Han 
skrev mängder av dikter och blev en om-
talad poet i framför allt delstaten Texas, 
där han länge bodde. En av hans dikter 
The Lone Eagle’s Littany ska finnas i en 
FBI-mapp om Amerikas första littera-
tur i Franklin D. Roosevelts bibliotek i 
Hyde park, USA.

Oliver Allstrom var en person, som 
gärna yttrade sig, inte bara i text. Strax 
innan ett stort konvent arrangerat av 
Coca Cola, ska Oliver ha hållit ett tal, 
där han påstod sig bättre än någon an-
nan känna Texas.

– Jag tror, jag besitter en sådan pos-
sition att känna Texas, så som få andra 
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känner det. Jag har avverkat 10 000 mi-
les av detta imperium, utan att korsa dess 
gränser, började Oliver sitt tal. 

Han slog fast Texas storhet och på-
pekade att de stod för en fjärdedel av 
världsproduktionen av bomull. Samti-
digt som han hyllade järnvägen påpeka-
de han också att den förstörde. ”Visserli-
gen kan vi transportera våra varor, men 
den förstör vår sköna natur”, sa Oliver.

Oliver blev allt mer kontroversiell i 
sitt liv. Han blev en frispråkig rasist, och 
medlem i Ku Klux Klan, som skrev dik-
ter om hur illa det vore med rasblandade 
barn och äktenskap. Den mest kontro-
versiella dikten han skrev var When a 
white girl has a black baby, som i korthet 
handlar om en kvinna som skaffar barn 
med en mörk man. När hon fått barnet 
känner hon ånger för att alla har vänt 

henne ryggen och hon känner skam 
över att ha smutsat ned sig själv. Ett litet 
stycke ur dikten:

I sold my birthright for a mess, I mixed my 
white-born blood with black blood, so I lang-
uish here like one bogged down in mud. 

Though I’d hug a pure white child, and call 
him half divine, I’d lift him up before the world, 
and praise his father’s name, while now, my 
baby’s mongrel face, reminds me of my shame.
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Att försvara Olivers rasistiska åsikter 
är till ingen nytta, men vad man måste 
förstå är att i Texas och den amerikanska 
södern hörde rasism och slavhandel till 
vardagen. För många av dem som växte 
upp i den amerikanska södern var det 
helt otänkbart att svarta och vita skulle 
leva sida vid sida med samma rättigheter.

En merit Oliver kan lägga till sin lista 
är att han tillsammans med staden Hous-
tons borgmästare, Ben Campbell, skrev 
stadens officiella sång Houston Municipal 
Song. Den antogs den 4 juli 1915, som 
officiell.

Journalister & andra skribenter 
Oliver Allstrom jobbade faktiskt också 
som journalist, eller skribent, för Frontier 
Times Magazines i Texas. Och han är inte 
den enda som jobbat på en tidning. Den 
prisade språkläraren Maria Allströms 
dotter Lisa är utbildad journalist. 

Senaste fyndet av skrivande All-
strömare är en också nu levande person, 
Rolf Sundberg, som arbetar som arkeo-
log och har varit medförfattare till boken 
Lödösefynd: ting från en medeltidsstad. Rolf 
är brorson till Bengt Bratt, som var aktiv 
skribent redan på 60-talet. Han skrev då 
TV- och radiopjäser, bl.a. Hem till byn. 

Nya trådar att följa upp
Hela tiden finner jag nya ättlingar till brö-
derna Per och Ludvig Allström. Det som 
jag från början trodde skulle bli en enkel 
uppgift har idag visat sig vara en gigantisk 
uppgift som sträcker sig världen över.

I skrivande stund har jag funnit ätt-
lingar i Sverige, Norge, Danmark, Fin-

land, England, Frankrike, Honduras, 
Argentina, Nya Zeeland och USA. Det 
är en tuff uppgift för en amatörsläktfors-
kare som jag, men jag måste skryta med 
att för varje dag blir jag allt mer skicklig 
på att hitta genvägar till uppgifterna om 
de förlorade släktingarna.

Ett av spåren jag jobbar på idag är 
att finna en släkting som jag misstän-
ker skrivit en bok om den småländska 
faunan. Bokens titel lär ha varit Några 
Skandinaviska former af Hieracium Auricula 
Lamk. Hans namn var Carl Otto Edvard 
Stenström, son till den berömde agrono-
men Otto Elof Stenström (1824–1894) 
och hans hustru Anna Fahlbeck.

Carl Otto Stenström föddes 1858 i min 
hemkommun Säffle, vilket jag ser som en 
intressant del i det hela. Fadern, som var 
rektor på agronomskolan på Gårdsjö, lät 
sända honom till Aberdeen, Skottland 17 
januari 1877. I Skottland skulle han tro-
ligen fördjupa sig i studier, som kunde 
komma till nytta för hans framtida karriär.

Den 13 april 1893 flyttade både Carl 
Otto och familjen från Gillberga i nuva-
rande Säffle kommun. Enligt kyrkböck-
erna flyttade familjen till Västmanlands 
län, men dessa uppgifter verkar vara fel-
aktiga. Med lite hjälp har jag fått fram 
uppgifter om att Stenström var bosatt 
både i Norrköping och Stockholm år 
1900. 

Fler intressanta skrivande personer 
bland Allström-ättlingarna är den tidi-
gare riksdagsmannen och statsvetaren 
Pontus Erland Fahlbeck (1850–1923). 
Han var med som utgivare av Statsveten-
skaplig Tidsskrift tillsammans med några 

andra personer från 1897, men 1899–
1918 var han ensam om uppgiften. 1918 
pensionerade han sig från nämnda tids-
skrift.

Pontus Erland Fahlbeck var involve-
rad i många utgivna böcker, men samt-
liga av dessa var faktaböcker om svensk 
ekonomi och andra för honom intres-
santa saker.

En kritiker skulle nog påstå att det inte 
är konstigt att flera personer i en släkt 
råkat bli journalister eller kanske förfat-
tare, men nog tycker jag som optimist att 
i en släkt där jag nu har närmare 500 per-
soner i släktträdet är det en procentuellt 
vanlig förekomst i släkten att skriva.

Ännu har jag inte slutfört släktträdet i 
nedåtstigande led och det återstår att se 
om det dyker upp fler intressanta perso-
ner som skrivit in sig i historien!

Frågan är nu bara om jag kan tillräkna 
mig själv till skaran av skrivande All-
ström-ättlingar? Visserligen är jag var-
ken känd eller erkänd, men innerst inne 
tror jag nog att jag har mycket skrivande 
som rinner i ådrorna på mig. 

Mathias g söderströM

mathias@noxit.se

A
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ntal medlemmar är 27 494, netto-
ändring under 12 månader är 
360 (+1,3 %). 

Vi har fått 40 nya medlemmar per vecka.
Kön: Män 63 %, kvinnor 37 %
Ålder: Median 66 år, undre kvartil
58 år och övre kvartil 72 år.

1,6 % av medlemmarna är under 35 år 
(47 % män och 53 % kvinnor)

Nya medlemmar har medianålder 65 
år, 3,2 % är under 35 år.

Vi har endast födelseår för 25–50 % 
av medlemmarna. Bidra gärna till att 
förbättra vår statistik genom att ange 
ditt födelseår tillsammans med namn 
och medlemsnummer till Dis kansli, 
exp@dis.se. På ditt inbetalningskort för 
året står det om vi har ditt födelseår el-
ler inte.

De vanligaste släktforskningsprogram-
men vid Disbyt-utdrag de senaste 12 må-
naderna är: Disgen ca 71 %, Min Släkt 
14 %, Holger 3 % och övriga ca 12 %.

Antal Disgen/ PC-innehavare:   
 19 912 (72 %)
 varav version 8: 18 989 
 (varav version 8.2: 10 205)
Antal sålda Disgen de senaste 12 måna-
derna till nya användare: 1140 
 uppgraderingar: 1430
Antal sålda Disgen sedan 1982: 29 370
Antal medlemmar med Disbyt-utdrag:    
6 987 (25 % av medlemmarna).

 MedleMsantal

1 feb

MedleMsantal

27 april

varav inoM regionen dis-Medl i regionen

Dis- Väst 3047  3101 2798  5204 
Dis-Öst 3027 3082 2649  5841  
Dis Syd 3170 3286 2865 4092
Dis-Mitt  989 1023  839 1704
Dis-Bergslagen 1613 1670 1454 4187
Dis-Småland 1084 1119  837 1796
Dis-Nord  393  431  345  875
Dis-Filbyter  700  741  671 2597
Ej regionanslutna 13463      13678 (50 %)

MedleMMar

%

Sverige 26289 96
N. Amerika 539 2
Övr. Norden 542 2
Övr. utlandet 124 
Totalt 27111 

MedleMMar

%

Nya medlemmar 2093 7,7
Rapporterat avlidna 146 0,5
Aktiva utträden 447 1,6
Ej förnyat för 2010 1140 4,2
Nettoändring 360 +1,3 37 % 

Kvinnor

63 % 
Män

Dis medlemsläge april 2011

Könsfördelning. Medlemmarnas släktforskningsprogram.

71 % 
Disgen

14 % 
Min Släkt

Disgen
Min Släkt
Holger
Övriga

A
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 Macspalten i dag skall vi visa hur man 
på ett annorlunda sätt kan göra sina 
forskningsresultat tillgängliga. En 

variant som uppskattas av den yngre 
generationen, och ett sätt att intressera 
barnbarnen för släktforskning.

Vi skall kort beskriva hur man i Reuni-
on kan skapa html-filer, läsbara i webb-
läsare. Vi har ju tidigare mest ägnat oss åt 
att visa forskningsresultaten på papper, i 
släktböcker och släktkrönikor.

HTML 
HTML är ett speciellt språk som webb-
läsarna förstår, och är en förkortning av 
Hyper Text Markup Language. Språ-
ket består av en massa olika styrko-
der, som kombineras på olika sätt, 
begrepp som taggar, kommandon 
och märken förekommer också. Vi 
skall inte fördjupa oss i detta i dag 
– Reunionprogrammet håller 
reda på allt detta när man väljer 
att skapa en webb-fil.

Filerna är läsbara i alla de 
olika webbläsarna, och blir 
tillgängliga i såväl Micro-
soft som Macintosh och 
Linux.

I Reunion kan man välja att skapa 
HTML-fil/ webbmapp i: Ansedel, Famil-
jeansedel, Släkttavla, Berättande släkt-
tavla, Anlista, (=antavla i tabellform), 
Tiny Tafel-rapport, Ättlingslista och na-
turligtvis Familjekort för webb.

Som exempel skall jag nu beskriva hur 
man skapar en Anlista = antavla i tabell-
form:
1. Starta Reunion och välj den person 

som skall vara Proband.
2. I menyraden, välj Skapa > Anlista
3. Markera vem som skall vara Proband 
4. Välj antal generationer
5. Inkludera Källor, Bilder och Media-

sida för Webb. 
6. Välj Layout: Standard
7. Välj Webbstil: Standard
8. Välj Destination: Webbmapp
9. Välj Webbalternativ: Webbläsare
10. Spara och välj en mapp för att spara 

din antavla i tabellform.
När man blir varm i kläderna kan man 
laborera med olika layouter och webb-
stilar.

Vi kan nu välja att spara webb mappen 
på ett USB-minne, eller en CD-skiva – 
som andra släktforskare, vänner och 
släktingar kan ta del av. Man kan natur-

I

Förkortningar och klipp
Exempel på en webbsida skapad i Reunion

helge olsson

helge@dis-syd.se
http://kulturenanderslov.se/helge
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ligtvis också lägga ut uppgifterna på en 
hemsida. För att lägga ut hemsidor finns 
en del olika program, t.ex. WS _FTP – 
det finns också en hel del litteratur om 
hur man skapar och arbetar med webb-
sidor – men det är en helt annan historia.

PDF
När man gjort en liten släktbok och ska-
pat en Wordfil och infogat bilder blir det 
dags att kontakta tryckeriet. Då säger 
säkert tryckaren att de vill ha materialet 
som en PDF. 

Visst, inga problem, vid utskrift från 
Macintosh finns valet Spara som PDF. 
Välj högsta möjliga kvalitet för filer som 
ska skickas till ett tryckeri. Skicka sedan 
PDF:en till tryckeriet som en bifogad 
fil, eller lägg upp den på tryckeriets ftp. 
PDF:en kan bli stor, t.ex. 32 MB, lite för 
stor att skicka som bifogad fil, tycker jag.

Avslutningsvis
Dagens spalt avslutas med några klipp; 
ett från Diskulogen nr 44, februari 1998 
och ett från macworld.idg.se fredagen den 
18 mars 2011.

Från Diskulogen Nr 44, februari 1998
DISGEN för Macintosh
Det är naturligt nog många medlemmar 
som efterlyser besked om hur det går 
med uppdateringen av Disgen för Mac, 
så att det fungerar bra även på moderna 
Mac-datorer.

Det går fortfarande inte att ange något 
datum, men vi kan rapportera att över-
sättningsarbetet till en modern kompila-
tor fortskrider i den takt vår nye Mac- 
programmerares fritid tillåter. Vi kan bara 
hoppas att han lyckas inom rimlig tid.

Under tiden underhålls nuvarande 
version 4.5 av Arne Wallgren, men som 
bekant uppstår besvärande problem när 
man kör programmet på Macar med stort 
internminne, och det har ju alla Macar 
som säljs idag.   sture b

Ja, ett Disgen-program för Mac har 
länge stått på önskelistan.

Från macworld.idg.se fredagen den 18 mars
Går det verkligen att hitta avlägsna släk-
tingar från 1600-talet med sin hypermo-
derna Mac? Apple grundades ju först 
1976 och Facebook fanns ju inte ens på 
1900-talet. Är det någon idé att googla?

– Jo, prova och du kommer bli för-
vånad över hur mycket du kan hitta, 
säger Ola Karlsson som släktforskat i 
sju år med sin dator, och det går allde-
les utmärkt att göra det på Mac. Själv 
lyckades Ola hitta en historia om när 
den för honom dittills okände släktingen 
Assar Månsson Starkman red in på häst 
på Byarums värdshus i Småland år 1670 
och sköt med pistol. 

Ola Karlsson tvekade länge inför att 
skaffa Mac eftersom han dragit igång 
släkforskning på sin PC och hade fått 
höra att de bästa verktygen för detta 
bara fanns för Windows.

– Idag vet jag bättre. Du behöver fak-
tiskt inte en dator från stenåldern bara 
för att du ska gräva i det förflutna, skrat-
tar Ola som numera är stolt ägare av en 
Macbook Pro.

Ola Karlsson fick nämligen höra talas 
om programmet MacFamilyTree och 
idag berättar han gärna för andra hur 
man kan släktforska med Macen. 

– Once you go Mac, you never go back bru-
kar ju Appleanhängare säga. Jag håller 
med, även om jag nu också i släktfors-
karsammanhang brukar lägga till With 
Mac you really can go back, säger Ola. 

Macspalten

PDF
PDF, Portable Document Format, är 
ett digitalt dokumentformat utvecklat av 
Adobe Systems. Filerna visas på skärmen i 
samma format som de har som utskrifter.
Den vanligaste läsaren är gratisprogram-
met Adobe Reader. PDF används i första 
hand som ett distributionsformat, såväl 
för visning på skärm som för utskrift och 
tryck. Då PDF-dokument kan infogas i ett 
dokument kan det fungera som ett kom-
paktare alternativ.

www.wikipedia.se

macspalten
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Alla har vi hört till leda att vi 
måste säkerhetskopiera. Ändå 
är det många som struntar i 
det – man tänker antagligen 
”det drabbar inte mig”. 
Som fadder vet jag att många lever far-
ligt, och jag blir kontaktad när släkt-
forskningen försvunnit. Bara i år har 
tre medlemmar kontaktat mig för att få 
hjälp, men utan fungerande backup kan 
jag inte göra mycket. En medlem hade 
haft inbrott, en annan drabbades av elds-
våda, en tredje hade korrupta filer varför 
backupen inte hade fungerat på länge. 

Utan backup kan faddrar inte ge myck-
et hjälp. Det är kusligt när åratal av idogt 
arbete bara är borta! Som om brand inte 
vore tillräckligt vet vi att hårddiskar förr 
eller senare slutar fungera. Men vi vet 
inte om det sker om en minut eller fem 
år. Med goda backuprutiner förhindras 
katastrofen. Gör det till en vana att ofta 
säkerhetskopiera dina viktigaste data.

Du bör alltid göra en backup innan 
du gör större ändringar i din databas, 
uppdaterar eller flyttar personer mellan 
olika flockar. För din egen och fadderns 
skull bör du även göra en backup innan 
du söker hjälp!

Förberedelser i Disgen
En medlem hade fått ett fel på någon av 
Disgens filer, vilket ledde till att back-
upen inte fungerade. När han skulle 

uppdatera till 8.2a verkade en långva-
rig forskargärning vara helt förlorad. 
Därför bör du låta Disgen kontrollera 
att det inte uppstått felaktigheter i data-
basen innan varje säkerhetskopiering! 
Välj Verktyg > Kontrollera DISGENs filer [1]. 
Efter några sekunder får du meddelande 
om vad som kontrollerats och om even-
tuella åtgärder vidtagits. Det avslutas 
med meddelandet Klart! samt en möjlig-
het att läsa en loggfil. Kontrollera nu att 
den anger Inga skador påträffade och Alla 
relationer är OK! Stäng därefter loggfilen 
och meddelandet.

Disgens backup
I Disgen 8.2 finner du under Verktyg > 
Backup alternativ för att Skapa säker-
hetskopia, Visa säkerhetskopia och Återläs 
säkerhetskopia [2].

För att skapa en ny säkerhetskopia 
klickar du på Skapa säkerhetskopia. No-
tera nu var backupfilen kommer att 
placeras. Som standard placeras den i 
Disgens datamapp dg82data/DgBackup. 
Notera också filens namn som innehåller 
dagens datum och aktuellt klockslag. Det 
är alltså ingen risk att du skriver över en 
tidigare backup, detta är nytt från ver-
sion 8.2. Du får också välja om du vill ta 
med bilder, underlagskartor m.m. Detta 
påverkar filens storlek. Tidigare backu-
per tas inte med. Vill du ta backup till 
ett USB-minne eller en extern hårddisk 
klickar du på den nedåtriktade pilen [3] 
och letar reda på minnet. När du gjort 

dina val trycker du på Spara och Dis-
gen skapar säkerhetskopian, [4]. Efter 
någon minut är kopian klar och du kan 
titta på loggfilen och sedan trycka OK.

I den senaste versionen av Disgen får 
du en varning när du öppnat Disgen 25 
gånger utan att ta backup. Ignorera inte 
denna varning! [5].

Det kan vara bra att spara de tre se-
naste säkerhetskopiorna för att med sä-
kerhet kunna återskapa data om något 
skulle hända. Efterhand bör du radera 
de äldre säkerhetskopiorna. 

Backup utanför hemmet!
När man råkar ut för brand eller stöld 
inser man nödvändigheten av att ha 
en aktuell säkerhetskopia lagrad på en 
plats utanför hemmet. Ett alternativ är 
att lämna eller e-posta en kopia till barn 
eller vänner. Lagrar man sin egen post 
på en extern server (t.ex. hotmail eller 
gmail) räcker det med att e-posta den till 
sig själv. Ett annat smidigt alternativ är 
att spara backupen på en näthårddisk. 
Med konto på Microsofts Skydrive får 
du plats för hela 25 GB data gratis. An-
dra exempel på näthårddiskar ser du i 
rutan härintill.

DIS Arkiv
Dis erbjuder sina medlemmar att depo-
nera sin släktforskning i form av en sä-
kerhetskopia till Dis Arkiv. Syftet är att 
säkra släktforskningsmaterial som kan-
ske annars går förlorat, och att nu och i 

Säkerhetskopiering är nödvändigt! Bengt kjöllerströM

bengt@kj2.se
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3
 
Bild 3. Skapa en säkerhetskopia. 
1 Kontrollera var säkerhetskopian lagras.
2 Tidigare säkerhetskopior. 
3 Säkerhetskopians namn innehåller den aktuella tiden.

2

Bild 1. Kontrollera Disgens filer. Kontrollera speciellt att inga skador 
påträffats och att alla relationer är OK!
 
Bild 2. Säkerhetskopiering i Disgen 8.2. Här finns både alternativet att 
skapa en säkerhetskopia och att återläsa en säkerhetskopia.
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framtiden erbjuda tillgång till materialet 
för andra släktforskare med anknytning 
till materialet som överlåtits. När och på 
vilket sätt materialet får disponeras be-
stämmer givaren själv genom ett avtal 
med Dis. Skulle du av någon anledning 
behöva det i retur p.g.a. datorhaveri eller 
liknande, så får du det tillbaka.

Skulle du efter ytterligare registrering 
vilja sända in en ny säkerhetskopia, så 
går det bra – den ersätter då den tidi-
gare. Dis erbjuder också möjligheten att 
skriva ett släktforskartestamente, så att 
anhöriga kan få tillgång till ditt arbete. 
Kontakta Dis Arkiv, se sidan 45.

Kopiera hela datamappen
Ett alternativt sätt till backup är att ta 
en kopia på hela datamappen Dg82data 
till en annan enhet, intern eller extern, 
istället för att gå omvägen via en zip-fil. 
Lagringsmedia är ju numera så billiga att 
man kan kopiera över hela datamappen 
eller mer. Externa hårddiskar kostar ca 
50 öre per GB (den gamla disketten kos-
tade 5 kronor per MB!) Dessutom finns 
lagringsplats på internet som kan vara 
gratis. Det finns externa hårddiskar med 

inbyggt backupprogram som gör det ex-
tra lätt att ta backup av hela hårddisken. 
Det är viktigt med en rutin, annars är det 
lätt att det inte blir av.

Gör det nu!
Det bästa råd jag kan ge dig är att ta en 
backup nu! I morgon kan det vara för 
sent och du kommer att ångra att du inte 
följde mitt råd. 

Fullständig backup
En backup i Disgen säkrar endast Dis-
gens filer. Troligtvis har du förutom Dis-
gen dessutom annat värdefullt på din 
dator, bilder och dokument brev m.m., 
som du ogärna vill bli av med. I en kom-
mande artikel tänker jag ta upp hur man 
gör en fullständig backup av datorn och 
hur man kollar hårddiskens hälsa.

Film om säkerhetskopiering
När jag sökte på YouTube efter släkt-
forskning hittade jag en fin instruktions-
film av Kjell Weber om säkerhetskopie-
ring i Disgen. Skriv säkerhetskopiering 
i DISGEN i sökrutan så hittar du snabbt 
klippet. 

 

4

Bild 4. Disgen arbetar med att skapa säkerhetskopian.
 
Bild 5. Här lever man farligt, trots flera påminnelser 
har Disgen inte säkerhetskopierats. Klicka alltid på Ja-
knappen när denna ruta kommer upp.

Gratis hårddisk på nätet

Dino 2 GB www.dino.se
Google Docs 5 GB docs.google.com
Skydrive 25 GB skydrive.com
Adrive 50 GB www.adrive.com

5
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ag började släktforska i slutet av 
1970-talet och gjorde som de 
flesta – jag byggde min antavla 

och fort skulle det gå. I rullfilmernas ti-
devarv beställde jag tre, fyra rullar i ta-
get och sög ut så mycket jag kunde på de 
tre veckor man hade på sig. Biblioteken 
hade kvällsöppet någon dag i veckan och 
så hade man helgerna. Antalet forskare 
var inte så stort och antalet läsappara-
ter anpassat därefter, så det blev inte så 
mycket tid man verkligen kunde sitta där 
och läsa. 

Av någon anledning blev det spinn-
sidan i varje linje som tittade fram först. 
Antavlan såg ganska rolig ut. Det var 
inte mitt val utan handlade mer om att 
svärsönerna flyttade in, och inte svär-
döttrarna, om de gifte sig utanför den 
egna socknen.

Forska i Landsarkivet
För mig var det höstarna som gällde 
för forskning. Mormor kom från Råå, 
utanför Helsingborg, och då hon levde 
länge blev det naturligt att, när jag be-
sökte henne, också försöka få in ett be-
sök på Landsarkivet i Lund. Jag njöt av 
doften i lokalen och det lugna, försiktiga 
bläddrandet i böckerna. Det var ingen 

vacker lokal, som exempelvis forskarsa-
len i Vadstena, men den hade en känsla 
som stämde väl med det gamla material 
som låg framför mig på bordet. Högt i 
tak och höga fönster som gav bra ljus.  
I dag är takhöjden i rummet halverad och 
belysningen effektiv även i dåligt väder. 
Fönstrens ljus sprider sig fortfarande väl 
i lokalen för taksänkningen är bara gjord 
över borden och inte ut till väggen. Man 
har behållit den gamla karaktären genom 
att bordsuppställningarna är desamma. 

Snart är lokalen borta och det är andra 
sidan motorvägen och moderna lokaler 
som kommer att gälla.

Släktskröna
Min morfar kom från Blekinge och där 
finns en spännande skröna på hans mors 
sida, som fler än jag har forskat i men som 
ingen har kommit i mål med. Som van-
ligt med skrönor så har det lagts till och 
dragits ifrån, komprimerats och blandats 
ihop och uppgifter har knutits till fel ge-
neration. Det är det som är så spännande 
med arbetet att bena ut dem, för där finns 
alltid delar som speglar en sanning om 
hur det var – men vilka delar?

Denna skröna ägnade jag ett par veck-
or åt i början på 1990-talet när jag bodde 

När Josefine forskar på sin släkt i Landsarkivet 
i Lund följer hon inte enbart i släktens fotspår 
genom arkivmaterialet, utan även genom själva 
besöket i arkivbyggnaden.

josefine nilson

josefine-nilson@swipnet.se 
www.mingenealogi.se
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på patienthotellet i Lund och fick lätt 
strålbehandling varje morgon. Persona-
len var hygglig och gav mig morgontid 
så jag kunde traska till landsarkivet och 
stå vid dess port när de öppnade. Da-
garna gick fort. Skrönan handlade om 
flickan av börd som blev med barn med 
drängen. De gifte sig och hon gjordes 
arvlös. Det jag fann var en kvinna, vars 
bakgrund jag fortfarande inte vet mer 
om än att hon kom från Skåne. Hennes 
liv blev tufft. Maken var båtsman inte 
dräng, det var far hans som var det. De 
fick sex barn. När yngsta barnet var 1½ 
år dog fadern av tvinsjuka och fem år 
senare dog också modern. I dödboken 
skrevs hon som ”Fattighjon från Räva-
bygget, änka, 49 år, död i lungsot”. Så 
om hon var flickan av börd, så var det 
en omvänd klassresa hon gjorde som 
troligen gav henne ett tuffare liv än hon 
annars kunde fått. Alla barnen skrevs 
på fattigstugan och utauktionerades till 
olika platser i socknen.

Morfar
För ett år sedan hittade jag min morfars 
brorsdotter. En pigg, härlig kvinna som 
närmar sig de 90 och som accepterade att 
diktafonen var satt på inspelning. Hon 
berättade om skrönan och tillade. ”Din 
morfar åkte till Lund och forskade om 
det här”.

Tala om att få ståpäls på hela kroppen. 
Morfar hade suttit i samma lokaler som 
jag och forskat på samma personer. Han 
dog 1939. 35 år senare vandrar jag in och 
sätter mig på samma stolar och vänder 
blad i samma böcker. Tyvärr finns ing-
et av hans forskningsresultat bevarat. 
Mormor rensade hårt under sina nästan 
40 år som änka.

Morfars sista resa
Dagen efter mötet med min mors kusin 
steg jag in i forskarsalen igen för att fors-
ka på min morfars sjöresor. Sjömanshu-

sens material är inte digitaliserat i någon 
större utsträckning, så nu handlade det 
om att bläddra i originalhandlingarna 
igen. Han var sjökapten och dog av en 
bacill han dragit på sig på sin sista resa 
som gick till Medelhavet i slutet av 1939. 
Jag ville försöka förstå varför han läm-
nade sitt vanliga skepp, som mest gick i 
Östersjötrafik, och i stället valde att gå 
till Medelhavet när andra världskriget 
just hade börjat. Jag arbetade fort. Det 
blev mer som ett fiskande. En bra, mo-

dern kamera och det fantastiska ljuset 
från fönstren gav mig mycket material 
att ta med hem och gå vidare med. 

Något svar har jag ännu inte fått men 
känslan av att gå in i dessa gamla, här-
liga lokaler med vetskapen om att morfar 
också suttit där en gång, honom som jag 
aldrig träffat, den har jag med mig. Han 
kom så nära. Det blev på något sätt an-
däktigt. Cirkeln var sluten. 
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Med kamera i arkivet
De flesta arkiv tillåter dig att ta bilder av arki-
valierna. Men en del ber dig skriva under ett 
dokument där du förbinder dig att arbeta en-
ligt vissa regler.

Vanliga regler är att du inte får använda sta-
tiv utan måste ta bilderna på fri hand. Du får 
inte heller använda blixt. Det ställer lite krav 
på kameran men det finns många kompakt-
kameror som funkar riktigt bra, i prisklassen 
runt 3 000 kr. 

Kamera
Ska du köpa en ny kompaktkamera som du ock-
så kan använda på arkiven? Låt dig inte luras av 
antalet pixlar. Ljuskänslighet är minst lika viktigt. 
En kamera med många pixlar kan vara en fälla 
eftersom den ofta inte är lika användbar i dåligt 
ljus. Bildsensorn i en kompaktkamera är mindre 
till ytan än den i en systemkamera. 

Antalet pixlar ska fördelas ut på bildsenso-
rytan. På en liten bildsensor får varje pixel 
mindre utrymme än på en stor. Pixeln kan 
därför bära mindre information än pixeln på 
den stora ytan. Därför fungerar 8–12 mega-
pixel oftast bättre i en kompaktkamera när 
ljuset är svagt, än 16 megapixlar. Min egen 1,5 
år gamla kamera har 10,1 megapixlar. Jag är 
helnöjd med den. Titta på bilderna. 

En bildstabilisator är inte heller fel att ha i ka-
meran. Den minskar risken för suddiga bilder.

Köp gärna ett extra batteri. Det är så för-
argligt att stå där med tomt batteri och så har 
man bara tio bilder kvar man vill få med sig. 
Ett extra minneskort är inte heller fel att ha, 
speciellt om du inte kopierar över till datorn 
och rensar regelbundet.

När du tar dina bilder
Senast jag var i Lund tog jag många bilder. Bråt-
tom hade jag och självklart gjorde jag bort mig 
några gånger. Jag zoomade för mycket så att 
jag inte fick med överdelen av sidan där viktiga 
uppgifter fanns. Ibland tog jag fler än en bild ur 
lite olika vinklar för att vara säker på att få med 
allt. Sjömanshusens längder är stora och tjocka. 
Sidorna får kulle och är inte plana. Då använder 
jag ofta en annan längd som stöd för den ena 
halvan av boken, för det är svårt att fota och 
stödja med handen samtidigt. Att trycka och 
pressa för att få det plant är inte lämpligt för 
då kan bokryggen skadas. Bättre då att ta flera 
bilder. Ju mer rakt över boken man kan komma 
desto bättre är det men det kan vara svårt när 
man samtidigt vill se vad man fotograferar.

Sedan ska man ju komma ihåg vilken sida i 
längden bilden föreställer, annars blir ju bilden 

värdelös. Senast förde jag en logg på papper 
där jag skrev ner varje längd och hade sidnum-
mer antecknat. Den loggen gjorde jag i sam-
band med att jag beställde upp böckerna och 
den baserades på sammanställningar i andra 
längder. Sedan fotade jag i den ordningen. Fun-
kade ganska bra. Var jag nu har lagt den...

Ett annat sätt som egentligen är säkrare är 
att fotografera längdens utsida där uppgifterna 
står. Börjar man med det så vet man att alla 
bilder fram till nästa längds utsida avser samma 
längd. Även det ett sätt att dokumentera med 
kameran.

Jag vill ge ett litet tips till den som liksom jag 
ser lite dåligt. Jag tog en närbild av den finstilta 
texten, sedan gick jag över till bildvisningsläge 
på kameran och zoomade in texten och däri-
från skrev jag av den för det var ”körloggen” 
för vilka längder jag skulle beställa fram. Bild-
visningsytan på min kamera är väl tilltagen.

Tar du kameran med till arkivet så får du 
mycket mer med dig hem än när du skriver av 
för hand, men du har mindre tid att fundera 
över det du finner och klura på hur du ska 
gå vidare.

Kameran passar bäst när du vet vad du sö-
ker efter och sedan kan bearbeta det i lugn 
och ro hemma.

När jag börjar bearbeta bilderna i min da-
tor vill jag gärna byta namn på de viktigaste 
filerna så de blir förklarande. Det blir lättare 
att hitta en speciell bild då. Tänk på att inte 
byta namn, utan det är bättre att lägga till lite 
grand på slutet av originalnamnet, annars för-
lorar man bildordningen de togs i. Tidsstäm-
peln finns visserligen, men jag kör med både 
livrem och hängslen. Speciellt användbart om 
jag börjar bildbehandla bilderna för då får jag 
ett nytt datum på dem så sorteringsordningen 
förändras. Behåll alltid en kopia av originalen 
på annan plats ifall du vill återgå till ursprungs-
bilden. Varje gång du sparar ner en jpeg så 
förstörs ju bilden lite genom att den kompri-
meras. Själv sparar jag alltid ner bilderna i tiff 
och exporterar bara till jpeg om jag ska ha ut 
bilden på internet. Det tar mer plats på dis-
ken, men originalbilden förstörs inte. 

Lycka till! 

josefine nilson

josefine-nilson@swipnet.se
www.mingenealogi.se
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Riksarkivets SVAR-avdelning 
är helt inriktad på att tillgo-
dose det ökande intresset 
för forskning via nätet.

Folkräkningen 1910
Registreringen av folkräkningen 1910 
pågår för fullt och över 1,3 miljoner 
namn från elva län är redan publicerade. 
I databasen finns ytterligare över 15 mil-
joner namn sökbara i kompletta folkräk-
ningar från åren 1880, 1890 och 1900.

Yngre bestånd
Bundna volymer ur de yngre kyrkoarki-
ven skannas i färg från original. Under 
våren avslutas skanningen för Malmö 
Stad. Kyrkoarkiven från Göteborgs 
landsarkivdistrikt beräknas vara klart i 
slutet av året och då påbörjas kyrkoarki-
ven från Lunds landsarkivsdistrikt som 
beräknas pågå till år 2013.

För att göra allt material ur kyrkoar-
kiven tillgängligt via nätet pågår även en 
skanning av tidigare producerade mik-

rofiche. Södermanland, Uppsala och 
Örebro län är klara. Skanning pågår av 
Östergötlands län och sedan kommer 
Västmanlands län.

Mantalslängder
De tidigare publicerade mantalsläng-
derna för 1642–1820 ur Kammararkivet, 
kompletteras nu med mantalslängderna 
från Stockolms Stad ur Överståthållaräm-
betet för uppbördsärenden, åren 1652–1915 
(perioden 1830–1860, endast vart femte 
år). Skanningen beräknas klar under an-
dra kvartalet 2011.

Även en del sökregister som finns till 
materialet skannas. Stockholms stads-
arkiv har på sin hemsida publicerat ett 
mantalsregister för åren 1800–1883.

Krigsarkivets kartsamlingar
Den digra samlingen av kartor som be-
varas hos Krigsarkivet skannas och pu-
bliceras löpande. Hittills har drygt 8000 
kartor publicerats och takten ökas nu till 
ca 2000 i kvartalet. Just nu publiceras 
Utländska kartor. I princip är hela sam-
lingen Sveriges Topografiska kartor till-

gänglig och drygt hälften av Utländska 
stads- och fästningsplaner. Färgutskrifter 
av kartorna kan beställas.

Bouppteckningar
Det strategiska samarbetet mellan mor-
monkyrkans FamilySearch och Riksar-
kivet fortsätter. Innan utgången av år 
2012 beräknas drygt 7 miljoner bilder av 
äldre mormonfilmade bouppteckningar 
från innan 1860 ha skannats och publi-
cerats. Ambitionen är även att koppla de 
digitala bilderna till befintliga boupp-
teckningsregister, allt för att underlätta 
forskningen på nätet. Projektet startar i 
höst.

Nytt samarbete inleds
Riksarkivet och Sverige Amerika Cen-
tret har beslutat att ingå ett samarbete 
för att främja svensk migrationsforsk-
ning och kulturellt utbyte.

Sverige Amerika Centret har påbör-
jat ett storskaligt projekt med avsikt att 
digitalisera, registrera och indexera mig-
rationsrelaterat material i Norden. Ett 
syfte är att fylla i luckorna i den svenska 
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emigrantdatabasen EmiWeb (f.d. Emi-
bas) och bygga en databas för immigra-
tion till Sverige.

I samarbete med Riksarkivet SVAR 
kommer projektet att skapa länkar från 
migrationsdatabaserna till källorna i 
de digitaliserade originalhandlingarna 
i Riksarkivets databaser. Det hand-
lar främst om församlingsböcker, hus-
förhörslängder och flyttningslängder 
i kyrkoarkiven samt de summariska 
folkmängdsredogörelserna från SCB-
arkiven.

Yngre material
Snart släpps det yngre materialet – yt-
terligare 18 miljoner bilder – på webben 
Riksarkivet förbereder ett beslut för att 
ändra tidsgränserna som gäller för publi-
cering av digitaliserade arkivhandlingar 
på webben. Beslutet innebär att digitali-
serade arkivhandlingar endast kommer 
att begränsas av den 70-åriga sekretess-
bestämmelsen.

Beräkningar visar att ytterligare 18 
miljoner digitala bilder, främst från kyr-
koarkiven, därmed släpps fria för forsk-
ning på nätet. När beslutet verkställts 
kommer det att finnas över 57 miljoner 
digitala bilder tillgängliga på Riksarki-
vet SVARs webbplats.

Förbättrad webbplats
Arbete pågår med att underlätta för våra 
användare att hitta i det omfångsrika 
arkivmaterialet, dels genom en förbätt-
rad webbplats och dels genom en ny ar-
kivsöktjänst.

Den nya arkivsöktjänsten, som lanse-
ras i en betaversion i juni, kommer att 
ge en effektiv samsökning i NADs na-
tionella överblick över landets arkiv och 
arkivbildare, samt SVARs breda utbud 
av digitaliserat arkivmaterial och digi-
tala sökregister.

Arbetet ska som helhet resultera i att 
Riksarkivets webbplats blir lättare att 
använda och erbjuder tydligare ingångar 
till arkivmaterialet. Under hösten kom-
mer våra användare ges möjlighet att 
påverka utvecklingsarbetet. Mer infor-
mation om dessa möjligheter kommer att 
finnas på Riksarkivets hemsida efter den 
15 juni.

Bildvisningsprogrammet DjVu
För att titta på våra digitala bilder behövs 
bildvisningsprogrammet DjVu Browser. 
Det finns DjVu-plug för Windows, Mac 
(Safari) och för de vanligaste Linux-
distributionerna. DjVu-plug för 64-bi-
tars dator (Windows + Mac) är under 
vidareutveckling av tillverkaren i USA. 
Pluggen fungerar dock i en 64-bitars da-
tor om man kör webbläsaren i 32-bitars 
version.

Kyrkoarkiv 
I kyrkböcker kan du följa släkten till-
baka till 1600-talet. Enligt lag år 1686 
skulle präster föra bok över alla försam-
lingsbor. Noteringar skulle göras över 
livets händelser som födelse, dop, lys-
ning/ vigsel, död och flyttning. 

Folkräkning 
En funnen person i en folkräkning ger 
fakta om hemförsamling, by, namn, yrke, 
födelseår och födelseförsamling. Regist-
reringen är slutförd för 1880, 1890 och 
1900 och pågår för 1910 års folkräkning. 

SCB-utdrag 
Innehåller SCB-utdrag från 1930 års 
folkräkning, SCB-utdrag med födelse-, 
vigsel- och dödbok 1860–1940, samt 
SCB husförhörslängdutdrag. 

SVAR
Svensk arkivinformation

Abonnemang (ord. pris)
Tre timmar 50 kr 
Klippkort (10x3h) 295 kr 
Månad  245 kr 
Kvartal  395 kr
Halvår  695 kr
Helår  995 kr

Arkivmaterial
•	Kyrkoarkiv
•	Folkräkning
•	SCB-utdrag 1940–
•	Summariska folkmängdsredog. 1861–1940 
•	Fångrullor, Fånglistor och Kyrkoförsaml. 
•	Lagfartsböcker   
•	Konselj 
•	Krigsarkivets porträttsamlingar 
•	Sjömanshus 
•	Rosenberg: Geografiskt lexikon över Sv. 
•	Landskapshandlingar 1530–1630 
•	Mantalslängder 1642–1820 
•	Mantalslängder – Stockholms stad
•	Älvsborgs lösen 1571 
•	Fabriksberättelser
•	Skrivelser till Kungl Maj:t 
•	Provinsialläkareberättelser 
•	Vård- och omsorgsdatabas 
•	Riksregistraturet 
•	Generalmönsterrullor 
•	Arméns meritförteckningar
•	Flottans rullor
•	Saml. Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 
•	Krigsarkivets kartsamlingar
•	Domstolsarkiv 
•	Brevdatabas 
•	John Georg Arsenius teckningar
•	Fredrik Arosenius skissböcker.

www.svar.ra.se
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Det var en önskan och ett 
behov av mer läsbara kopior 
av kyrkböckerna som var 
grunden till att ArkivDigital 
startades. En önskan att ko-
piorna skulle vara lika läsbara 
som originalböckerna. 

Alla som har släktforskat vet att många 
av de svartvita kopiorna som finns på 
mikrofilm och mikrokort i många fall 
har stora, svarta fläckar och ibland är 
helt oläsliga. ArkivDigital startades för 
lite mer än 5 år sedan av släktforskare 
därför att det fanns ett stort behov av 
bra kopior av de gamla handlingarna. De 
som har möjlighet, kan ju besöka ett ar-
kiv och där beställa fram originalboken 
för att kunna läsa vad som står om deras 
förfäder, men alla har ju inte den möjlig-

heten. Visst är det en speciell känsla att 
sitta och läsa en handling som är 250 år 
eller ännu äldre, så ett besök på ett arkiv 
rekommenderas starkt – där finns myck-
et intressant. ArkivDigital vill dock att 
ännu fler får möjlighet att läsa originalen 
– i färg!

ArkivDigital har digitalfotograferat 
drygt 27 miljoner bilder i färg och alla 
dessa bilder är tillgängliga via vår tjänst 
på Internet, ADOnLine2. Varje månad 
fyller vi på med fler än 500 000 nya bilder. 

Arkivmaterial
Det finns så otroligt mycket material som 
är spännande för släktforskarna, men 
det gäller att hela tiden lyssna på använ-
darna och prioritera vad som skall foto-
graferas. Allt material som fotograferas 
görs tillgängligt för forskarna kontinuer-
ligt. Det första stora delmålet närmar sig 
snabbt och det är att de äldre kyrkböck-
erna, från äldsta tid till 1894, blir färdiga. 

Fotograferingen på de två sista i raden 
av landsarkiv, arkiven i Visby och Öster-
sund, pågår sedan tidigare i vår. De äldre 
kyrkböckerna (husförhörslängder, flytt-
längder, födda, vigda och döda) är klara 
för hela landet utom vid dessa arkiv. Vår 
målsättning är att dessa blir klara under 
hösten.

Det finns så otroligt mycket på arkiven 
som döljer de små guldkornen som man 
som släktforskare hoppas kunna hitta. 
Ju mer material som blir tillgängligt, ju 
mer kan man läsa igenom och hitta de 
där små pusselbitarna som gör att man 
lär känna sin förfader lite. När vi är klara 
med grundmaterialet som alla behöver 
för att bygga sitt släktträd så går vi vida-
re och fotograferar andra typer av hand-
lingar. Vi fotograferar annat material 
som är intressant för släktforskaren. Det 
kan vara bouppteckningar, domböcker, 
mantalslängder, jordeböcker, fängelse-
handlingar och militära rullor, men även 

ArkivDigital
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de så kallade moderna kyrkböckerna 
efter 1894, så långt som de olika sekre-
tessreglerna ger oss möjlighet. Under de 
närmaste åren hoppas vi kunna fortsätta 
med att jobba igenom serierna och göra 
mycket mer material tillgängligt. 

Kyrkböcker
De för oss tillgängliga, moderna kyrk-
böckerna (1895–1940) där ingen sekre-
tess finns är färdiga för Kalmars, Kro-
nobergs, Jönköpings och Östergötlands 
län. Värmland är snart också klart. Res-
ten av landet kommer att fotograferas så 
snart materialet blir tillgängligt.

Bouppteckningar
Bouppteckningar från äldsta tid till 1900 
är klara för följande län: Gävleborg, Gö-
teborg och Bohuslän, Jönköping, Kal-
mar, Kronoberg, Skaraborg, Värmland, 
Västerbotten, Västernorrland, Älvs-
borg, Örebro och Östergötland samt 
Åland. Dessutom är vi klara med bo-
uppteckningarna från äldsta tid till 1800 
för följande län: Blekinge, Halland, Kop-
parberg, Kristianstad, Malmöhus (utom 
Malmö stad), Norrbotten, Söderman-
land, Uppsala och Västmanland. Vi hål-
ler på att fotografera fram till 1900 även 
för dessa län. 

Domböcker
På Landsarkivet i Vadstena har vi bör-
jat fotografera de så kallade renoverade 
domböckerna som finns i Göta Hovrätts 
arkiv. Detta är renskrivningar av de van-

liga domböckerna och de brukar oftast 
vara lite mer lättlästa. De äldsta t.o.m. 
omkring 1700 är nu tillgängliga för hela 
Göta Hovrätts område och vi fortsätter 
mot nutiden.
ArkivDigital ägs och drivs till stor del 
av släktforskare, vilket betyder att pro-
duktutvecklingen kan ske utifrån dessas 
kompetens och önskemål. Vi vill inspi-
rera till både bredare och djupare forsk-
ning och har ambitionen att fungera som 
en vägvisare för alla som använder vårt 
material och våra tjänster. Samarbeten 
med forskare och många olika typer 
av organisationer är viktigt för denna 
utveckling. ArkivDigital har bl.a. sam-
arbetsavtal med KulDa, en del studie-
förbund, Riksarkivet, Sveriges Släkt-
forskarförbund och självklart även med 
Dis. Genom våra avtal kan vi erbjuda 
ArkivDigital till förmånliga priser, men 
även andra viktiga samarbeten bedrivs 
inom ramen för dessa avtal. 

Bildvisaren ADOnLine2
Vi tycker att det ska vara spännande 
och roligt att släktforska. Därför är det 
vår målsättning att göra arbetet med att 
läsa materialet så enkelt som möjligt. Att 
snabbt och lätt kunna hitta bland de mer 
än 27 miljoner bilderna, kräver en hel 
del av vår programvara ADOnLine2. 
Den är vår hittills viktigaste produkt 
och uppdateras kontinuerligt. Vi för-
bättrar och tillför nya funktioner för att 
öka användarvänligheten för våra kun-
der. PC, Mac eller Linux går lika bra 

och vi utvecklar programvaran för dessa 
datortyper parallellt. Programmet fung-
erar utmärkt på de flesta av de vanligaste 
operativsystemen. Man behöver en nå-
gorlunda bra internetuppkoppling, men 
några av våra användare klarar sig med 
mobilt bredband, även om vi inte rekom-
menderar det. Vi kommer under inne-
varande år också att presentera några 
spännande nyheter som vi tror kommer 
att ge våra kunder en ännu rikare upple-
velse. Släktforskning är en fascinerande 
historia – Din egen historia! 

ArkivDigital

Abonnemang (ord. pris)
Vecka 75 kr
Månad 195 kr
Kvartal 395 kr
Halvår 695 kr
Helår 1195 kr (Dis 1045 kr)

Arkivmaterial
•	Kyrkoarkiv
•	Bouppteckningar 
•	Militära handlingar 
•	Mantalslängder
•	Frigivna fångar 1876–1910 
•	Bouppteckningar 
•	Katekismilängder 
•	Register och avskrifter (HL)
•	Släktnamnsregister, Göteborgsområdet

www.arkivdigital.se
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Sedan ett år tillbaka ägs 
Genline av Ancestry som är 
världens största släktforskar-
företag. Det innebär bland 
annat att Genlines kyrkböck-
er nu finns på Ancestry.se. 

Genline och Genline FamilyFinder fung-
erar som vanligt och du kan köpa abon-
nemang hos Genline precis som vanligt. 
I dagsläget är den enda skillnaden hos 
Genline att priset på abonnemang har 
sänkts och Dis-medlemmar betalar nu 
endast 1 095 kr för ett årsabonnemang. 
Den här artikeln kommer dock framför 
allt att handla om Ancestry.se. 

Arkivmaterial
Samlingen Sverige, kyrkböcker, 1500–1937, 
på Ancestry innehåller fler än 18 miljo-
ner bilder ur husförhör, böcker om födda, 
vigda, döda, in- och utflyttningslängder, 
kyrkliga räkenskaper och församlings-
böcker. De historiska kyrkböckerna 
fram till cirka 1897 är kompletta för hela 
Sverige och församlingsböcker för norra 

Sverige publiceras nu fram till sekre-
tessgränsen. SCB-materialet med födda, 
vigda och döda är komplett till och med 
1937. 

GID-nummer
Platsnamnen från det så kallade GIDx-
projektet har lagts in hos Ancestry och 
du kan söka i husförhörslängderna ge-
nom att skriva in namnet på torpet, går-
den eller byn där dina förfäder bodde. 
Cirka 55 % av husförhörslängderna är 
sökbara på platsnamn. Det sparar myck-
et tid då man som släktforskare slipper 
leta igenom alla sidor i boken och vi har 
fått mycket positiva kommentarer om 
funktionen. 

Om du har sparat GID-nummer från 
Genlines bilder kan du fylla i dem i fäl-
tet för GID i sökformuläret och komma 
direkt till rätt bilder. När du bläddrar 
mellan de olika bilderna kan du även se 
deras GID-nummer i Ancestry-indexet 
nedanför bilderna. 

Indexerade födelseuppgifter
Det har blivit enklare att hitta uppgif-
ter om personer som föddes 1880–1920. 

Drygt 5,6 miljoner födelseuppgifter ur 
SCB-materialet har indexerats på namn 
i samlingen Sverige, namnindexerade födel-
seuppgifter, 1880–1920. Du kan söka ef-
ter barnets förnamn, födelsedatum och 
födelseförsamling, samt föräldrarnas 
namn och födelsedatum. Det gör det 
enklare att hitta en persons födelseupp-
gift även om du inte vet exakt när och 
var personen föddes. När du hittat per-
sonen du letar efter kan du titta på den 
skannade bilden för att hitta ytterligare 
information. 

Andra svenska samlingar hos An-
cestry är Emigranten populär, passagerar-
listor från Göteborg, födelseuppgifter ur 
Sveriges Dödbok för personer som avled 
1947–2006 samt Kugelbergs tidningsur-
klipp. Hos Ancestry hittar du även in-
formation om svenskar som emigrerade 
och kan följa deras livsöden i USA via 
folkräkningar och andra uppgifter. 

Bildvisare
Ancestry har en speciell bildvisare som 
används för att titta på bilderna. Det 
finns två bildvisare, en enkel som inte 
kräver någon installation samt en avan-

Ancestry/Genline
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cerad som du installerar och som inne-
håller fler funktioner. Den avancerade 
bildvisaren fungerar bäst tillsammans 
med Internet Explorer eller Mozilla Fi-
refox på en Windows-dator. Om du an-
vänder Mac rekommenderar vi Mozilla 
Firefox. 

Du kan enkelt spara ner en bild ur 
kyrkboken till din hårddisk, spara bilden 
till din skokartong (Ancestrys motsva-
righet till bokmärken), dela med dig av 
bilden via e-post, Facebook och Twitter 
samt ta kontakt med andra som forskar 
i din släkt. 

Abonnemang
För att få tillgång till kyrkböckerna 
och övriga svenska samlingar köper du 
ett Sverige-abonnemang som kostar 
995 kr/år. Med Sverige-abonnemanget 
får du även tillgång till dokument från 
USA, Storbritannien och Kanada som 
innehåller information om personer som 
har angett att de är födda i Sverige. Det 
inkluderar bland annat folkräkningar 
och uppgifter om militärtjänstgöring. 

Med ett World Deluxe-abonnemang 
får du tillgång till allt material på Ancest-
rys webbplats. Som medlem i Dis får du 
25 % rabatt på ett World Deluxe-abon-
nemang och betalar 1 496 kr/år (ord. pris 
1 995 kr/år). 

Släktträd online
Hos Ancestry kan du bygga ditt eget 
gratis släktträd. Du som redan har din 
forskning lagrad i ett program på din 
dator behöver inte fylla i alla uppgifter 
på nytt i släktträdet hos Ancestry. Istäl-
let laddar du enkelt upp dina uppgifter 
med hjälp av en geDCom-fil. Du måste 
först göra en geDCom-export från det 
program du använder (till exempel Dis-
gen). När du har laddat upp din släkt-
forskning till Ancestry kan du fortsätta 
att lägga till nya personer i trädet. 

I trädet hittar du skakande, gröna löv 
med tips om troliga träffar i Ancestrys 
databaser och andra medlemmars släkt-
träd. Med hjälp av de löven kan du hitta 
nya uppgifter till din forskning och få 
kontakt med andra som forskar om sam-
ma personer. På Ancestry finns fler än 20 
miljoner släktträd med över 2 miljarder 
namn! 

Du kan bjuda in vänner och bekanta 
till ditt släktträd genom att importera 
e-postadresser från ditt e-postkonto. 
Importen fungerar med Gmail, Hotmail 
och Yahoo. När du bjuder in andra kan 
du specificera på vilket sätt de ska få till-
gång till ditt träd, om de ska vara besö-
kare, bidragsgivare eller redaktörer.

Ladda hem Ancestrys släktträds-app 
till din iPhone, iPad eller iPod så kan du 
ha med ditt släktträd överallt även när du 
inte har tillgång till dator. Appen gör det 
enkelt att visa upp ditt släktträd för an-
dra och att uppdatera det. Du kan även 
titta på bilder och dokument som du har 
kopplat till personerna i ditt träd. Om du 
tar bilder med din iPhone eller iPad kan 
du direkt ladda upp dem till släktträdet. 
Du får även tillgång till träd som du blivit 
inbjuden till och du kan skapa nya träd 
direkt från appen. 

Bygdeband fortsätter att växa och 
i skrivande stund har 379 hembygds-
föreningar gått med. Det finns fler än 
120 000 bilder och 50 500 dokument 
inlagda och antalet ökar hela tiden. Nu 
kan du se hembygdsmaterialet direkt på 
www.bygdeband.se genom att logga in med 
de användaruppgifter du har på Genline 
och www.familjeband.se. 

Välkommen att prova Ancestry.se! 

Ä

Genline

Abonnemang (ord. pris)
Månad 195 kr
Kvartal 395 kr
Helår 1295 kr (Dis 1095 kr)

Ancestry

Abonnemang (ord. pris)
SVERIGE
Månad  135 kr 
Helår  995 kr
WORLD DELUXE
Månad  295 kr
Helår  1995 kr (Dis 1496 kr)
(Beställ på www.ancestry.se/sveriges)

Arkivmaterial
SVERIGE

•	Kyrkböcker 1500–1897
•	Församlingsböcker 1898–1925
•	SCB-utdrag 1860–1937
•	Namnindexerade födelseuppgifter

1880–1920
•	Dödboken 1947–2006
•	Emigranten Populär, 1783–1951
•	Göteborgs passagerarlistor 1869–1951
•	Kugelberg, tidningsurklipp, 1888–1904
•	Publika medlemsträd

WORLD DELUXE
•	Allt material i Sverige-abonnemanget
•	USA:s folkräkningar 
•	New York, passagerarlistor
•	Amerikanska passansökningar, 1795–1925
•	Många fler databaser – totalt sex mil-

jarder uppgifter ur historiska dokument

www.genline.se 
www.ancestry.se
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ven om du inte tänker på det så 
finns det olika typer av pro-
gram bakom de CD- eller 

DvD-skivor med databaser som du lagt 
in på din dator. Liksom för de flesta an-
dra program du har, finns det då och då 
behov av uppdateringar, även av dessa 
sökprogram. Det handlar inte om rätt-
ning av faktauppgifterna på skivan, även 
om det kan behövas, utan bara av sök-
programmens funktionalitet. Detta kall-
las vanligen buggfixar.

Hitta buggfixar
Släktforskarförbundet, som producerat 
de flesta av skivorna eller deras program, 
har på sin hemsida Nättidningen Rötter en 
särskild sida där de samlat alla buggfixar. 
Där hittar du buggfixar till de gamla ski-
vorna, liksom till de nya Sveriges dödbok 
1901–2009 och Sveriges befolkning 1990. 
Du hittar buggfixarna på Rötters start-
sida, ganska högt upp i vänstermenyn på 
www.genealogi.se > Buggfixar. Sidan upp-
daterades med tre nya buggfixar för de 
nyss nämnda DvD-skivorna i slutet av 
januari 2011. 

Släktforskarförbundet har även ta-
git fram buggfixar till det som på sidan 
kallas Sveriges kyrkböcker ”Presentations-
programmet”, d.v.s. till de CD-skivor som 
JBGF, PLF med flera föreningar tagit 
fram för avskrifter av kyrkböcker. Så du 
bör köra även dessa buggfixar om du har 
köpt någon sådan CD-skiva. 

För bästa funktionalitet är det alltid 
viktigt att ha gjort de uppdateringar som 
finns, även om det kan verka trivialt. Det 
är ju både lätt och smidigt att göra det – 
och gratis.

När förbundet tagit fram en ny buggfix 
och sedan beställer och trycker upp nya 
skivor för försäljning, så brukar det vara 
i den nya, fixade versionen. Den Sveriges 
befolkning 1890 som säljs nu bör t.ex. vara 
i version 1.04, så därför kan problemen 
redan vara fixade, men det beror på när 
du köpt din CD-skiva. 

Gör så här
Skärmdumparna visar hur du gör – ut-
seendet varierar beroende på operativ-
system och webbläsare, men det fung-
erar på liknande sätt. 

1. Kontrollera först vilken version det är 
på din CD/DvD genom att öppna pro-
grammet och klicka på knappen OM. 

2. Klicka på länken för uppdateringen 
på förbundets hemsida, ordet ”här”.

3. När du klickat kommer det upp en 
ruta där du får välja mellan att köra 
eller spara filen. Jag betraktar filer 
från förbundets hemsida som säkra 
och väljer att köra dem direkt. 

4. Sedan kommer säkert en säkerhets-
varning upp. Jag klickar även här på 
Kör (Okänd utgivare står det även om 
den i det här fallet är känd för oss). 

5. För Sveriges dödbok kommer det 
även upp en fråga om språkval 
(svenska eller engelska).

6. Sedan kommer möjligheten att välja 
uppgraderingsplats. Låt program-
met själv söka reda på korrekt plats 
genom att bara välja Nästa – gör inget 
annat (bläddra inte!).

7. Du kan behöva starta om datorn. Men 
sedan är det bara att vänta en stund 
och – voilà – är det uppdaterat nästa 
gång du trycker på OM. Så enkelt är 
det faktiskt! 

Buggfixar till CD-skivor

Ä

eva dahlBerg 
eva_dahlberg@bredband.net
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Tanken var inte i första hand 
att skriva en bok. Ingalill ville 
intervjua och fånga upp infor-
mation om det hon inget vis-
ste. När sedan hennes vänner 
fick ta del av den och tyckte 
att det var ett så spännande 
material att det borde bli en 
bok, skred hon till verket.

– Om man, som jag, har en mamma 
från Frankrike så har man växt upp i den 
svenska miljön, men ändå påverkats av 
en fransk bakgrund. Det var ju mycket 
som hände mamma innan hon kom till 
Sverige – starka upplevelser som vi inte 
alls känner till, berättar Ingalill. 

– Jag intervjuade mamma under lång 
tid. Det kom att sammanfalla med hen-
nes långa sjukdomsperiod (1997–2005). 
Vi började med ett samtal, en intervju, 
som återupptogs varje gång vi umgicks. 
Det var som ett gemensamt arbete kan 
man säga. Jag samlade det här materia-
let och hon tyckte att det var väldigt kul 
och jag tyckte också att det var roligt. 

När sedan Ingalill upptäckte, för hen-
ne, okända foton och vykort i sin mam-
mas ägo växte sakta en berättelse fram. 
Framför allt då hon började ställa frågor 
om bilderna: Vilka är det på bilden? Var 
är bilden tagen? Varför var de där? Varje 
bild blev en slags berättelse. 

Ingalill åkte sedan till Frankrike med 
sitt samlade material och sökte upp nära 
släktingar för att få veta mer. 

– Alla släktingar tyckte att det var så 
kul när jag kom och delade med mig av 

vår släkthistoria. Det var många bilder 
och brev som åkte fram ur byrålådorna 
vid mina besök. Till slut blev det så att jag 
nästan var den som visste mest om famil-
jen. Jag kunde identifiera personer på 
fotona och tillföra något. Det var väldigt 
spännande.

Ingalill gjorde papperskopior av de 
franska släktingarnas foton, eftersom 
detta var innan den digitala utvecklingen 
tagit fart. Senare har hon skannat in alla 
bilder. Det är ett rikt bildmaterial som 
berättar släktens historia. 

Att ge ut en egen bok
Ingalill har jobbat fram till nyligen. Som 
nybliven pensionär har hon hittat orken 
att ta sig samman och göra boken klar. 

– Det är ju mycket arbete för att få ihop 
alltihop. Jag har under många år arbetat 
med journalistik och information, så jag 
har redan blivit publicerad på olika vis. 
Men i arbetet med denna bok har jag va-
rit väldigt mån om att lära mig hela pro-
cessen. Då man kan utföra jobbet själv 
blir man friare och vågar tänka, liksom. 

Ingalill har använt Adobes InDesign, 
Photoshop och Illustrator i arbetet med 
boken. Hon håller fortfarande på att lära 
sig använda programmen, något hon 
tycker är mycket givande.

– Jag håller på att lära mig, och det är 
så himla kul. Man lär sig och lär sig och 
lär sig. Jag har hur mycket som helst att 
göra nu, berättar Ingalill. 

Ingalill har valt att ge ut boken på 
eget förlag och varit noga med att um-
gås mycket med människor som hennes 
mamma betytt något för. De hade ett 
boksläpp i Stockholm, hon har pratat i lo-
kalradion och skickat ut information till 

Min franska släkt
Våra franska rötter – 
En släkthistoria
Ingalill Tengvall
Format: 210 x 210 mm
Antal sidor: 104
Tengvall ord och bild
ISBN: 9789163377112 

”Yvette Marthe Solange Tengvall född 
Bernard, min mamma, kom till Sve-
rige i oktober 1936. Vad förde henne 
samman med Ivar, min pappa, en ung 
ingenjör från Karlshamn? Vad hade 
hon för bakgrund? Vilka erfarenheter 
och upplevelser hade hon med sig i 
bagaget när hon kom hit? Hur kom 
det sig att hon som var från Norman-
die levde 10 mil från Atlantkusten vid 
Mayombebergen i Franska Kongo?

Det är frågor jag ställt mig. I tio års 
tid har jag sökt mig fram till svaren 
och till det som kom att bli denna be-
rättelse om vår släkt och våra franska 
rötter...”

Med foton på varje uppslag och en 
del inskannade dokument får man 
kontakt med varje person i boken. 
Man kan ju också få så mycket mer 
information än vad som ryms i texten 
genom att studera bilderna. 

Det är en lättläst bok, i ett trevligt 
format, som beskriver många spän-
nande människor och platser.

Det enda jag kan klaga lite på är lay-
out och typografi. Alla horungar, när 
första eller sista raden av ett stycke 
hamnar ensam i en spalt, stör mig. 

anna linder

diskulogen@dis.se
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media i Hälsingland, där hon har verkat 
under sitt yrkesliv. 

– Om man vill ge ut en bok bör man ju 
lägga upp en liten marknadsföringsplan. 
Det är en sak att göra boken men en an-
nan att få ut den. Och här tror jag att 
man har väldigt mycket nytta av inter-
net, säger Ingalill. 

Nästa projekt
Ingalill har fått bra respons på sin bok. 
Men nu har hon redan börjat på ett nytt, 
större bokprojekt med släktforsknings-
inriktning. Den nya boken handlar om 
gården i Karlshamn som hennes mamma 
först kom till då hon anlände till Sverige. 

– Alla spår efter denna gård är helt 
utplånade. Det var en väldigt stor gård 
med en lång och intressant historia, men 
nu ligger en av Sveriges största hamnar 
där. Det är bara en asfaltsyta med pirar 
och sådant nu, berättar Ingalill. 

Franska arkiv
Ingalill har bara goda erfarenheter av 
franska arkiv. De är serviceinriktade och 
vill hjälpa till att lösa frågorna. Man kan 
dock behöva ta läshjälp av någon fransk 
bekant eftersom det kan vara mycket 
svårt att tyda gammal fransk skrift och 
dessutom förstå det gammal modiga 
språket.

– Jag har hållit på mycket med arkiv. 
Och franskt och svenskt arkivväsende 
råkar vara ganska lika. Vi har en stark 
stat, starka län och starka kommuner. 
Och så har man det i Frankrike också. 
Och arkiven följer det mönstret. Men 
sedan har ju Frankrike haft många krig, 
vilket gör att de har krigsarkiven som är 
på ett annat sätt än våra. Det är inte alltid 
lika lätt att få ut handlingarna därifrån, 
säger Ingalill. 

 Under Franska revolutionen (1789–
1799) förstördes många arkiv, så det 
kan vara svårt att komma längre tillbaka 
i tiden. Men Franska revolutionen bere-
der släktforskaren fler problem då man 

införde egen tideräkning, den franska 
revolutionskalendern. 

– Den är lite lustig, det var ett antal år 
som började räknas från år ett helt plöts-
ligt. Den informationen har jag översatt 
och förklarat i min släktforskning.

– Vi har varit förvånade över att man 
kan komma så långt bakåt. Ovanligt 
mycket arkivmaterial finns ändå kvar. 
Trots alla krigen, och trots att vi har släk-
ten i Normandie som var så förstört un-
der andra världskriget. Den staden där 
mamma föddes var ju pulveriserad, det 
var bara grus kvar.

Internet
Det finns mycket information från fran-
ska arkiv på internet nu. 

– Vi fick tag på en dödsattest i de digi-
tala arkiven på nätet. Och det var gratis. 
Tidigare, då min mormor fortfarande 
levde, kunde mamma inte få ut morfars 
akt ur krigsarkiven. Det var min mor-
mor som var tvungen att få ut den. Man 
måste ha koll på vilka regler som gäller 
om man ska få arkivmaterial. 

Archinoë (www.archinoe.net/portail) är en 
portal till bl.a. departementens (länens) 
arkiv. 

Le bureau central d´archives administrati-
ves militaires (www.pau.fr/la_vie/sante_et_
social > archives militaires) är ett gemen-
samt arkiv för arméns administrativa 
arkiv som funnits spridda vid olika in-
stitutioner i Frankrike och norra Afrika. 

Service historique de la Défense (www.servi-
cehistorique.sga.defense.gouv.fr) är en tjänst 
som publicerar militär historia. Här kan 
man söka på personakter efter personer 
som deltagit i krig. 

– Dessutom finns de kommunala ar-
kiven. I Frankrike finns ca 35 000 kom-
muner. En del är stora, men flertalet är 
mycket, mycket små.

Släktforskning
Ingalills pappa var släktforskare och 
har gjort den tunga delen när det gäller 

fransk släktforskning. Ingalill använde 
informationen som ett skelett att bygga 
berättelserna på och komplettera om det 
behövdes.

– När jag tänker tillbaka så inser jag 
att jag, på något sätt utan att förstå det, 
alltid hållit på med släktforskning. Jag 
har alltid stöttat min pappa i hans släkt-
forskning, även när jag hade fullt upp 
med barn och yrke lyssnade jag på vad 
han berättade. Och slutligen övertog 
jag hans forskning då han tyckte att han 
själv inte kunde komma längre. Jag ärv-
de släktforskningen.

– Mina barn är impregnerade av släkt-
historia. När de var små läste vi fantas-
tiska brev från 1800-talet som sagor för 
dem. De älskade det. Men just nu har de 
fullt upp med att leva sina egna liv och 
tänker inte på släktforskning. Sedan får 
vi se vad som händer i framtiden. Det är 
ju onekligen så att alla inte håller på med 
släktforskning. Men börjar man, ja då 
kan man inte sluta. Det är så kul. 

Framtidsplaner
Ingalill kommer nog inte att fortsätta att 
forska på den franska släkten. 

– Vi har kommit tillbaka till 1730– 
1740. För min del räcker det. Jag har 
kunnat svara på vilka samhällsklasser de 
kom från, vad de jobbade med och hur 
deras ekonomiska och sociala situation 
påverkades av olika historiska skeenden. 
Så jag känner mig nöjd, säger hon. 

Nu är Ingalill mer intresserad av hur 
det var att komma till Sverige och bli 
skild från familjen genom kriget. Och 
hur det sedan var att leva här på 1950- 
talet, ganska ensam som utlänning. 

– Det är möjligt att jag fortsätter med 
saker närmare mitt eget liv, inte bakåt i 
tiden. Men jag är absolut sysselsatt. 

U

DISKULOGEN 93 Min franska släkt38



nder en av vårens första dagar 
var det Släktforskningens 
Dag på Bohusläns Museum 

i Uddevalla. Två föredrag hölls i aulan. 
Först var det Dis-Norges ordförande 
Torill Johnsen och Otto Jörgensen som 
redogjorde för hur man släktforskar i 
norska källor. Många bohuslänningar 
har släktingar och rötter i vårt västra 
grannland.

Sedan var det Peter Wallenskog från 
Bygdeband som berättade om hur man 
kan skanna in alla hembygdsrörelsers 
föremål och dokument i en databank. 
Många hembygdsvänner hade kommit 
för att lyssna på detta.
Många föreningar hade utställningsbord 
där de hjälpte besökarna tillrätta och 
svarade på frågor om släktforskning. 
ArkivDigital, Dis-Väst och Uddevalla 

Släktforskare hade många besökare lik-
som, Vasa Orden och Skredsvik-Her-
restad-Högås Hembygdsförening.

Kent lunDvall, uDDevalla

Släktforskningens dag i Uddevalla

Uppdatering: Släktbok på CD-skiva
I Diskulogen nr 69 skrev jag en artikel om 
hur man kan få med externa dokument 
när man skapar en släktbok på CD eller 
på nätet. Jag vet att några har nappat på 
denna metod, men jag tycker att den är 
så bra att fler borde försöka sig på meto-
den. Det är ju så, för närvarande, att ingen 
annan information kommer med än vad 
man skrivit i notiserna. Men då saknas 
ju informationen från t.ex. handskrivna 
dokument i pdf-format (testamenten, bo-
uppteckningar, soldatkontrakt, undan-
tagskontrakt, skifteskartor …), eller en 
ljudinspelning. Externa dokument ger en 
möjlighet till en fylligare personbeskriv-
ning, då de placeras som en klickbar länk 
efter den normala levnadsbeskrivningen 
på ansedeln. En släktbok på CD eller 
USB-minne är ju också utan dessa länkar 
ett billigt och bekvämt sätt att visa släkten 

för andra. Jag rekommenderar varmt ett 
försök. Disgen har ju också nu ett tiotal 
mallar för html-export för att tillfreds-
ställa olika smaker och behov.

Den som vill veta mer i detalj hur det 
går till kan förslagsvis titta på min ut-
förligare artikel, som finns på Dis Syds 
webbplats, www.dissyd.se > Hjälp till med-
lemmar > DISGEN, skrolla ner till Utskrifter 
och Publicering. 

Principen är att använda notis nr 9, 
Extra text, för detta ändamål och bara för 
detta. Man skriver där in en html-kod. 
Vid vanlig utskrift av t.ex. antavlor av-
markerar man notisen så att koden inte 
syns. När koden skrivs ut vid export till 
html avläses och tydes koden så att en 
liten knapp skapas, som vid klickning le-
der till det önskade dokumentet eller en 
dokumentlista.

Eftersom mappstrukturen för html 
förändrats i Disgen 8.2 måste emellertid 
ens ursprungliga kod ändras lite för att 
fungera. En del andra ändringar har ock-
så införts för att göra det hela lite lättare.

En annan förändring i 8.2 är att man 
numera inte behöver bekymra sig om 
någon startkod för skivan eftersom Dis-
gen själv ordnar den, och skivan startar 
vanligen direkt när man sätter in den i 
datorn.

Låt dig nu inte avskräckas av allt det 
tekniska ovan. Det är egentligen inte så 
svårt. Som i alla koder är dock alla teck-
en, mellanslag o.s.v. mycket viktiga och 
måste vara exakta.

ove billing

U

bi
lD

: k
en

t
 l

u
n

D
Va

ll

Släktforskningens dag i Uddevalla DISKULOGEN 93 39



insändare

et här med källkritik är oerhört 
viktigt och svårt när man lä-
ser historia, och inte minst 

när det gäller släktforskning. Jag har 
läst artikeln i Diskulogen nr 91 där en 
släktforskare hävdar att han har anor 
ända tillbaka till Ramses II! Ordföran-
den Daniel Berglund uttrycker i Disku-
logen nr 92 sin skepsis. Även jag förund-
rades inte så lite måste jag säga, och vill 
därför komma med några synpunkter 
och kommentarer. 

Det måste vara omöjligt att hitta re-
levanta källor när det gäller släktled 
så långt tillbaka. Är man bara det allra 
minsta källkritisk så måste forskningen 
ha tagit stopp långt tidigare än med 
Ramses. Hur ser släktforskarens käl-
lor ut? Det skulle vara intressant att se 
dessa. Om en eller flera källor anges för 
varje person, måste det bli en hel bok. 
För min del nöjer jag mig tills vidare med 
att med strikt källkritik försöka reda ut 
följande exempel ur min släktforskning, 
nog så knepigt även om det i detta sam-
manhang måste anses vara på armlängds 
avstånd. Jag vill också visa på hur tokigt 
det kan bli när man okritiskt tar en upp-
gift för gott.

Ida Karolina
Ida Karolina, som med tiden blev min 
farmors mor, föddes 18/3 1846 i Skara. 
Hennes mor, Johanna Matilda Anders-
dotter född 26/1 1820 i Norra Fågelås 
var ogift, och barnet antecknades som 
o ä. Ida Karolina fick flytta till Norra 
Fågelås, till vem anger inte källorna 
men troligen till morföräldrarna. Tre år 

senare gifte sig Johanna Matilda med 
Mauritz Alexander Stålhane. Ida Ka-
rolina kom då till den nya familjen och 
fick namnet Stålhane. Kan man därmed 
dra slutsatsen att Mauritz Alexander var 
hennes biologiska far? Nej, naturligtvis 
inte! Om han var hennes far, varför an-
tecknades inte detta i så fall i födelse- och 
dopboken? I Disbyt har jag hittat en 
forskare som anser att Ida Karolina är 
biologisk dotter till Mauritz Alexander 
och som följer den adliga släkten långt 
tillbaka till Finland. Lätt att följa, men 
om man granskar källorna så är det ändå 
högst osäkert. I Gustav Elgenstiernas 
Svenska adelns ättartavlor, finns Mauritz 
Alexander Stålhane och hans hustru, 
ovan nämnda Johanna Matilda, och 
deras barn. Här finns inte Ida Karolina 
med. Inte heller finns hon med som döds-
bodelägare i Mauritz Alexanders boupp-
teckning. 

En pikant detalj 
En liten, pikant detalj kan nämnas, 
adelsmannen Mauritz Alexander Stål-
hane gifte sig med torpardottern och 
pigan Johanna Matilda, en mésalliance 
alltså, men det är en annan historia. Eller 
är det kanske inte det, en annan histo-
ria alltså? Kan det vara så att Mauritz 
Alexander Stålhane verkligen var Ida 
Karolinas far? Kan hans ”nedgifte” vara 
anledning till att de inte kunde gifta sig, 
och att han inte heller kunde erkänna 
faderskapet förrän tre år efter dotterns 
födelse? Varför i så fall efter just ca tre 
år? Ingenstans finns något sådant erkän-
nande, tösen fick dock hans efternamn. 

Märkligare saker än detta har nog hänt i 
släktforskarvärlden. Allt detta gör att jag 
bara är till 99,8 % säker på att Ida Karo-
linas far måste sökas någon annanstans. 

Många släktforskare har säkert stött 
på liknade problem. Om man inte kri-
tiskt granskar källorna, så kan man 
komma helt fel. Jag gick av allt att döma 
helt fel när jag tog släktforskarkollegans 
uppgifter i Disbyt för gott. Tyvärr har 
jag i min tur nog lurat en del släktfors-
kare då jag okritiskt förde in dessa upp-
gifter tillsammans med övrigt material i 
Disbyt. Jag beklagar verkligen den då-
liga källkontrollen! Disbyt är ju inte en 
förstahandskälla, man måste kolla alla 
uppgifter mot original, t.ex. kyrkböcker. 
En enkel koll i Elgenstierna ledde mig 
på andra vägar. Detta exempel visar hur 
fel det kan bli ibland när man är lite för 
ivrig!

Att sedan både jag och troligtvis även 
en del andra slarvar med att ange var 
man hittat uppgifter är beklagligt men 
sant. Jag har naturligtvis tagit bort de 
uppgifter om ovannämnda fall som jag 
anser vara fel från mitt register, och kom-
mer förhoppningsvis vara mer noggrann 
när jag nästa gång skickar in till Disbyt! 
Anteckningarna om släkten Stålhane be-
håller jag tills vidare för mig själv, om och 
utifall att... 

Om det sedan är någon därute som 
kan ge mig tips och upplysningar om 
ovanstående ärende, så är jag mycket 
tacksam. Du kan räkna med att jag kom-
mer att kolla dina uppgifter noga!

rolanD HaglunD

meDlem 42027

Källkritik och släktforskning
D
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Ang. De svenska ortnamnen
Rolf Persson slår ett slag för bevarandet av 
de svenska ortnamnen och jag håller med ho-
nom. De har mycket att berätta om hur det 
en gång var. Svenskt ortnamnslexikon kan ge 
svar på många frågor, bland annat den som 
Rolf ställer om namnet Herrljunga. Troligen 
går förleden tillbaka till ordet ”har” som be-
tyder stenig mark, stenröse, lite förändrat till 
”här”. Efterleden är inte så oproblematisk 
som den kan förefalla utan kan härröra från 
ordet ”lung” som betyder sandås. Herrljunga 
skulle således vara ett så kallat naturnamn.

lennart HjelMsteDt

Forskning og/eller samlermani?
I Diskulogen nr 91 var der et indlæg fra en 
kollega som regner sine aner tilbage til en 
ægyptisk farao ca 1560 før vor tidsregning. 
Det indlæg fortjener en kommentar.

Vores hobby spænder jo fra ren samlermani 
til videnskabelig forskning (inclusive samler-
mani forstås). Den store forskel er, hvor me-
get man går op i kildeangivelser og kildekritik.

Som der står i indlægget, kan man finde 
umådeligt meget på Internettet – både godt 
og skidt – og det er Jacob Holdt der fører 
en linje fra de rumænske konger over til de 
byzantinske kejsere, og derfra via en ægyptisk 
prinsesse til faraoerne. Jeg har stor respekt 
for Jacob Holdts sociale kritik som han ud-
trykte den i American Pictures, men hans 
kildekritik ligger det helt anderledes med. Så 
vidt jeg ved, er der intet holdbart belæg for 
den ægyptiske prinsesse i Byzans.

Såvist er det sjovt (sv: roligt) at samle så 
mange aner og komme så langt tilbage i tiden, 
og ikke et ondt ord om det! Men selv om man 
også medtager kildekritik, kan man såmænd 
komme pænt tilbage i historien. Hvis man har 
fået en fod indenfor hos højadelen, går det 
videre til kongehusene, og så ender man hos 
Karloman (–615) Majordomus (rigsforstan-
der) i Franken og tip-3-oldefar til Karolus 
Magnus (742–814) Kejser af Franken, måske 
bedre kendt som Karl den Store.

Et andet dansk sted på nettet vil jeg ad-
vare mod at bruge: Roskildehistorie.dk. Der er 
mange indiskutable fejl i det materiale.

steen tHoMsen

Släktforskning och haplogrupper
I Diskulogen nummer 92, 2011-04 finns en 
artikel av Jonas Magnusson om den Svenska 
haplogruppdatabasen som väcker en hel del 
funderingar som jag gärna vill ha kommente-
rade.

Budskapet i artikeln är att man genom att 
studera Y-DNA och mtDNA ska kunna kon-
struera sin stamtavla många generationer 
bakåt i tiden och påvisa släktskap med andra 
avkomlingar till förfäderna eller farmödrarna.

Det som hittills varit gällande inom familje-
traditioner och även inom släktforskningen 
har varit faderskapspresumtion, den så kall-
lade pater est-regeln (av latinets pater est 
quem nuptiæ demonstrant, fader är den som 
giftermålet utpekar). Det är en rättslig princip 
som innebär att då en gift kvinna föder barn 
presumeras, det vill säga antas hennes make 
var far till barnet. Pater est-regeln är känd re-
dan från den romerska rätten och finns i de 
flesta länders rättsliga system. I Sverige reg-
leras faderskapspresumtion i första kapitlet i 
föräldrabalken.

Enligt många vetenskapliga undersökningar 
är inte den presumerade fadern alltid den-

samme som den genetiske. Jag har sett olika 
uppgifter om hur ofta faderskapet inte är det 
presumerade, från 7 till 20 %. 

Jag vill gärna att Magnusson anger vad han 
tycker släktforskaren ska göra (eller vad 
han själv kommer att göra) om han genom 
genetiska undersökningar upptäcker att till 
exempel hans syskon och han själv har olika 
uppsättningar av Y-DNA och mtDNA. Ska 
man kasta den gamla släkttavlan och lägga upp 
en ny, eller ska man ha dubbel bokförning så 
att man får två olika släkter, en som bygger 
på den sociala släkten och en som bygger på 
gentekniken?

Om mamma och pappa fortfarande lever: ska 
man konfrontera dem med vad man funnit?

Den nya genetiken för med sig många om-
välvande konsekvenser. Det behövs nog en 
ordentlig diskussion även om gen-etiken inn-
an vi kastar oss in i en verksamhet vars kon-
sekvenser vi kanske inte riktigt tänkt igenom.

bo linDberg 

Skicka din insändare till diskulogen@dis.se. 
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncen-
trera insändare.

insändare

SVAR: Släktforskning och haplogrupper
Det är helt klart relevanta frågor som Bo 
Lindberg ställer och visst behövs det en dis-
kussion om de etiska aspekterna på det vi 
sysslar med. Jag har inga självklara svar på nå-
gon av frågorna Bo ställer men min, och An-
ders, grundinställning kring detta är att man 
skall handskas med känslig information med 
försiktighet. Men det gäller givetvis all sådan 
information som vi släktforskare kan tänkas 
finna, oavsett om vi använder moderna meto-
der eller söker i arkiven. 

Att DNA-tester visar på förhållanden som 
inte stämmer överens med den etablerade 
bilden kommer att dyka upp. Men sådana om-
välvande uppgifter kan man även hitta genom 
att slå upp en födelsebok. 

Hur man skall bete sig rent praktiskt med 
sin antavla är upp till var och en, men även här 
finns det likartade frågeställningar i den icke 
genetiskt baserade forskningen kring saker 
såsom foster-/adoptivföräldrar och samkö-
nade föräldrar.

Så även om nya metoder dyker upp är 
grundfrågorna kring etiken desamma och lik-
heterna med klassisk forskning fler än olikhe-
terna. Därför ser inte vi några skäl att avstå 
från möjligheten att använda sig av den teknik 
vi diskuterar.

jonas Magnusson

Svenska haplogruppdatabasen
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Dis kansli informerar

Dis kansli har öppet 09:00–16:00 alla vardagar, 
med lunchstängt 12:00–13:00.

  Vi svarar på allmänna medlemsfrågor eller lotsar 
dig vidare till rätt person

  Ditt medlemsnummer består av enbart siffror.

  Ditt användarnamn och lösenord består av tre 
små bokstäver plus siffror (inga mellanrum).

  Om du glömt medlemsnummer, användarnamn 
eller lösenord kontakta Dis kansli på telefon 
013-14 90 43, eller via mejl dis@dis.se.

  Medlemsförteckningen på Dis hemsida är inte 
detsamma som Dis medlemsregister. Vill du sy-
nas i förteckningen måste du ge ditt medgivande.

föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Från styrelsen
Styrelsen hade möte 14–15 maj, och regi-
onföreningsordförandena hade ett möte 
dessförinnan den 13 maj. Mötet diskute-
rade de arbetsgrupper som årsmötet be-
slutade att skapa, organisationen kring 
släktforskardagarna i Norrköping, och 
årsmötet 2012. Under temat ”öppenhet 
och delaktighet” diskuterades hur öp-
pet verksamheten ska bedrivas. Under 
söndagen rapporterades status på Dis-
gen 8.2b och det nya medlemsregistret 
som ligger i startgroparna. Diskulogen 
kommer att få en idégrupp som tar ini-
tiativ till nya artikelidéer. För Rooted in 
Sweden behöver vi en ny redaktör och 
en ny korrekturläsare. En arbetsgrupp 
tillsattes för att organisera funktionärs-
träffen på Valla i oktober. Vi fick också 
en demonstration av TeamViewer som 
man planerar att använda inom fadder-
verksamheten. 

Daniel berglunD

RÄTTELSE – DIS ekonomi 2010
Då vi presenterade ekonomin i förra numret av Dis-
kulogen blev en del siffror fel i balansrapporten. Eko-
nomin är i balans, inte tu tal om annat. Felet låg främst 
i siffrorna för eget kapital. Vi beklagar detta och visar 
med den nya uppställningen att vi rättat till det hela.

bengt karlsson, kassör

BALANSRÄKNING
Ing. Balans
1 jan 2010

Utg. Balans
31 dec 2010

Tillgångar
Likvida medel 5652 5680
Aktier 93 40
Fordringar 117 113
Inventarier, lager 108 106

5970 5939
Skulder och eget kapital
Förutbetalda medlemsavg 1189 1318
Skulder 675 736
Eget kapital 4106 3885

5970 5939

Om allt går som tänkt kom-
mer det när du läser tidningen 
att finnas en uppdatering till 
Disgen, 8.2b, på Dis hemsida. 
Den är gratis och kan använ-
das för att uppdatera Disgen 
8.2 eller senare. Har du en 
version av Disgen som är äldre 
än 8.2 måste du köpa en upp-
gradering från kansliet.
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266  Gunnar Gran, Södertälje
628  Ellert Peterson, Mjölby
774  Leif Call, Västervik
924  Margrethe Söderqvist, Älvsjö
4051  Bertil Norin, Höganäs
5283  Karin Othzén, Skepplanda
5618  Göran Sjöblom, Bohus-Björkö
6870  Gunnar Ståhl, Bromma
6898  Carl-Erik Pihl, Bromölla
7730  Nils Ryman, Norrköping
7887  Lennart Stenlund, Stenungsund
8097  Barbro Sjöberg, Dalarö
10499  Sven Lindahl, Lomma
13173  Gunnel Åkesson, Kågeröd
14560  Bertil Nilsson, Laholm
15290  Arne Andersson, Figeholm
15457  Ture Antonsson, Kode
16697  Rolf Leander, Hudiksvall
16841  Bengt Göransson, Vellinge
17557  Knut Lilja, Västerås
18211  Rolf Persson, Uppsala
18503  Allan Sandström, Vindeln
18859  Margareta Petersson, Hjo
20357  Ingemar Pettersson, Töreboda
20416  Erik Eklundh, Myresjö
21181  Bror Hansson, Ösmo
21684  Sven Alsén, Saltsjöbaden
24163  Gunni Busck-Nielsen, Finland
24392  Bo Torstensson, Sturefors
24850  Jan Lindqvist, Södertälje
28451 Kjell Einarsson, Örebro
29313  Lennart Baurén, Rönninge
31848  Leif Modigh, Lindome
35367 Bo Tolfström, Järfälla
36044  Thomas Svensson, Eksjö
36797  Dick Ivarsson, Hudiksvall
38468  Gerry Hedlund, USA
40791 Lars Engström, Ludvika
42007  Doris Bruhn, Härnösand
43347  Annette Hellström, Vänersborg
45119 Leif Alestrand, Köping

Avlidna Dis-medlemmar

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

Disgen

• Disgen 8.2a  750 kr
•	Uppgradering	 350	kr

(uppgradering från Disgen 
version 8.1 eller äldre)

Vill man köpa en uppgradering för 
350 kr krävs oavbrutet medlem-
skap sedan förra köpet av Disgen.
Saknas oavbrutet medlemskap 
får man köpa en 8.2a (b) för 
750 kr för att uppgradera sig.

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

Sveriges befolkning 1990 
Sveriges befolkning 1990 är en 
databas innehållande basfakta om de 
närmare 8,6 miljoner människor som 
var skrivna i Sverige i november 1990. 
Uppgifterna kommer från Skattever-
kets mantalslängd för 1991. Skivan är 
ett utmärkt hjälpmedel för forskare, 
företag och myndigheter.

Systemkrav:
•	 Windows 98 eller senare
•	 Minst 800x600 punkter med 16-bitsfärg
•	 128 MB RAM
•	 970 MB ledigt hårddiskutrymme 

Pris: 500 kronor i forskarstugan
 525 kronor för postförsändelse

43DISKULOGEN 93Föreningen för datorhjälp i släktforskningen



Min Släkt/PC
Elinor Elmborg, Södertälje 08-55013205
jagelli@hotmail.se
Lotta Sörensen, Sölvesborg 0704-407436
lotta.1957@gmail.com
Kjell Croné, Göteborg 031-159538 kv
kjell.crone@home.se
Annelie Lindgren Kedehag, 
Bollebygd, 

(033-288388)
kv

petared@gmail.com
Bo Svartholm, Frösön 063-44286
bo.svartholm@snf.se

Äldre 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@telia.com

disgen/Linux Sverige
Roy Johansson, Götene 0511-58020
roykleva@gotanet.com dag+kv
Peter Landgren, Brunskog 0570-53021
peter.talken@telia.com

Faddrar & Disbytombud

faddrar & disbytombud

Reunion/Mac
Helge Olsson, Anderslöv 0410-20002
helge@dis-syd.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/PC Sverige
Rolf Ahlinder  Handen 0739-127288 (rolf.ahlinder@dis-ost.se)
Stig Geber  Uttran 08-53030734 kv (stig.geber@telia.com)
Håkan René  Vällingby 08-57974560 dag (hakan.rene@gmail.com)
Carl-Göran Backgård  Åkersberga 08-54061136 (cg@milstolpen.org)
Bengt Kjöllerström  Lund (0702-703944) bengt@kj2.se
Anders Larsson  Svedala 040-400233 anders@dis-syd.se
Jan Nilsson  Staffanstorp 046-255788 kv (fotojanne@bredband.net)
Gunnar Persson  Höganäs 042-330515
Caj Nilsson  Svalöv caj.nilsson@tele2.se
Rune Jönsson  Kristianstad 044-245217 (runejoensson@telia.com)
Ove Billing  Laholm 0430-14120 (od@laholmo.net)
Donald Freij  Värnamo (0370-650793) donald@freij.se
Arne Sörlöv  Tving 0455-70304 (arne@sorlov.com)
Jan Jutefors  Rockneby 0480-66565 kv (jan.jutefors@telia.com)
Christina Claeson  Göteborg 031-159538 kv ch_claeson@hotmail.com
Ingrid Lännestad  Västra Frölunda 031-471847 dag+kv (lannestad@hotmail.se)
Jan-Åke Thorsell  Västra Frölunda 031-291155 (jama.thorsell@spray.se)
Kent Lundvall  Uddevalla 0522-74740 (k.lundvall@telia.com)
Karl-Erik Lerbro  Kinna 0320-13235 dag+kv (karl-e.Lerbro@telia.com)
Robert Mallander Taberg (036-308148 kv) robert@mallander.se
Börje Jönsson  Eksjö 0381-10840 (b_json@hotmail.com)
Karl-Edvard Thorén  Linköping 0708-594629 dag+kv (karlet@comhem.se)
Torsten Ståhl  Norrköping 011-148066 (totta.stahl@telia.com)
Elisabeth Molin  Havdhem 0498-481377 (elisabeth@snevide.com)
Stig Svensson  Flen 0157-70138 (runeby@telia.com)
Gunnar Jonsson  Säffle 0533-10559 dis707@kilagenealogen.se
Jan Wallin  Örebro (019-183830 kv) jan.wallin.orebro@telia.com
Claes Embäck  Gävle 026-192500 (classe.e@tele2.se)
Kurt Wikholm  Gävle 026-102344 (kwikholm@gmail.com)
Tony Rödin  Bollnäs (070-3506304 tony.rodin@gmail.com
Staffan Bodén  Iggesund 0650-561417 (hampus3249@gmail.com)
Bodil Orremo  Frösön 063-44666 (bodil.orremo@bredband.net)
Arne Bixo  Fränsta 0691-30502 (arne.bixo.dis@telia.com)
Joacim Söderström  Sundsvall 060-155030
Örjan Öberg  Härnösand 0611-22188 (orjan@bakskuru.se)
Peter Johansson  Örnsköldsvik 0660-375567
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)

(gunnar.persson@mailbox.swipnet.se)

(joacim.h.soderstrom@telia.com)

(peter.johansson-oer@telia.com)

Fadderlista i postnummerordning

Sedan förra Diskulogen har 
Holger Andersson och Ken-
neth Mörk slutat som faddrar. 
Dis tackar för deras värde-
fulla insatser. Då Kenneth va-
rit ensam fadder för Holger 
innebär hans avgång tyvärr 
att Dis nu saknar fadder för 
Holger. 

disgen/PC Danmark
Georg Agerby  Bröndby  +45-43965337  g.agerby@jubii.dk
disgen/PC Finland
Henrik Mangs  Vasa  +358-500268361 kv  henrik.mangs@netikka.fi
disgen/PC Norge
Knut Egil Hamre  Halden  +47-69176169  keh-dis@online.no
Alf Christophersen  Songe  +47-37164209  alf.christophersen@medisin.uio.no

Faddrarna har talat om på vilket sätt de helst vill bli kontaktade. Den kontaktinformation som 
inte står inom parentes bör användas i första hand. Faddrarna är listade i postnummerordning.
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Eva

Elisabeth

Karl-Ingvar

Ulf

Daniel

Charlotte

Marianne

Bo

Styrelsen

styrelsen 2011

Ordförande
Daniel Berglund, 
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra Frölunda, 
031-443 143,
daniel.zz.berglund@gmail.com
Vice ordförande
Eva Dahlberg, Brunnsgatan 28, 553 17
Jönköping, 036-169 857,
eva_dahlberg@bredband.net
Sekreterare
Elisabeth Leek, Norra Notåsa,
573 73 Sunhultsbrunn, 0140-212 25,
elisabeth.leek@telia.com
Ekonomiansvarig
Marianne Strömberg, Sleipnervägen 13 2tr
136 42 Handen, 08-777 66 82
marianne.stromberg@bredband.net
Övriga ledamöter
Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 42138 Västra Frölunda
031-478093, charlotte.borjesson@telia.com
Ingvar Sahlin
Sylvestergatan 5, 41132 Göteborg
031-168880, 0766-368880
ingvar.sahlin@gmail.com
Kjell Croné, Odinsgatan 20 B, 
411 03 Göteborg
031-159538kv, kjell.crone@home.se
Josefine Nilson, Brunstorpsvägen 26 A
561 36 Huskvarna
036-145450, josefine-nilson@swipnet.se
Bo Kleve, Solhaga 7, 582 47 Linköping,
013-104 204, bok+dis@kleve.se
Ulf Frykman
Arrendegatan 5, 583 31 Linköping, 
013-2149 37, ulf.frykman@comhem.se
Karl-Ingvar Ångström
Hemmansvägen 87,
871 53 Härnösand, 0611-203 41,
karl-ingvar.angstrom@telia.com

disbyt-ombud (Sverige & Finland)
Gunnar Bergstedt, Stockholm 08-250966 
gunnar.bergstedt@gfh.se

dis Arkiv
 

dis_arkiv@dis.se 046-255788kv
c/o Jan Nilsson, Laggerlöfs väg 14, 245 32 Staffanstorp

disbyt-ombud (Sverige)

Carl-Olof Sahlin, Täby 
carl-olof.sahlin@telia.com

08-7563314

Christer Thörn, Eslöv 
disbyt@dis-syd.se

0709-967687

Lena Zariqi Henriksson, Lessebo
leza@bredband.net

0702-444115

Donald Freij, Värnamo 
donald@freij.se

0370-650793

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

031-478093

Hans Vappula, Landvetter 
hans.vappula@gmail.com

031-945132

Håkan Asmundsson, Linköping 
hakan@asmundsson.nu

013-154126

Rolf Eriksson, Vikingstad 
rolferiksson@brevet.se

013-81283

Kerstin Malm, Örebro 
kegubi.malm@telia.com

019-260585

Boine Nurmi, Västerås 
boine.r@nurmi.nu

021-417344

Bernth Lindfors, Njurunda 
bernth.lindfors@telia.com

060-31524

Ingvar

Kjell Josefine

Nya faddrar är, för Disgen, Ro-
bert Mallander i Taberg och, för 
Min Släkt, Lotta Sörensen i Söl-
vesborg. Nya Disbyt-ombud är 
Kerstin Malm i Örebro, Christer 
Thörn i Eslöv och Lena Zariqi 
Henriksson i Lessebo.

MAC

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

Den 9 april inbjöd Dis-Mitt sina 
föreningsmedlemmar och övriga 
intresserade till en utbildningsdag 
i Sundsvall i ämnet Kartor i Disgen. 
Björn Johansson höll i program-
met. Det var välbesökt, vilket gör 
att Björn Johansson och Karl-
Ingvar Ångström kommer att 
hålla en föreläsning i ämnet den 8 
oktober på café Edbom på Stads-
biblioteket Gefle Vapen. Föreläs-
ningen kommer att vara öppen 
både för medlemmar i Dis och 
för allmänheten. Det kommer 
även att gå ut ett pressmedde-
lande till media i Gävle om före-
läsningen samt finnas information 
i Stadsbibliotekets programblad.

 Dis-Mitt Gävle har haft sina 
sista utbildningsträffar i Disgen. I 
april var ämnet källor och i maj 
Dispos. Till hösten kommer vi att 
hålla nya utbildningsträffar i Dis-
gen för medlemmarna. Vi fort-
sätter också med föreläsningar 
öppna för alla. Vi kommer även 
att ha föreläsningar i Sundsvall. 
Gå in på hemsidan www.dis-mitt.se 
för vidare information om före-
läsningarna. 

Med början i september kom-
mer Dis-Mitt att fortsätta med 
jourhavande släktforskare på 
Stadsbiblioteket Gefle Vapen var-
annan lördag mellan kl. 11.00– 
14.00.

Dis-Mitt har även fått en förfrå-
gan från Hedesunda bibliotek om 
det kan ordnas en liknade kväll i 
Hedesunda. Den 25 maj fanns det 
därför en jourhavande släktfors-
kare på biblioteket i Hedesunda.

Hembygds- och Släktforskare 
Nolaskog kommer att ha loka-
len öppen 5 juli och 2 augusti, kl. 
10.00–19.00.

kurt WikHolM

Den grundkurs i Disgen 8.2 som 
arbetats fram inom Dis-Bergsla-
gen säljer så bra att vi numera 
är inne på fjärde tryckningen. Vi 
har tillsatt en grupp bestående 
av två av de ursprungliga förfat-
tarna, Göran Thomasson och 
Åke Dahlqvist, samt Gun Utter-
ström, som ska förvalta vårt stu-
diematerial. De ska göra eventu-
ella justeringar, men inte utvidga 
grundkursen med nya avsnitt. De 
ska också börja skissa på en fort-
sättningskurs. Information om 
pris och beställning finns på vår 
hemsida. 

Vid Dis årsmöte i Västerås hade 
Dis-Bergslagens kontaktperson i 
Karlstadsregionen, Kjell Hassel-
roth, en motion om distansun-
dervisning. Den resulterade i att 
Dis tillsatte en arbetsgrupp som 
ska arbeta fram ett förslag i frå-
gan. Kjell har inte väntat på den-
na, utan har redan dragit i gång en 
sådan utbildning i Karlstad.

Det är inte en distansutbildning 
i den bemärkelsen att deltagarna 
sitter vid sina datorer i hemmet 
och kommunicerar med en lära-
re. I denna första kurs sitter del-
tagarna i en studielokal i Karlstad, 
vid sin dator i kurslokalen och lär 
sig Disgen 8.2. Läraren kommuni-
cerar med eleverna från sin ort 
per telefon och dator, med hjälp 
av en TeamViewer-uppkoppling. 
På detta sätt kan läraren visa det 
man har som dagens avsnitt.

Man kommer att fortsätta med 
ytterligare kurser på flera plat-
ser i Värmland, under hösten, då 
denna blev en succé.

brage lunDströM

Studiebesök i dis-Öst:s regi
Vi försöker varva besök på mu-
seer, arkiv och kyrkor. I Stock-
holm och Uppsala finns det gott 
om den varan. Det gäller dock att 
hitta dem som innehåller något 
speciellt för släktforskaren. 

I Katarina kyrka, som vi besökte 
tidigare i vår, har själva byggnaden 
en spännande historia. En kyrka 
som återuppstått ur askan två 
gånger till den prakt som besö-
karna fick se och höra talas om. 
Även yrket som mästerman (bö-
del) fick vi veta mer om vid besö-
ket i Katarina kyrka. 

En annan kyrka vi ska besöka 
i höst är Solna kyrka, en av Sve-
riges åtta och Stockholms tre 
rundkyrkor. Kyrkor som fungera-
de både som gudstjänstlokal och 
försvarsanläggning.

Faktarummen på stadsarkiven 
och stadsmuseerna är också guld-
gruvor, där vi fått lära oss mer om 
bygd och folk. Krigsarkivet är det 
svenska försvarets arkiv i Riksar-
kivet. Här förvaras handlingar från 
slutet av 1500-talet fram till idag. 
En särskild stolthet är samling-
arna av historiska kartor. 

Lövstabruks arkiv är ett lokal-
historiskt arkiv, som förvarar det 
mesta om de norduppländska bru-
ken, t.ex. Gimo, Leufsta och Öst-
erby bruk. I arkivet förvaras även 
företagsarkiv, by- och personarkiv.

I höst ska vi göra ett besök i 
maktens arkiv, Riksdagens arkiv 
och bibliotek. Har du en riks-
dagsman i släkten är ett besök 
där ett måste! Gjorde han/ hon 
sin stämma hörd eller verkade 
han/ hon inaktiv i riksdagsarbetet? 

Många portar står öppna för in-
tressanta besök i höst!

kerstin bjerneVik

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

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

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

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

Dis-Nords årsmöte hölls i år i Pa-
jala. Anna Linder valdes till fören-
ingens ordförande. Till styrelse-
ledamöter på två år omvaldes 
Gunilla Kassberg och Harriet 
Österlund och nyvaldes Christina 
Henriksson från Pajala. Till ersät-
tare nyvaldes Sven-Olof Eriksson, 
Umeå, och Rolf Fräki, Karungi.

Nu samlar Dis-Nord nya krafter 
för att få fart på verksamheten i 
Norrland. Vill du hjälpa oss? Hör 
av dig till oss om du vill hjälpa till 
eller har tips på passande aktivi-
teter.

kan Du Disgen?
Vill Du kunna Mer?
Vill Du lära anDra?
bli faDDer eller utbilDare!

fler aktiViteter på Din ort?

bli kontaktperson!
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Så var det dags för en liten kria 
igen. Våren är över och somma-
ren gör intåg. Dis-Filbyter har nu 
fått sommarlov vad gäller föreläs-
ningsserierna. De har som vanligt 
varit välbesökta, med i snitt ett 
tjugotal åhörare per gång i Linkö-
ping och Norrköping. Vi har även 
haft en serie i Mjölby med samma 
antal åhörare och detta kommer 
att fortsätta i höst, men samtidigt 
bli lite mer förberett då Ewert, 
som håller i detta, nu också finns 
med i programgruppen. Jag hop-
pas också att vi kan komma igång 
på fler ställen med dessa träffar.

Vårt stora åtagande är annars 
stugvärderiet i Forskarstugan. Vi 
håller två stugvärdar varje dag 
mellan klockan 13:00 och 16:00. 
Den organisationen sköts före-
dömligt av Ann-Marie som tar 
hjälp av Ulf, Gerd och Birgit. 

Stugvärdarna har i Östgöta 
Correspondenten uppmärksam-
mats med Dagens ros för sitt 
arbete och engagemang i stugan. 
De bjuder på en trevlig stämning 
och god hjälp åt vilsna släktfors-
kare. Har ni vägarna förbi i som-
mar så titta gärna in. Vill ni forska 
så ring först och boka en dator. 
Det kan vara kö.

Sommaren bjuder också på en 
del arbete med utställningar och 
marknader. I Kinda kommer det 
att vara en Amerikavecka där vi 
deltar och vi hoppas att vi får 
vädra våra kunskaper i engelska 
språket.

Nu jobbar vi vidare med glatt 
humör. Släktforskning är kul!

rolf eriksson

Dis-Väst har haft två trevliga 
och intressanta möten nu under 
våren. Vid det första, tillika vårt 
årsmöte, omvaldes Jan-Åke Thor-
sell till föreningens ordförande 
och Kjell Weber avtackades med 
blommor för sin långa tid som 
verksam inom såväl föreningen 
Dis som Dis-Väst. Till ny ledamot 
i styrelsen invaldes jag, Christina 
Claeson.

 På årsmötet hölls en intressant 
föreläsning om området kring 
Masthugget och dess historia och 
det var gott om besökare denna 
vackra, men något kyliga vårdag.

 Det andra vårmötet hölls i 
Grimeton, strax utanför Varberg. 
Det var många intresserade som 
lyssnade på historien kring hur 
Grimeton kom till och det fanns 
en mängd tekniska prylar för den 
intresserade att titta på. I Gri-
meton var även flera föreningar 
från Halland medarrangörer och 
det var en stor tillströmning av 
intresserade. 

 Snart är det sommar och sol 
och vi laddar batterierna för en 
intressant höst med en mängd 
kurser som vi ger i samarbete 
med Studieförbundet Vuxensko-
lan. I höst är det även Släktfors-
kardagar i Norrköping dit alla 
släktforskningsintresserade är 
varmt välkomna.

Föreningen Dis finns också med 
på den årliga Bokmässan i sep-
tember. Det blir några intensiva, 
men roliga, dagar med många 
spännande möten. 

 Under hösten planerar vi för 
två möten, mer information kom-
mer att finnas i god tid på vår 
hemsida: www.dis-vast.o.se.

CHristina Claeson

Kursverksamhet 
Den tidigare aviserade grundkur-
sen i Disgen i Kalmar är slutförd 
med 24 deltagare. Som lärome-
del använde vi den bok som är 
framtagen för Disgen 8.2a. Till 
detta har vi en Powerpointpre-
sentation utvecklad av vår egen 
medlem Börje Jönsson. En utvär-
dering av kursen visade att vi fun-
nit en form som uppskattades av 
kursdeltagarna. 

Till hösten planeras ett antal 
kurser i Disgen. Vi kommer att 
annonsera kurserna med direkt 
mail till Dis-Småland-medlemmar 
inom respektive kommun. 

Du som läser detta och INTE 
är medlem i Dis-Småland och vill 
gå en kurs: Registrera dig som 
medlem i Dis-Småland. Kursorter 
som vi i första hand tänker på är 
Jönköping, Vimmerby, Västervik, 
Växjö-Alvesta. Flera endagsträffar 
ligger också i pipelinen. Plats och 
datum samt ämnesinnehåll med-
delas senare i vårt medlemsblad. 
Inför hösten har vi utökat vår ut-
bildarkapacitet med tre personer.

Trevlig sommar och god fort-
sättning med din släktforskning 
med hjälp av Disgen. 

rainer tiManDer

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 Timander, Landshövdingeg. 10,
39231 Kalmar 
ordf_smaland@dis.se
Hemsida: www.dis-smaland.se
Ordf: Rainer Timander

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

dis-Väst 
c/o Jan-Åke Thorsell, Björkedals-
gatan 7, 426 68 Västra Frölunda, 
031-291155, ordf_vast@dis.se 
Hemsida: www.dis-vast.o.se
Ordf: Jan-Åke Thorsell

Årsmötet i Sölvesborg
Ett sjuttiotal medlemmar i Dis 
Syd samlades för årsmöte den 10 
april i Sölvesborgs Folkets Hus, 
en vacker söndag. Johnny Karls-
son, bokhandlare från Olofström 
berättade om Snapphanar och 
andra gränskrigare. Han redo-
gjorde för både nyare och äldre 
litteratur om snapphanar. Johnny, 
som slutade med snapphanen 
Lille Mats flykt från svenskarna 
ur KA Cederbergs roman Den 
siste snapphanen, gav oss en spän-
nande eftermiddag.

Efter en paus för fika följde 
årsmötet. Verksamhetsberättel-
sen med balans- och resultaträk-
ningen fastställdes och stämman 
gav styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna året. Förslag till verk-
samhetsplan och budget för 2011 
samt oförändrad medlemsavgift 
för 2012 fastställdes. Jan Nils-
son valdes om som föreningens 
ordförande för 2011. Till styrel-
seledamöter på två år omvaldes 
Caj Nilsson och Bengt Kjöller-
ström och nyvaldes Staffan Knös 
från Ronneby. Årsmötet lyckades 
inte utse en ny valberedning och 
sköt därför upp valet till fören-
ingens höstmöte. Den mångårige 
styrelse ledamoten och fadder-
ansvarige Gunnar Persson från 
Höganäs avtackades med blom-
mor, paket och standar.

 
Mats j larsson
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POSTTIDNING B
Avsändare:
Föreningen Dis,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

DISBYT
Få tillgång till vår släktdatabas 
med över 23 miljoner poster.  

DISGEN
Köp Sveriges mest spridda släkt-
forskningsprogram med 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.

REGiONFÖRENiNGAR
Få tillgång till regional verksam-
het med kurser, möten och extra 
medlemsservice runt om i landet. 

Varför bli medlem i 

Föreningen Dis?

www.dis.se
Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3 

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

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

Stugvärdar finns i forskarstugan varje 
dag kl. 13–16. Ring gärna innan besöket då 
det ofta är fullsatt vid datorerna.
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