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Omslaget
En del av utställningarna 
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i Göteborg var förlagda till 
Kronhuset.

FOTO: BERNT STENMARK
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Som före detta göteborgare är det extra trevligt att notera allt 
som hänt i Göteborg på sistone, med DIS-Väst i huvudrol-

ler. För det första Släktforskardagarna med bästa tänkbara  läge 
mitt i stan i anrika lokaler, tillsammans med gott arrangörsskap 
var publiksuccén därmed given. För det andra Bokmässan, där 
DIS deltog som utställare med god bemanning från DIS-Väst. 
Inget billigt nöje, men ger god PR för släktforskning med dator. 
För det tredje invigning av Släktforskarförbundets, DIS-Väst 
med fl eras, nya Forskarstuga i Västra Frölunda. Allt detta har 
säkert bidragit till att DIS-Väst medlemsantal i dagarna passerar 
2.500, samma antal medlemmar som i hela DIS 1993.

OCKSÅ I SVENSK-AMERIKA har DIS varit extra synligt i sommar. 
Dels genom att första  numret av DIS engelskspråkiga tidning 

”Rooted in Sweden” kom-
mit ut. Den ska framöver 
ges ut som PDF-tidning för 
bland annat de cirka 700 
DIS-medlemmar runt om i 
världen som av språkskäl 
inte kan tillgodogöra sig 
Diskulogen. Dels genom 
Swedgentour 2005, där re-
presentanter för DIS, Släkt-
forskarförbundet, Genline 
och SVAR löste många 

svenskättlingars forskargåtor vid möten i Salt Lake City, Seattle 
och Vancouver.

ÄVEN HEMMA I SVERIGE har DIS varit på ”grand tour”, i den med 
Genline gemensamma ”släktforskarbussen”. Detta nya sätt att 
få kontakt med den släktforskarintresserade allmänheten har 
väckt stor uppmärksamhet på många orter med reportage i 
tidningar, lokalradio m m. Tack alla DIS-are i regionerna som 
hjälpt till med bemanning av bussen.

SLUTLIGEN EN PERSONLIG ERFARENHET av hur snabbt och enkelt man 
med datorns hjälp kan få kontakt med en nära, men tidigare 
okänd släktgren. I våras fann jag i ett skrin från vinden på den 
gamla släktgården utanför Göteborg en gulnad stämningsan-
sökan mot min farfars farbror från en piga nere i Halland om 
”uppfostringsbidrag” till hennes nyfödda dotter. Det var helt 
okänt för oss i släkten att denne ”hemmason” hade en dotter. 
Genom att växelvis söka i Genline, CD-skivorna för ”Sveriges 
befolkning”och ”Sveriges Dödbok”, samt telefonkatalogen på 
eniro.se tog det inte lång tid att lokalisera den nya släkten i Hal-
land, som på sitt håll länge hade undrat över ”fader okänd” i 
kyrkböckerna. Och i slutet av augusti kunde vi träffas på den 
gamla släktgården, som nu är hembygdsgård för Kållered socken.

STURE BJELKÅKER

Flera stora
publika
arrangemang
för forskare
i Göteborgs-
området
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Släktforskardagarna
i Göteborg

Det gällde att boka plats 
tidigt i museets entré-
hall vid invigningen av 
släktforskardagarna
i Göteborg i slutet av 
augusti. Ett tusental be-
sökare hade fått plats, 
men ett par tusen stod 
kvar på gatan och kunde 
inte komma innanför 
portarna. Stadsmuseets 
chef Gunnar Dahlström 
var mycket nöjd.

– Har ni tänkt på att hyra Scandi-
navium, undrade kulturminister Leif 
Pagrotsky lite skämtsamt i sitt invig-
ningstal.

– Vi som jobbar med det förfl utna 
har framtiden för oss, sa han vidare 
och utvecklade sina tankar kring 
släktforskning.

– För min del gäller det inte bara att 
kolla vilka släktingar jag har och var 
de bodde. I arkiven fi nner vi vår kul-
turella och personliga aktivitet – och 
våra levnadsvillkor.

Museichefen Gunnar Dahlström var 
mycket nöjd över att fl era tusen per-
soner besökte invigningen...

... och släktforskardagarnas general 
Lennart Limberg kunde glädja sig åt 
7.000 besökare under två dagar.

– Vi som jobbar med det förfl utna har framtiden för oss, sa kulturminister 
Leif Pagrotsky då han invigde släktforskardagarna.

På fredagen hade föreningarnas ordföran-
den och föreningsbladens redaktörer egna 
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Släktforskardagarna
i Göteborg

Släktforskardagarna

Stort intresse för släktforskning
under de två dagarna i Göteborg

Han lovade att intensifi era arbetet 
med att digitalisera arkiven så att 
släktforskarna inte tvingas åka kors 
och tvärs över hela landet för att fi nna 
uppgifter.

Ska försöka öka takten

– Tillgängligheten är fundamental och 
jag jobbar för att vi ska öka takten 
med digitaliseringen.

Utställningarna var omfattande, 
som det brukar vara på släktforskar-
dagarna. Den här gången disponerades 
ytor i såväl museet som i Kronhuset. 
Upp emot 130 utställare visade upp 
sina områden inom släktforskningen. 
Den största sammantagna ytan dis-
ponerade svenska DIS, men också 
motsvarigheterna i de övriga nordiska 
länderna fanns på plats.

Den stora och välkomna nyheten 
för många släktforskare var den ny-
utkomna Emibas-skivan som såldes av 

Sveriges Släktforskarförbund. Den pre-
senteras i denna tidning på sidan 33.

Inte mindre än ett 30-tal föredrag 
kunde besökarna välja mellan. De 
fl esta anknöt till dagarnas tema ”Por-
ten mot väster”.

Den som besökt ett antal släktfors-
kardagar kände igen mycket av det 
som presenterades. Men ett nytt inslag 
var att den som ville kunde berätta om 
sina resultat inom släktforskningen 
under rubriken ”Min släktsaga”. 
Eftersom vädret var vackert höll man 
till utomhus på Kronhusets gård. Sex 
korta förhandsanmälda anföranden 
under lördagen och lika många hann 
man med under söndagen.

Priser till fl era

I samband med stämmomiddagen var 
det sedvanlig prisutdelning. Victor 
Örnbergs hederspris gick det här året 
till Martin Persson, Uddevalla, för 

hans excerpering och databearbetning 
av kyrkoboksmaterial under många 
år. Holger Kanth, Västervik, Helmer 
Danielsson, Alvesta och Nils Mare-
lius, Uddevalla, fi ck hedersdiplom för 
hedersam släktforskargärning.

Jan-Öjwind Swahn

Ett mycket publikdragande arrange-
mang var avslutningsanförandet på 
söndagen. Det var professor Jan-
Öjwind Swahn som i ett kåserande 
anförande berättade om döden och 
begravningsseder under fl era sekler. 
Rubriken var ”Döden är en ryttare 
snäll, honom kan ingen undvika”.

När släktforskardagarna avsluta-
des på söndagseftermiddagen kunde 
släktforskardagarnas general Lennart 
Limberg konstatera att cirka 7.000
personer besökt utställningen och 
föredragen.

BERNT STENMARK

träffar. Bilden ovan är från redaktörernas 
gruppsamtal.

Rolf Ekelund var en av dem som deltog i ”Min släktsaga” på Kronhusets 
gård. Han berättade om En riksdagsman från Flakeberg.

FOTO FRÅN SLÄKTFORSKARDAGARNA: BERNT STENMARK OCH JAN NILSSON
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Släktforskardagarna
i Göteborg

Ostindiska
kompaniets
arkiv fi nns
i digital form
Helena Havner (bilden), 
som arbetar på Göteborgs 
universitetsbibliotek, be-
rättade på söndagen om 
Ostindiska kompaniets 
digitala arkiv.

Arkivet har funnits tillgängligt i ett 
tiotal år och består av digitalt foto-
graferade handlingar som lagts i en 
databas, vilken är tillgänglig över In-
ternet. Det går att söka på dokument, 
personer och ämnen.

Det är inga stora datamängder det 
är fråga om när en bild ska hämtas. 
Ändå är kvalitén mycket bra och det 
går att förstora handlingarna kraftigt 
och även skriva ut med bra kvalité.

Ostindiska kompaniets digita la ar-
kiv hittar man på adressen www.ub 
.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/ 
(bilden ovan till höger).

Dokumenten är i Djvu-format, som 
kräver ett insticksprogram. Länk för 
kostnadsfri nedladdning fi nns på uni-
versitetets webbsida.

DIS ställde som vanligt upp 
med en stor monter på utställ-

ningen. Disgen och Disbyt 
demonstrerades. Aktiviteterna 
gav ett 50-tal nya medlemmar.

Bilderna till höger är häm-
tade från föreningens demon-
strationer. DIS-herrarna i de 

vita skjortorna är uppifrån 
Ingvar Kärrdahl, Rolf Eriks-

son och Staffan Bodén.

Helena Havner från Göteborgs uni-
versitetsbibliotek visade exempel ur 
Ostindiska kompaniets digitala arkiv. 
Arkivet, vars startsida visas ovan, 
når man på adressen www.ub.gu.se/
samlingar/handskrift/ostindie/
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Släktforskardagarna
i Göteborg

– Boken har 
suverän form, sa 
bokbindare Sara 
Ryhres i sitt an-

förande.
Hon visade 

bland annat på 
bra och dålig 
bindning av 

böcker (ovan).
En tidig form 

av bok veks som 
på bilden till 

höger.

Bokens utveckling 
och avveckling – en 
resa i tid och rum 
var ämnet för bok-
bindare Sara Ryhres 
anförande.

”Boken har suverän form”
Det var stort intresse för utställningarna på släktforskardagarna. Arrangörerna kunde räkna in 7.000 besökare då de 
två dagarna var över.

– Boken har suverän form, den är 
lätt att söka i och lätt att bläddra i.

Bokbindare Sara Ryhre från 
Göteborg talade under rubriken 
”Bokens utveckling och avveckling 
– en resa i tid och rum”. Bokens 
avveckling kunde man inte spåra i 
hennes anförande. Det handlade 
mera om utvecklingen.

– Bokens historia började för 4.000
år sedan, sa Sara Ryhre.

Då var boken i form av en rulle. Dö-
dahavsrullarna är ett känt exempel. 
Bokomslagen bestod av urnor.

Materialet i boken var papyrus eller 
pergament. Det senare tillverkades av 
skinn. Bokrullarna bestod framför allt 
av papyrus, ofta tio meter långa rull-
lar. Men man har hittat en bokrulle på 
hela 40 meter – en ganska svårhante-
rad bok. Papper började tillverkas un-
der medeltiden i Europa. I Kina fanns 
papperstillverkning tidigare.

Omkring 300-talet började böcker-
na få samma form som de nuvarande. 
Boken är alltså äldre än boktryckar-
konsten.
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Finns det något skäl för förening-
arna att ge ut egen tidning? Är det 
lämpligt att samarbeta? Kan man 
sprida tidningen digitalt i stället 
för på papper? Det var frågor som 
redaktörer och ordförande disku-
terade. Ted Rosvall visar här fråge-
ställningarna.

Fredagen inleddes med att 80 
ordförande och ett 60-tal redaktö-
rer för föreningsblad hade separata 
sammankomster. Ordförandekon-
ferensen refereras på sidan 14.

Redaktörernas sammankomst 
inleddes med ett inspirationsföre-
drag av Karin Edvall om hur man 
kan utveckla materialet i förenings-
tidningen.

Innan det var dags för den 
gemensamma diskussionen med 
ordförandekonferensen samlades 
redaktörerna till gruppdiskussion 
om kvalité och distributionssätt för 
den information föreningarna ska 
gå ut med till medlemmarna.

Frågan om samarbete med andra 
närbesläktade föreningar togs upp, 
men något entydigt svar blev det 
inte på frågan. Tidningen ansågs 
som en identitet för föreningen.

En viss tveksamhet rådde också 
beträffande en digital tidning i stäl-
let för en sådan på papper. Men 
distributionskostnaden talar för en 
digital utgåva.

Släktforskardagarna
i Göteborg

– Man kan ta med sig boken och 
öppna den var som helst lika lätt. Den 
har suverän form, sa Sara Ryhre.

De tidigt bundna böckerna hade 
fast rygg. Det innebar att ryggen var 
fäst mot bladens kant. Den lösa och 
släta ryggen som böcker nu har kom 
senare.

Frågan är om man ska binda om 
böcker som börjar gå sönder. Nej, inte 
i onödan, menade Sara Ryhre. Man 
förstör en del av bokens karaktär om 
man binder om.

Konservatorns dilemma

Martin Ericson, som är papperskon-
servator, höll ett annat anförande om 
just papperskonservering. Och han 
började också med boken som ett 
exempel på ett dilemma som en pap-
perskonservator har:

– Ska man tycka att det är tråkigt 
att en bok farit illa? Man kan ju också 
vara glad över att den använts av så 
många.

Frågan är alltså om materialet ska 
användas eller förvaras väl.

– Och man måste alltid ta med i be-
räkningen att allt bryts ner med tiden, 
framhöll Martin Ericson.

Konservatorns uppgift är att för-
länga den brukbara tiden.

Om ett papper är välgjort från 

början och syrafritt håller det väldigt 
länge. Det fi nns exempel på papper 
som är mycket gammalt.

– Men att man kunde göra bättre 
papper förr än man gör nu, det är en 
myt.

Vill man att ett papper ska hålla 
länge ska man vara försiktig med ljus 
och fukt. Det bör också förvaras så 
svalt som möjligt. Tejp är inte bra för 
papper. De dyra och bättre kvalitéerna 
är dock bättre än billig tejp.

Dåligt papper smittar

Allt dåligt papper smittar av sig på det 
som är friskare. Då uppstår frågan: 
Vad ska man spara av det skadade? 
Det kostar mycket att konservera pap-
per och en dialog med brukarna är på 
sin plats i situationer av det slaget.

Det går att rädda det som ser mest 
hopplöst ut. Martin Ericson berättar 
om ett fall då man hittat en hög papper 
på en vind. Kanske papperet legat där i 
100 år. Pappershögen bars in på en bår 
till konservatorn. Och han lyckades 
rädda det som var värdefullt.

En första åtgärd är att förebygga 
skador genom att förvara på rätt sätt. 
Den som vill beställa rätt arkivmate-
rial fi nner sådant på adressen www2.
preservationequipment.co.uk/

BERNT STENMARK

Krigsarkivet var ett av de statliga arkiven som fanns representerade på släkt-
forskardagarna.
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Släktforskardagarna
i Göteborg

Det var mycket stort intresse att få lyssna 
till professor Jan-Öjwind Swahn som 
höll slutanförandet i Christine kyrka. 
Åtskilliga köade utanför kyrkan för att 
komma in. På bilden tackas han av Len-
nart Limberg.

– Det fi nns två ämnen som dominerat 
i människans historia. Det är kärleken 
och döden, sa Swahn då han inledde sitt 
kåserande anförande.

Den här gången handlade det om 
döden och begravningsseder i det forna 
Sverige.

Martin Persson från Ud-
devalla, ovan, fi ck Victor 
Örnbergs hederspris för 
excerpering och databe-
arbetning av kyrkoboks-
material under många år.

Nils Marelius från Ud-
devalla, till vänster, fi ck 
hedersdiplom för heder-
sam släktforskargärning. 
Ytterligare två som fi ck 
hedersdiplom var Holger 
Kanth från Västervik och 
Helmer Danielsson från 
Alvesta.

Årets släktforskardagar var slut. 
Under de sista minuterna över-
lämnade Göteborg sedvanligt bud-
kavlen till släktforskarförbundets 
ordförande som i sin tur lämnade 
den vidare till representanter för 
Stockholmsföreningarna.

Nästa års släktforskardagar 
hålls alltså i Stockholm den 11–13 
augusti. Samtidigt fyller Sveriges 
Släktforskarförbund 20 år.

Ett antal av de stora arkiven 
kommer att ha Öppet hus med spe-
ciella aktiviteter under en hel vecka i 
samband med släktforskardagarna. 

Många saker som normalt inte fi nns 
framme kommer att visas. 

Släktforskarcentrum i Sundby-
berg kommer också att genomföra 
specialarrangemang under veckan. 

Släktforskardagarna kommer 
också att bjuda på rundvandringar, 
pröva-på-verksamheter m m. Ut-
ställningar och många aktiviteter 
kommer att äga rum på Factory, 
Nacka strand.

Det är också klart att 2007 års 
släktforskardagar ska förläggas 
till Halmstad. Tidpunkten är den 
24–26 augusti 2007.

BUDKAVLEN ÖVERLÄMNAD
TILL STOCKHOLMSFÖRENINGAR

Släktforskarförbundets ordförande Ted Rosvall överlämnar budkavlen 
till ordförande i DIS-Öst Carl-Olof Sahlin och längst till vänster Hans 
Runske, vice ordförande i Storstockholms Genealogiska Förening (SSGF).
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Konservator Lennart Andersson 
från Regionmuseum Västra Göta-
land, med placering i Vänersborg, 
föreläste om hur man ska hand-
skas med sina foton. Lennart har 
under många år arbetat med bild-
hantering och konservering.

Fotografi er kan man få tillgång till 
på olika sätt. Det kan vara genom att 
låna fotografi er från släktingar, köpa 
från t.ex. fotoateljéer eller få som 
gåva. Alla originalmaterial, så även 
för gamla och ny fotografi er, skall vår-
das ömt. Originalmaterial skall man 
identifi era väl och man skall också re-
gistrera fakta om dessa: märka embal-
laget till fotot, anteckna varifrån man 
förvärvat det, vad det föreställer och 
när det framställdes.

Kopiera originalen

Om man inte har svar på dessa frågor 
bör man ta kontakt med ägaren eller 
den som man fått materialet ifrån för 
att utröna mera fakta.

Vården av originalmaterialet skall 
ske så att det inte tar skada. Därför 
är det viktigt att kopiera det innan det 
läggs i förvar. Enklast sker väl det idag 
genom att ta en arbetskopia med hjälp 
av digitalkamera. Från denna bild kan 
sedan papperskopior och förstoringar 
framställas för olika ändamål.

Gamla fotografi er, såväl negativ 
som pappersbilder, har framställts på 
olika sätt, har olika egenskaper och 
kan vara känsliga för olika typer av 
påverkan. Förvara alltid fotografi ska 
verk i märkta pappersmappar och 
förvara det under trygga former och i 
ett klimat som passar.

När du presenterar din forskning 
använder du inte ditt originalmaterial, 
utan du tar fram kopior från arbets-
kopia i digital form. Originalbilderna 
skall du bara ta fram då du inte kan 

Så vårdar du dina fotografi er
få fram uppgifter ur din kopia, som 
t.ex. tillverkningsmetod, papperskva-
litet och liknande frågeställningar. 
Olika framställningssätt och material 
användes kanske enbart under vissa 
tidsperioder. För att tidsbestämma ett 
fotografi  kan sådana observationer ge 
värdefull information.

Det började på 1830-talet

Redan 1834 gjordes i England de för-
sta framgångsrika försöken med att 
framställa fotografi er, men 1839 an-
ses som året för fotografi ets ”födelse”. 
Med ljusets hjälp 
lyckades man 
efter hand teckna 
en bild på papper, 
metall eller glas. 
Själva fotogra-
fi et bildades med 
hjälp av metall 
som t.ex. silver, 
med hjälp av pig-
ment eller olika 
färgämnen.

Oavsett om vi 
sätter in bilder i 
album eller om vi 
lagrar dem var för sig i papperskuvert 
är det viktigt att fotot inte tar skada. 
Gamla plastmappar för 10–15 år se-
dan var av PVC och innehöll mjukgö-
rare som förstörde innehållet. Gamla 
plastmappar har ju ofta kvar texten 
från t.ex. Xerox-kopior på innersidan 
av plastfi ckan sedan innehållet avlägs-
nats. Under plastfi ckans åldring avges 
ämnen som förstör materialet inuti. 

Inte många leverantörer

Det fi nns inte så många leverantörer 
av produkter som ger oss en hållbar 
förvaring. Hos Museiservice i Dalarna 
AB kan man köpa både pappersem-
ballage och plastartiklar som lämpar 
sig för långtidsförvaring. Adress hittar 
du i slutet av artikeln.

Det är inte bara emballaget som är 
viktigt. Även lagringsklimatet spelar 
stor roll för hur våra fotografi er skall 
överleva. Enligt ISO-normer skall 
temperaturen inte översitga +10 gra-
der och den relativa fuktigheten inte 
överstiga 35–40 procent. När den 
relativa fuktigheten överstiger 68 pro-
cent utvecklas garanterat mögel.

Silverfi skar äter på bilder

Silverfi skar äter gärna upp gelatinet 
i bilderna. Fukt påskyndar den ke-
miska nedbrytningen. Svartvita foton 

får orange fl äckar 
eller får brunfärg-
ning i kanterna. 
Kort i högar 
påverkas kanske 
bara i kanterna. 
Silver omvand-
las pga fukt och 
luftföroreningar, 
närvaron av 
svavel leder till 
brun silversulfi d. 
Förvara alltså inte 
dina bilder i käl-
larutrymmen.

Solens UV-ljus har hög energi som 
startar kemiska processer vilka i sin 
tur bryter ner våra fotografi er. Därför 
skall bilderna också förvaras mörkt! 
På museerna tillämpar man regeln om 
maximal belysning på 50 lux om origi-
nal visas i en utställningsmonter. Detta 
är OK för någon månads visning.

Men +10 grader C, 35 procent RF 
då? Detta kan ju bara institutioner och 
företag med dyra investeringar uppnå. 
För den enskilde forskaren gäller att 
lagra sitt material i ett klimat där vi 
själva trivs bäst, dvs i normal rums-
temperatur. 

Bomullsvantar på!

När vi hanterar våra dyrgripar till 
fotografi er är det lätt att sätta dit fi ng-

Samla Vårda Visa är en välkänd devis inom museivärlden. 
Under Släktforskardagarna 27–28 augusti hölls en serie 
intressanta föredrag på Stadskansliet. Ett av dessa 
handlade om hur man vårdar sina fotografi er.

AV BJÖRN JOHANSSON

”GGamla plast-
mappar innehöll 

mjukgörare
som förstörde

innehållet

Släktforskardagarna
i Göteborg
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eravtryck, spilla kaffe på dem, tappa 
dem på golvet och damma ner dem, 
bläckfragment från rullande kulspets-
pennor, ja vad kan inte hända?

Här gäller det att hantera bilderna 
med största möjliga varsamhet och 
helst med bomullsvantar! Fotona är 
känsliga för fi ngeravtryck – fettfl äckar 
förstör, damm och smuts är en gro-
grund för mögel och skadeinsekter. 

Syrafri kartong

Pappret, emballaget eller albumbladet, 
skall vara av syrafri kartong. Materia-
let skall vara lump eller rengjord cellu-
losa. Pappret Svenskt Arkiv innehåller 
bara lump och uppfyller därmed dessa 
krav. Finns i olika tjocklekar, bl a 80 
och 100 gram. Papperskuvert eller 
papperskonvolut är den bästa förva-
ringen för fotografi er. Vissa pappers-
typer innehåller dessutom en alkalisk 
buffert mot svavelföroreningar.

Klister och lim är inte samma sak, 
även om många av oss tror det. Lim är 
baserat på animaliska råvaror medan 
klister baseras på vegetabiliska. Kon-
servatorer använder bara vegetabi-
liska klister. 

Gör dina egna fotohörn

När du monterar fotografi er i album 
skall du använda fotohörn så att 
du inte skadar bilden. Tänk på att 
självhäftande fotohörn inte sitter för 
evigt. Gör gärna själv dina fotohörn 
genom att klippa smala remsor av t.ex. 
Svenskt Arkiv 100 gr för att sedan vika 
remsan två gånger i vinkel, det första 
vecket bakåt och det andra framåt, så 
får du ett hållbart och vänligt fäste 
för dina bilder. Limma fast dina fo-
tohörn med stärkelseklister. Undvik 
andra lim, som Karlssons Klister eller 
RX-lim. Dessa kan rent av skada dina 
bilder. Inte ens stärkelseklister biter 
för övrigt på moderna fotografi er på 
plastbas.

Tjocka albumblad

Albumbladet skall vara ganska tjockt, 
200 grams kvalitet går utmärkt. Som 
alternativ till de egentillverkade foto-
hörnen kan man skära ett eller två dia-
gonala snitt under varje hörn där fotot 
skall sitta och sedan fästa fotots hörn i 
dessa. Denna teknik kräver alltså inget 
klister alls.

Den nu så populära hobbyn från 
USA, den s.k. Scrapbox-tekniken, 

erbjuder olika konstiga lim och klister 
som egentligen inte lämpar sig alls för 
förvaring av bilder!

Undvik plastfi ckor för fotoförva-
ring. Fukt kan stängas inne tillsam-
mans med fotografi et och bilda ett 
mikroklimat som kan skada pigmen-
tet.

Oventilerat mikroklimat

Förvaring av negativfi lm kan göras i 
speciella förvaringsfi ckor av cellulo-
saacetat.

Diabilder har vi ofta monterade 
mellan dubbla glas. Detta är kanske 
bra för visning i diaprojektor och för 
att skydda mot kladdiga fi ngrar. Men 
precis som vid förvaring i plastfi ckor 
bildas ett oventilerat mikroklimat som 
är gynnsamt för bildandet av kemiska 
processer som i sin tur bryter ned en 
del av färgpigmenten i bilden.

De monterade bilderna, i enkla eller 
väl ventilerade ramar, förvaras bäst i 
den s.k. journalmappen, Journal 24, 
som är en hård plastlåda. GEPEs 
plastlådor är också ett bra och stabilt 
alternativ för förvaring av dia. 

Glasplåtar förvaras, som pappers-
fotografi er, i papperskuvert. Om så 
behövs kan man damma av dem med 
en lackpensel som har långa borst. 
Men använd aldrig vatten eller andra 
medel för rengöring! Låt experter ta 
hand om sådana arbetsmoment.

Några adresstips

Här följer några referenser som kan 
vara av intresse.
● Firman Lundeby & Co i Norge 

marknadsför buffrande pappers-
kuvert för fotografi er och negativ 
samt Print File polyetenfi ckor för 
dia.

 www.fotolundeby.no (vid besök 
på websidan konstateras att den 
endast är  avsedd för kunder med 
lösenord)

● Plåtlådor för arkivkuvert som från 
ovan marknadsförs av BelTrion 

AB, HORN; 0494-30690 (kontak-
ta Ove), www.beltrion.com (sidan 
visar bara plåtprodukter för indu-
striella belysningar samt takplåt)

● Wilhelm Imaging Research, Inc. 
bedriver forskning kring hållbarhet 
och konservering av traditionella 
och digitala färgfotografi er och 
smalfi lm. Här fi nner du många in-
tressanta artiklar, alla på engelska 
förstås!

 www.wilhelm-research.com
● Image Permanence Institute forskar 

på bevarandet av visuell bevarad 
information. Här hittar man t.ex. 
ett gratisprogram som kallas Life 
Time Calculater – Livstidskal-
kylator samt bl.a. följande två 
intressanta artiklar att läsa: ”A 
Consumer Guide to Traditional 
and Digital Print Stability” och ”A 
Consumer Guide for the Recovery 
of Water-Damaged Traditional and 
Digital Prints”. www.imageperman
enceinstitute.org/index.html

● Musieservice i Dalarna AB är ett 
företag med ett produktsortiment 
som ”motsvarar museernas öns-
kemål och högt ställda krav”. Här 
hittar du syrafria papperskvaliteter, 
emballage som askar och burkar, 
olika klister och andra tillbehör. 
www.museiservice.se

När det gäller inköp av arkivbe-
ständigt material, krävs det ofta att 
man köper dessa i stora kvantiteter 
(Se prislistan från Museiservice i 
Dalarna). Kontakta gärna ett mu-
seum i din hemtrakt, eller Lennart 
själv, så kanske du kan få köpa 
papper m m i lite mindre antal.

● Den som vill veta mer om konser-
veringsarbetet i Vänersborg hittar 
information på www.alvlanmus.se
och Lennart själv kan nås på tel 
0521–264149 eller via e-postadres-
sen

 lennart.andersson@vgregion.se

3 månader genline för nybörjare!

Släktforskardagarna
i Göteborg
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Universitetslektor Dag Blanck, 
Uppsala, höll föredrag om Ameri-
kansk släktforskning under släkt-
forskardagarna i Göteborg.

Han arbetar delvis vid Augustana 
College, Rock Island, Illinois.

Vem är då tvättäkta amerikan? Är 
de inte till stor del invandrare eller 
ättlingar till invandrare, alla de 281 
miljoner som bebor USA? 

Blanck gjorde en återblick och uppe-
höll sig ett tag vid Vilhelm Mobergs 
böcker. Särskilt nämnde han ”Sista 
brevet hem”, där Karl-Oskar tänker på 
sina barn och barnbarn och att de senare 
minsann inte bara har tvättäkta svenska 
föräldrar, det fi nns de, som är fallna efter 
norrmän, tyskar och andra folkslag.

Census 2000

I Census 2000 – den folkräkning som 
hölls i USA vid sekelskiftet, fanns frå-
gor om nationellt ursprung, härkomst. 
Man fi ck ge fl era svar om detta, man 
kunde säga att man exempelvis hade 
svenska och norska rötter, om man nu 
hade koll på läget.

Så här såg listan ut:
Härkomst från
1. Tyskland 46,6 miljoner
2. Irland 33
3. England 28,2
4. Italien 15,9
5. Polen 9,6
6. Skottland 5,4
7. Holland 5,2
8. Skottland – Irland 5,2
9. Norge 4,5
10. Sverige 4,3 

De som såg sig som enbart ”ameri-
kaner” var bara 19,6 miljoner.

Blanck påpekade att norrmän och 
svenskar fortfarande mobiliserar sig 
politiskt, i synnerhet då i Minnesota. 
Norrmännen är ett strå vassare! Det 
kan då bli så att en politiker, som säger 
sig hålla på Norge, med automatik får 
röster på sitt parti. 

Apropå norrmän, så har man 
försökt få Leif Eriksson utsedd till 
amerikansk hedersmedborgare, men 
inte lyckats.

Hur stor var den verkliga utvand-

ringen från en del av de länder, som 
nyss redovisades? Några andra länder 
nämndes även:
● Sverige 1,3 miljoner
● Norge 0,8 
● Tyskland 6,2
● Österrike-Ungern 4,7
● Storbritannien 4,3 
● Canada 3,1
● Ryssland 3,3
● Irland 4,6.

Källorna

Blanck kom så in på källorna, svensk-
amerikanska sådana:
● Kyrkor, många av dem tillhörande 

Augustana-synoden.
● Mission Convenant (Missionskyr-

kan)
● Baptist Church
● Methodist Church
● Svensk-amerikanska föreningar
● Sociala och kulturella sammanslut-

ningar
● Ordnarna – Vasa, Viking och Svit-

hiod.
● Svensk-amerikanska tidningar.
Amerikanska källor:
● U:S. Census, vart tionde år
● States Census, vissa delstater, vart 

femte år
● City directories (adresskalendrar)
● Births and deaths records,
● SSI (Social Security Index)
● Naturalization records
● Land records
● Telefonkataloger
● Tidningar
● Local historical societies (hem-

bygdsföreningar)
De Internet-sidor som Blanck visar, 

fi nns också nämnda jämte många and-
ra bland annat på DIS Syds hemsida, 
www.dis-syd.se, genom välvillighet 
från Anna-Lena Hultman, som vid 
DIS Syds årsmöte höll föredrag om 
just emigrationsforskning. Många tips 
och råd fi nner du via Rötters hemsida, 
genealogi.aland.net/discus/

Dag Blanck rekommenderade till 
sist denna sida: www.augustana.edu/
swenson/

BO NORDENFORS

Professor Ulf Beijbom, Växjö,  före-
läste vid Släktforskardagarna över 
ämnet Kvinnor i emigrationen.

Det är rätt litet skrivet om emigrant-
kvinnorna, även om de fl esta väl kän-
ner till Mobergs Kristina i Duvemåla. 

De gamla brev och dagböcker, som 
bevarats till vår tid, är dock till största 
del skrivna av kvinnor.

Fredrika Bremer (1801–1865) rap-
porterade från sina USA-resor på 1840-
talet.

Det var enligt Beijbom fl er män än 
kvinnor, som lämnade vårt land för att 
fara till Norra Amerika. 

Männen kom att sysselsätta sig med 
byggnadsarbete, skogshuggning och 
gruvarbete, i den mån de inte redan 
från början gav sig på jordbruk. I stä-
derna hamnade de ogifta kvinnorna, 
ofta i hembiträdesarbete eller som 
sömmerskor vid en fabrik. Många 
blev gifta redan efter fyra-fem år. The 
Swedish maid, det svenska hembiträ-
det, var något fi nt, det borgade för 
ordningssinne och arbetsamhet. 

Det fanns, liksom i våra dagar, de 
kvinnor, som råkade illa ut, hamnade 
i prostitution och många gånger livs-
långt elände. Många av dessa lurades 
vid ankomsten till slutdestinationen 
att följa med någon vänlig man, som 
lovade dem arbete och bostad, vilket 
inte alltid stämde så väl!

I Tacoma, Washington State, samla-
des på en gata, som snart kom att heta 
”Snusgatan”, varje torsdagseftermid-
dag de lediga hembiträdena och de 
träffade då män, som kom in från 
skogsarbete och liknande. Dansen 
gick på nöjesställena och man slog sig 
lös för en stund.

Beijbom berättade också att de 
svenska husmödrarna ofta tog upp 
gamla svenska traditioner och sökte 
bevara dessa i det nya landet – för-
utom att de som nämnts hade tid och 
lust att föra dagbok och skriva brev 
hem.

BO NORDENFORS

Släktforskardagarna
i Göteborg

Alltför litet
har skrivits
om kvinnor
i emigrationen

Relativt få i USA är
enbart ”amerikaner”
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Förste arkivarie Per Clemensson före-
läste om Engelska källor till svensk ut-
vandring. Han sade sig ha jobbat med 
emigration sedan urminnes tider. 

Frågan man som släktforskare i 
Sverige ställer sig är: Har inte eng-
elsmännen reagerat på all trafi k ge-
nom landet, från hamnen i Hull eller 
Leith till Liverpool och de väntande 
atlantångarna? Fick alla passera utan 
att registreras?

Finns det ingen behändig CD, som 
vår Emigranten? 

Det fi nns register, det fi nns ingen 
CD. Mycket av materialet är i uruselt 
skick, men det fi nns där vid National 
Records Offi ce i Kew. Material före 
1890 är enligt de engelska myndighe-
terna gallrade!

Väldigt litet är mikrofi lmat.

När vi tänker emigration västerut, 
går ju tanken till England som mellan-
station. Det var dock även vanligt med 
emigranttrafi k via Köpenhamn och 
via norska hamnar, det förstnämnda 
beträffande sydsvenska emigranter, 
det senare för värmlänningar och 
många från norrländska landskap. 

Främsta emigranthamnar i Sverige:
● Göteborg
● Kalmar
● Helsingborg
● Norrköping
● Stockholm
● Malmö

Per Clemensson berättade om ri-
gorös kontroll vid det stora engelska 
arkiv, som satt på emigrantregistren. 
Näst intill kroppsvisitering företogs! 

Det fanns material i den så kallade 

Engelska källor
till svensk utvandring

BT27-serien, täckande perioden 1890 
till 1960, det rörde sig då om ”out-
wards passenger lists”, alltså de som 
avrest från England. Man kan här 
utläsa passagerarens namn, båtens 
namn, destination. Per Clemensson 
hade gjort stickprov i registren och 
vid jämförelse med svenska register så 
hade 10 procent fl er emigranter regist-
rerats i engelska källor. Det fi nns alltså 
luckor här hemma, alla är inte med i 
registren, något att väl betänka.

Men det fi nns även BT26, de som 
reste in till England. 

En önskedröm för emigrantforska-
ren vore en obruten serie av länkar 
mellan våra kyrkböcker till poliskam-
mareprotokollen, vidare till England 
och därefter slutlänk in i USA till be-
stämmelseorten. Detta torde förbli en 
dröm, menade Per Clemensson, som 
bad oss ha gott om tid om vi for till 
England för att forska. 

BO NORDENFORS

Släktforskardagarna
i Göteborg
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Dagen före släktforskardagarna 
samlades ett 80-tal ordföranden 
med fl era från medlemsförening-
arna till sedvanlig ordförandeträff 
för att dryfta aktuella frågor inom 
förbundets intresseområden. Bland 
annat gjorde den nye Rötter-redak-
tören Crister Lindström sin ”pro-
gramförklaring” och den likaledes 
nya Anbytarvärden Yvonne Carls-
son berättade om hur det är att vara 
”moderator” för de ibland lite vilda 
diskussionerna på Anbytarforum.

En viktig punkt var förhands-
diskussion inför stämman om den 
något kontroversiella frågan om 
förbundsanslutningsformer för dels
släktföreningar, dels släktforskar-
klubbar på arbetsplatser. I båda 
fallen gäller det bl a hur förbunds-
stadgarnas krav på ”öppet medlem-
skap” ska tolkas i dessa fall.

Årets stämma går nog mest 
till historien på grund av den 
unika stämmolokalen, näm-
ligen Christine kyrka nära 
Kronhuset, även kallad Tyska 
kyrkan.

Som ”preludium” framförde för-
bundsordföranden tillika kantorn Ted 
Rosvall ”Marcia Genealogica” på or-
geln. Den mesta diskussionen gällde 
en motion om att man borde använda 
ordet ”förlevande” i stället för ”för-
fäder” eller ”anor” i släktforskarsam-
manhang, motionen avslogs dock 
efter votering. Förslaget om anslut-
ningsformer för släktföreningar m fl
hade förbundsstyrelsen dragit tillbaka 
för vidare utredning, efter diskussio-
nen dagen innan på ordförandekonfe-
rensen. Till förbundsstyrelseledamot 
valdes Eva Dahlberg, Jönköping.

Nästkommande förbundsstämmor 
blir 2006 i Stockholm/Nacka i sam-
band med förbundets tioårsjubileum, 
och 2007 i Halmstad.

Meningarna visade sig vara 
delade, men nog borde det gå att 
hitta en lösning där ideella fören-
ingar som har släktforskning på sitt 
program ska kunna få vara med i 
Släktforskarförbundet?

Bland ”myndighetsfrågor” disku-
terades först dilemmat med att för 
släkt- och hembygdsforskarrörelsen 
som kulturorganisationer viktiga 
frågor hanteras dels av ”fel” de-
partement, dvs närings- och fi nans-
departementen (folkbokföringen), 
dels inte får tillräcklig uppmärk-
samhet på kultur- och utbildnings-
departementet, som borde ha ett 
samordningsansvar för forsknings- 
och arkivfrågor.

Vidare togs upp det faktum att 
Krigsarkivet visar så litet intresse 
att göra sina samlingar tillgängliga 
med modern teknik.

Förbundsstämma i praktfull lokal
Rötter-redaktören presenterade sig

FOTO: EGIL GRY
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Nu är det lättare att jämföra 
olika tele- och Internetopera-
törers priser. Konsumentverket 
och Post- och telestyrelsen, PTS, 
har lanserat webbtjänsten Te-
lepriskollen, där det för första 
gången går att se jämförbara 
totalkostnader för tele- och 
Internetoperatörernas olika er-
bjudanden.

Svårigheter att jämföra priser är ett 
av de största problemen för konsu-
menter på tele- och bredbandsmark-
naderna, särskilt för mobiltelefoni. 

Många olika faktorer bestämmer 
vad det kostar: antal samtal, om de är 
korta eller långa, när på dygnet man 
ringer och om det är till fasta telefoner 
eller till mobiltelefoner, hos samma el-
ler andra operatörer. Detta gör det 
svårt att få en överblick om man bara 
tittar på bolagens prislistor.

Total månadskostnad

Den nya webbtjänsten Telepriskollen 
gör det enklare. Här räknas alla olika 
avgifter som påverkar slutkostnaden 
samman till en total månadskostnad. 
På så sätt går det att jämföra olika er-
bjudanden på ett likvärdigt sätt.

– Priserna hos olika operatörer kan 
skilja en hel del, så det fi nns pengar att 
spara på att vara aktiv och jämföra. 
Att konsumenterna nu får bättre möj-
ligheter att göra rationella val skärper 

också konkurrensen, säger Karin 
Lindell, Konsumentverkets generaldi-
rektör och Marianne Treschow, PTS 
generaldirektör.

Snabbaste vägen

Snabbaste vägen att jämföra på 
www.telepriskollen.se är att titta på 
tre givna telefon- eller Internet-använ-
darmönster: ”Lite”, ”Mellan” eller 

”Mycket”. Men det fi nns också en 
”personlig kalkyl” där man kan ange 
sina egna vanor och behov.

Förutom priser fi nns också fakta om 
bindnings- och uppsägningstider och 
andra viktiga villkor i Telepriskollen. 
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt 
av operatörerna.

Webbadressen är alltså 
www.telepriskollen.se

Lättare jämföra priser på telefoni
BRA ATT VETA

Telia Sonera får inte villkora er-
bjudanden om bredbandsaccess 
till grossistkunder med krav på att 
den andra operatörens slutkunder 
har ett fast telefonabonnemang.

Det är innebörden i det föreläggan-
de som Post- och telestyrelsen, PTS, 
beslutat om. Föreläggandet är förenat 
med ett vite på 100 miljoner kronor. 

PTS beslutade i februari att Telia 
Sonera är skyldigt att erbjuda bred-
bandsaccess, till exempel ADSL, 

utan krav på att slutkunden har ett 
telefonabonnemang. Detta ger bättre 
möjlighet för andra operatörer att 
till exempel erbjuda sina kunder IP-
baserad telefoni som ett alternativ till 
traditionell fast telefoni. 

Telia Sonera har efter en underrät-
telse från PTS sagt sig att mot offert 
kunna utveckla en lösning till sina 
grossistkunder. PTS anser att detta 
inte är tillräckligt för att leva upp till 
skyldigheten och förelägger därför fö-

retaget att efterleva skyldigheten inom 
fyra veckor. 

Telia Sonera har uppgivit att före-
taget enligt sin planering kommer att 
erbjuda de egna slutkunderna som har 
bredband via ADSL denna tjänst utan 
krav på telefonabonnemang från och 
med den 30 september 2005. Därför 
omfattar dagens föreläggande endast 
Telia Soneras skyldighet gentemot 
företagets grossistkunder.

På sajten Telepriskollen kan man jämföra totalkostnader för tele- och Internet-
operatörernas olika erbjudanden.

Telia får inte villkora ADSL-abonnemang



16 | Diskulogen nr 70

Vi har kommit ut med en uppda-
tering av DISGEN för att kunna 
stödja Genlines version 2.1 av 
”Genline Family Finder” (GFF). 
Uppdateringen innehåller även 
några rättningar. Du kan hämta en 
uppdatering från DIS hemsida.

När Genline kom ut med version 
2 av Family Finder glömde de bort 
att det fanns en nära koppling med 
Disgen. Därför gick det inte längre 
att starta Genline från Disgen och 
inte heller att visa bild på originalkäl-
lan i Genline från ”Källor och Citat” 
i Disgen. Tyvärr slarvade Genline i 
dialogen med oss så att vi kom på ef-
terkälken med utvecklingsarbetet.

På initiativ från Disgen-utvecklare 
togs direktkontakt med Genline-ut-
vecklare när GFF 2 kommit ut och 
ett nytt gränssnitt mellan Disgen och 
Genline började växa fram. Utgiv-

ningsdatum för de båda programmen 
har varit lika preliminära men nu 
är äntligen båda förberedda för att 
samverka med liknande funktiona-
litet som tidigare. GFF2.1 kom ut i 
månadsskiftet juni/juli.

Samtliga skillnader och ändringar 
i kopplingen mellan GFF2.1 och Dis-
gen framgår av Disgens hjälp. 

Den stora skillnaden jämfört med 
tidigare är att GFF nu är en fristående 
applikation och inte som tidigare ett 
tillägg till webbläsaren. Som en följd 
av detta kan inte GFF längre startas 
från Disgen utan körs helt separat. 
Disgen 8.1a stöder inte GFF1.0.

För att använda möjligheten att 
visa en bild på originalkällan behövs 
ett abonnemang på Genline samt 
uppkoppling mot Internet och att den 
dator där du arbetar i Disgen är upp-
kopplad till Genline.

Ny Disgen-version med beteckningen 8.1a
I funktionen Källor och Citat kan en 

länk skapas till den sida som för närva-
rande visas i Genline. Om Du har fl era 
fönster öppna i Genline när du väljer 
koppla, visas en lista med information 
om vad som visas i de olika fönstren, 
där du kan välja vilken Genlinesida du 
vill använda som referens.

Vi planerar också en ersättare för 
läsversionen av Disgen som kallas 
DG-Visa (Disgen visningsprogram). 
Den är endast avsedd för att sprida 
forskningen till vänner och släktingar 
så att de kan titta på din släktforsk-
ning med hjälp av Disgen och skriva 
ut delar av den. För närvarande 
återstår bara en licensdiskussion med 
Lantmäteriet innan vi kan göra den 
tillgänglig.

Lycka till med din fortsatta släkt-
forskning med hjälp av Disgen.

CHRISTER GUSTAVSSON

Den europeiska organisationen EU-
Rid, där svenska NIC-SE är en av 
ägarna, är registreringsenhet för den 
nya toppdomänen. 

Vem kan registrera .eu-domännamn? 

I ett första steg som inleds i slutet av året 
kommer registreringar från offentliga 
organ (public bodies) och innehavare 
av varumärken att hanteras. Efter två 
månader kommer även innehavare av 
andra namnrättigheters registreringar 
att behandlas. Totalt kommer denna 
inledande fas av förtursregistrering 
att pågå under fyra månader. Därefter 
är .eu öppen för andra registreringar 
enligt först-till-kvarn-principen. 

Hur registrerar man ett .eu-domän-
namn?

Registreringen sker via särskilda 
ombud, som registrerar domännam-
nen hos EURid. En lista på dessa 
ombud fi nns på EURid:s webbplats 
www.eurid.eu

Vad gör PTS?

Post- och telestyrelsens, PTS, roll 
begränsar sig till att enbart granska 
och godkänna de registreringar från 
svenska offentliga organ som inkom-
mer till EURid under den inledande 
fyramånadersperioden. En registre-
ring ska vara behandlad senast efter 
90 dagar. PTS har fått detta uppdrag 
av regeringen. 

Hur gör PTS?

PTS kommer den 15 oktober att publi-
cera riktlinjer för vilka som får regist-
rera domännamn, det vill säga vilka 
som faller under begreppet offentliga 
organ eller ”public bodies”. Samtidigt 
presenterar PTS bland annat riktlinjer 
för vilken information som krävs vid 
registrering.

Mer information

På www.eurid.eu fi nns information 
om den nya toppdomänen och en tid-
plan. Se även www.nic.se

Nya toppdomänen .eu
gäller hela EU-området
I slutet av året blir toppdomänen .eu tillgänglig för registreringar i hela 
EU-området.

PRIVATA ISDN-KUNDER ska inte 
behöva vänta längre om de byter 
till bredband med xDSL-teknik 
hos ett annat bolag, jämfört med 
om de byter till en bredbands-
tjänst från Telia Sonera.

Detta är innebörden i det fö-
reläggande som PTS beslutat om 
under våren. Föreläggandet är 
förenat med ett vite på tio miljo-
ner kronor. 

PTS underrättade Telia Sonera 
om problemet i december 2004. 
Telia Sonera hävdade i sitt svar 
att man inte diskriminerar andra 
operatörer och att det skulle ta 
cirka tolv månader att ta fram 
ett system som möjliggör snab-
bare inkoppling av de aktuella 
kunderna. PTS beslut innebär att 
Telia Sonera snarast ska se till att 
de egna verksamheterna och and-
ra operatörer får samma villkor 
när en privat ISDN-kund vill gå 
över till en xDSL-tjänst. 

Enligt ett beslut från november 
2004 ska Telia Sonera erbjuda 
andra operatörer tillträde till ac-
cessnätet på samma villkor och 
med samma kvalitet som Telia 
Sonera erbjuder sina egna dot-
terbolag.
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DISGEN

DISGEN 8  600 kr

Uppgradering från
 tidigare versioner 250 kr
För den som vill köpa en uppgradering 
krävs oav brutet med lemskap se dan
förra kö pet av DISGEN.

DIS-pin
DIS-pin i emalj
 och gulmetall 25 kr

Äldre nr av Disku logen
I mån av tillgång 20 kr/nr

Böcker
Sorsele – samesläkter, del 1
 av Thea Häl leberg 340 kr
Sorsele – samesläkter, del 2
 av Thea Hälleberg 340 kr
Sorsele – samesläkter, del 3
 av Thea Hälleberg 340 kr

Register till Vigsellängder

Format:
 A4 häftad, vissa endast
 på mikrokort

Församling  Tidsperiod Pris

Bohuslän
Backa 1826–1861 95 kr
Säve 1826–1860 95 kr

Gotland
Öja 1745–1860 95 kr

Gästrikland
Österfärnebo (3 mikrokort)
 1688–1862  65 kr

Halland
Årstad 1714–1860 95 kr

Småland
Granhult 1696–1850 95 kr
Lidhult 1823–1860 95 kr

Marbäck 1643–1860 145 kr
Öjaby 1693–1860 70 kr

Södermanland

Grödinge 1798–1861 120 kr

Värmland

Långserud (3 mikrokort)
  1693–1860  65 kr
Rudskoga 1689–1869 170 kr
Södra Råda 1685–1860 120 kr
Visnum-Kil 1706–1860 170 kr

Västergötland

Angered 1753–1773
  1845–1865 95 kr
Hyringa 1718–1830 95 kr
Håcksvik 1704–1860 95 kr
Levene past. (4 mikrokort)
 (Levene, Long, 
 Slädene, Spar lösa)
 1688–1860  80 kr
Längnum 1721–1840 95 kr
Malma 1708–1831 95 kr

Östergötland
Lillkyrka 1667–1860 70 kr

Beställningar för medlemmar
Medlemmar kan beställa från DIS på två sätt. Det enk laste är 
att du gör din be ställning på vår hem sida www.dis.se un der
”Beställ”.  Al ternativet är att ringa DIS kans li på te lefon 013-
14.90.43.

Kom ihåg att alltid ange med lemsnummer vid kon takt
med kansliet!

Betalning

Betala alltid i förskott till 

DIS plus girokonto 1.40.33-5

eller bankgiro 5009-6742. 

Porto ingår i priserna.

Vid brådskande beställ-

ning kan dock betalning ske 

mot post förskottstillägg.

Ring i så fall till DIS kansli!

Soldatregistret
har uppdaterats
med 65.000 nya
Centrala soldatregistret vid Garni-
sonsmuseet i Skövde har det natio-
nella övergripande ansvaret för att 
släkt- och hembygdsforskare runt om 
i landet kan ta del av den forskning 
som sker ifråga om den indelta arméns 
manskap.

”Alla svenskar har en soldat i släk-
ten” är ett påstående man hör ibland. 
Det är till 98 procent riktigt varför 
trycket på Centrala soldatregistret 
alltid varit mycket stort. Den hemsida 
som fi nns på internet under adressen 
soldat.dis.se har cirka 250.000 besök 
varje år. Det stora antalet sökningar på 
sidan gör att den hör till de mer upp-
skattade bland forskarna, inte bara i 
vårt land. Även forskare från övriga 
världen gör ofta besök på sidan.

En gång varje år görs en ny upp-
datering av sidan och i samband med 
att Sveriges Släktforskarförbund hade 
sin stämma i Göteborg släpptes den 
nya versionen, med ytterligare 29,4 
procent eller cirka 65.000 nya poster 
av den indelta arméns manskap, ut på 
den aktuella sidan.

Totalt fi nns nu 334.114 indelta båts-
män, ryttare och soldater sökbara på 
den nämnda adressen. Nu fi nns i stort 
hela landet med från Boden i norr till 
Trelleborg i söder.

Den som har ytterligare frågor om 
arbetet med den indelta armén kan 
vända sig till Björn Lippold.

Garnisonsmuseets webb sajt hittar 
man på www.garnisonsmuseet.se

DIS KANSLI
DET KOMMER DÅ OCH DÅ frågor till 
kansliet angående nästa års medlems-
avgift. För år 2006 är den 120 kronor. 
Inbetalningskort kommer att bifogas 
nästa nummer av Diskulogen, som 
kommer ut omkring årsskiftet.

DET FINNS ALL ANLEDNING att upp-
märksamma alla Disgen8-användare 
att det nu fi nns en uppgradering kallad 
version 8.1a. Den presenteras mera 
utförligt på sidan 16. Uppgraderingen 
är kostnadsfri för Disgen8-användare 
och fi nns att hämta på adressen www.
dis.se/dg8/index.htm
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Jag visste att Eric var bror till min 
farfar och att han utvandrat någon 
gång för länge sedan. 1932 var han på 
besök i Sverige. Både farfar och Eric är 
döda sedan mer än 50 år. Deras vagga 
stod i Brattfors, Nordmaling, där de-
ras far Erik Andersson, f. 1819, och 
mor, Johanna Schäder, f. 1838, hade 
sitt hemman.

Jag sände vintern för två år sedan 
ett e–postbrev till biblioteket i Wilm-
ington, NC.

Det tog väl två veckor, så kom 
svaret. En kort biografi  följde över 
Eric plus den upplysningen att det 
statliga arkivet för historia i Raleigh, 
NC, nog hade en hel del att berätta om 
det man kallade ”Eric Norden Collec-
tion.” Eric hade skänkt sina papper till 
ett statligt arkiv!

Eric hade bott i Wilmington i 50 år, 
kom dit 1895 från Minnesota. Han 
for ut 1887 med syskonen Erika och 
Johan. Eric blev någon sorts ingenjör 
och satte upp konsultbyrå inom lant-
mäteri. Hobbies var sällsynta böcker, 
botanik och fotografering. Hans efter-
lämnade glasplåtssamling fi nns kvar i 
Wilmington, på det lokala museet där. 
Rör sig om 100 glasplåtar.

Inte nog med det, en del av de böck-
er han hade, skänktes till kongressbib-
lioteket i Washington. Han köpte och 

sålde gamla böcker, det rörde sig om 
rariteter endast. Erics fru var trettio 
år yngre, hon fanns i livet till 1981. 
Eric gifte sig vid 60 års ålder. Frun en 
lokalt känd violinist. Hade egna ra-
dioprogram och skrev musikkrönikor 
i lokaltidningar.

Inga barn. Men, breven i arkivet, 
de fi ck mig att kunna fortsätta. 250 
kopior på brev till Eric från hans mor 
i Sverige, de blev mina mot en fem-
hundring. Det tog en väldig tid att få 
hit dem, men till slut kom det en stor 
låda!

Via Internet fann jag en yngling i 
Chicago och en dam i Rice Lake, Wis-
consin, som båda var släktforskare på 
hobby-basis.

Då visste jag att jag skulle gå vidare 
i Wisconsin, mycket tack vare mina 
brevkopior, men även tack vare de 
frivilliga krafter jag hittat tidigare. 
Eftersom Brian i Chicago hade svensk-
rötter i Västergötland, kunde vi växla 
information utan att någon gick back 
pengamässigt. Vi hade ”konton” hos 
varandra.

I Rice Lake for norskättade pensio-
nären Nadyne Reiten omkring, än var 
hon till Barron County Court House, 
än fanns hon på jakt i byn, fotografe-
rande hus och gravstenar.

Att annonsera via s.k message 
boards har varit lyckosamt. Jag an-
vände mestadels Rootsweb. Vissa 
bibliotek i Staterna är mycket hjälp-
samma, särskilt med uppgifter ur 
gamla adresskalendrar och tips om 
lokala släktforskningsföreningar. Det 
fi nns en väldig massa bra länkar på 
Internet, alldeles för många!

Myndigheterna är långsamma och 
tar som bekant betalt för sina intyg. 
Som tur var, kunde inrikes betalning 
ordnas i USA via Brian i Chicago. 
Sända dollar från Sverige i check eller 
via SWIFT är kostsamt, de utmärkta 
internationella svarskupongerna kan 
ej köpas i Sverige längre, men danska 
postverket har ännu denna service 
kvar!

Jag har snackat med dem och ska 
besöka ett danskt postkontor nästa 
gång jag är i Byen! Jag bor i Lund så 
avståndet är kort.

Via forskningen i Sverige visste jag 
nu att farfar hade tre syskon förutom 
Eric, som for ut. En bror Johan, f. 
1867, systrarna Erika, f. 1865, och 
Augusta, f. 1871. 

Spåren gick till Wisconsin, där jag 
juni 2001 nådde min första syssling 
med e–posten. Nå, han var ej så språk-
sam – men hans faster i Superior desto 

Från Brattfors
till Rice Lake

Det började med två gulnande 
tidningsurklipp från 1921, vari det 
berättades att mr. Eric Norden nu 
valts in i den lokala bibliotekssty-
relsen i Wilmington, NC.

KRÖNIKA
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mer. Hon var 93 år och en ytterligt 
vital kusin till min far. Genom henne 
fortsatte det med god fart, via hennes 
döttrar fi ck jag all släktinformation 
på nolltid – på mail – och kunde i 
november 2001 räkna till ett sjut-
tiotal släktingar därute. Med ingifta 
betydligt fl er.

Johan hade varit delägare i en sko-
butik, Sockness and Nordenfoss, med 
sloganen ”the home of good shoes”. 
Att Nordenfors blev Nordenfoss var 
en lätt stavningsjustering, som dess-
utom väl passade då affärskompan-
jonen var norrman. Johan talade med 
stark norsk brytning, påverkad som 
han var av sina tvenne giftermål med 
norskfödda damer, först Mary Hellum 
och sedan Olga Solberg.

Min farfars syster Erika dog ung, 
hon var bara 31 år vid sin död 1896. 
Hon hade kommit till USA redan 
1887, hade tre barn, som Augusta tog 
hand om när hon gifte sig med Erikas 
änkling. Enligt yngre generationer var 
denne barnfader Carl Edward Aune, 
med rötter i Skogn, Alstadhaug sogn, 
utanför Levanger, Norge, ”världens 
sämste farmer” och drev dessutom 
saloon – men det var innan han blev 
farmer. Augusta hann få sex barn 
själv ,med start 1901. Mor Johanna i 
Brattfors ängslades mycket över detta 
med saloonen! 

För att återgå till Edvard Aune, erfor 
jag att han kom till USA redan 1879 
vid 21 års ålder, han jobbade ett antal 
år i gruvorna i Michigan, kom så små-
ningom till Barron County i Wiscon-
sin, där han träffade Erika. 

Deras första barn, Lilian, var född 
1891, gifte sig sedermera med en 
skådespelare och bodde i New York. 

Hon såväl som hennes make var 
med i någon fi lm på 1940-talet, 
mannen spelade redan på 30-talet på 
Broadway, gjorde därvid tillräckligt 
med dollar för dem båda att leva på. 
Först år 2003 har jag fått tag i Edvards 
släkt i Norge och försökt få Storaune 
och Aune på ömse sidor Atlanten att 
ta upp kontakten. 

Bara arbetet beträffande Norge 

skulle kunna bli en nästan lika spän-
nande historia, som den jag upplevt 
med mina ”egna” emigranter från 
Brattfors.

Beträffande Edvards och hans fru-
ars alla barn, barnbarn etc. har jag 
god överblick över de fl esta, dessvärre 
kunde jag inte delta 2002 i juli när det 
stora släktmötet i Rice Lake avlöpte. 

En av mina sysslingar i USA har 
i fjol sänt mig korta biografi er över 
alla barnen Aune! De är dock inte 
offentliga, på upphovsrättsmannens 
begäran.

Kort sagt, de nådde bra positioner, 
levde bra och förökade sig fl itigt. Ätt-
lingarna fi nns från kust till kust i det 
stora landet i väster.

Min farfars mor Johanna Schäders 
250 brev till sonen Eric i Wilmington 
vittnar mycket om livet i Brattfors 
mellan 1892 och 1917, jag avser 
återkomma i detta forum med detaljer 
senare.

Vi får inte veta så mycket om ameri-
kanerna, födde och döda och var-
dagliga bekymmer. Breven i motsatt 
riktning torde vara borta. Men mång-
en dollarsedel hjälpte änkan Johanna 
i Brattfors under hennes ensamma år 
sedan maken gick bort 1892. 

Det var mest ungkarlen Eric i Wilm-
ington som stod för penninggåvorna. 
Han hade inga försörjningsplikter un-
der Johannas levnad så där blev litet 
dollar över till modern. 

Hon hade glädjen ha andre sonen 
Johan hemma på besök år 1903. Han 
besåg förutom fädernegården även 
Stockholm i sällskap med brodern Al-
bert, innan han reste åter till Staterna. 
Under resan hit hade han festat bra 
mycket med glada norska fl ickor. Han 
skröt gärna med sina pengar inför 
häpna släktingar i Brattfors.

Enligt Johanna spenderade Johan 
dollar på damer och fester vart han 
kom under sitt besök, men hon talar 
annars i varma ordalag om honom. 
Man får intrycket att han var en glad 
gamäng.

Eric gjorde en visit i Sverige 1932, 
mer därom en annan gång. Han hade 
då med sig sin unga fru, besökte Vil-

helmina, Nordmaling och andra 
ställen där släkten fanns. Dottern 
Erika kom aldrig hem till Sverige, 
som nämndes dog hon ung. Augus-
ta var emellertid hemma en kort tid 
runt 1895 men for ju ut igen sedan 
Erika avlidit.

Jag har fått en mycket 
”utvidgad” släkt i Sverige på far-
fars sida vilket givetvis har varit 
mycket tack vare att jag kunnat 
berätta om emigranterna och kun-
nat sprida de gamla brevkopiorna 
runt i ”stugor”, som jag inte ens 
visste existerade.

Ett besök i farfars bygder som-
maren 2002 tillförde ytterligare. 
Jag fi ck se och fotografera i Bratt-
fors och Nordmaling, en aktiv 
släktforskare guidade mig en dag 
och berättade spännande saker.

De gulnade tidningsklippen blev 
samtidigt start på en mera orga-
niserad släktforskning, numera 
datoriserad med programmet Min 
Släkt, medlemskap i fl era fören-
ingar och inte minst, många nya 
trevliga kontakter hemma och i 
fjärran land.

Det fanns även andra släktingar 
som utvandrade till Wisconsin, jag 
tar tacksamt emot tips om dem som 
for västerut från Nordmaling. 

BO NORDENFORS

BO_NORDENFORS@HOTMAIL.COM

Personer:
Erik Gustaf Andersson, 1819–

1892, Brattfors, Nordmaling.
Johanna Johansdotter Schäder, 

1838–1917, född i Mo, Nord-
maling.

Erik (Eriksson) Norden , 1869–
1946

Johan (Eriksson) Nordenfoss 
1867–1937

g.m. 1. Mary Hellum 1869–1899, 
g.m. 2. Olga Amalia Solberg, 
1879–1967. (Båda hustrur 
födda i Norge.)

Erika Eriksdotter 1865–1896, 
g.m. Edward Aune, f. 1859.i 
Levanger, Norge.

Augusta Eriksdotter 1871–1942, 
g.m. Edward Aune, se ovan.
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AV STEN-STURE TERSMEDEN

Aldrig hjälplös

Hjälpfunktioner i Disgen 8

DISGEN är ett omfattande programsystem. Du behöver inte lära dig allt på en 
gång för att ha stor nytta av programmet. Men i takt med att du lär dig mer och 
mer så är det lätt att några kunskaper trillar bort. Då är det bra att veta att du vid 
köpet av DISGEN får tillgång till en mängd olika hjälpmedel för att komma vidare.

Du står aldrig ensam med 
ditt problem. I denna arti-
kel kommer jag att visa dig 
alla möjligheter som fi nns, 
det må vara skriven hjälp 
eller personlig hjälp per 
telefon.

Notera att skärmbilderna 
nedan är hämtade från DIS-
GEN version 8.1 som kom 
ut i slutet av mars 2005. 
Har du inte den versionen 
installerad kan det fi nnas 
några mindre enstaka skill-
nader mot 8.0. Dessutom 
innehåller version 8.1 rät-
telser. Den fi nns att ladda 
ner från DIS webbplats 
(eventuellt har 8.1a hunnit 
ut när du läser detta).

Handledningen – Läs 
den först!

Till DISGEN medföljer en 
omfattande handledning. 
Läs den noggrant, gärna två 
eller tre gånger. Det är nog 
först vid tredje genomläs-
ningen som du upptäcker 
att det mesta du undrat över 
redan står i handledningen. 
I början fi nns en utförlig 
innehållsförteckning, och i 
slutet ett omfattande sak-
register.

Inbyggda
hjälpfunktioner

DISGEN har ett antal in-
byggda hjälpfunktioner. 
Använd dem i första hand.

F1-knappen – Snabb
hjälp på direkten. Snab-
bast och enklast är att an-

vända funktionstangenten 
F1 (överst till vänster på 
ditt tangentbord) för att få 
hjälp med den funktion du 
just håller på med.

Står du t ex i Familje-
översikten och undrar över 
något, gör ett tryck på F1-
tangenten så att ett fönster 
med rubriken Fönster – Fa-
miljeöversikten visas. 

Arbetar du just med att 
ändra i personnotiserna så 
ger F1 på motsvarande sätt 
direkt information om Änd-
ra personnotiser. DISGEN 
vet alltså vad du just håller 
på med, och letar upp mot-
svarande hjälpavsnitt.

I regel fi nns också en 
separat Hjälpknapp på de 
olika skärmbilderna som 
ger samma information 
som F1.

Menyn Hjälp. DISGEN
innehåller en omfattande 
hjälptext som du enkelt 
kan leta i. På menyraden 
(bild 1), längst ut till höger 
hittar du Hjälp-menyn.

Alternativen Hjälp eller 
Sök hjälp om, ger dig goda 
möjligheter att hitta svaret 
på ett problem.

Menyvalen Hjälp och 
Sök hjälp om. Ett klick på 
Hjälp eller Sök hjälp om ger 
dig följande, där vi först tit-
tar på fl iken Innehåll (bild 
2).

Fliken Innehåll. Det här 
motsvarar innehållsförteck-
ningen i en bok. Här fi nns 

varje kapitel i hjälptexten 
angivet. Genom att dubbel-
klicka på boksymbolen får 
du se de underavsnitt som 
fi nns. Välj t ex Att komma 
igång och dubbelklicka 
(bild 3).

Välj sedan avsnittet 
Fönster – Familjeöversikt. 
Klicka på frågetecknet och 
du får nästa bild (bild 4).

Den gröna understrukna 
texten är klickbar och 
ger mer information. 
Klicka på utseende på 
skärmen så kommer 
ett nytt fönster upp 
(bild 5).

Varning! Gå tillbaka 
till föregående skärm-
bild genom att klicka 
på menyvalet Föregå-
ende. Stänger du fönst-

ret med Arkiv avsluta (eller 
motsvarande) ramlar du ur 
DISGEN:s hjälpfunktion 
och får börja om från bör-
jan igen. Ibland är menyva-
let Föregående avaktiverat, 
klicka då på Innehåll, precis 
under menyraden.

Notera att ett ord i bild 
4 har streckad under-
strykning. Klickar du på 
popupmeny så får du upp 

Bild 2

Bild 1



Diskulogen nr 70 | 21

Lär dig mer om Disgen 8 – del 10

en tillfällig förklarande text 
(bild 6).

Klicka någonstans bred-
vid så försvinner texten.

Du stänger ett kapitel 
genom att dubbelklicka på 
frågetecknet.

Jag vill gärna rekommen-
dera att du tittar igenom 
innehållet i avsnitten Kok-
bok och Frågor och svar, 
(bild 7), där fi nns en hel del 
matnyttigt.

Fliken Sök. Notera att när 
du använder Sök för första 
gången, blir du ombedd 
att köra Guiden Instal-
lera Sök (bild 8). Följ bara 

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

anvisningarna med rekom-
menderade standardvärden 
på skärmen, så byggs en 
intern lista över alla ord i 
alla hjälptexter. Sedan är 
det bara att söka.

I fortsättningen ger ett 
klick på Sök.–.dig direkt 
bild 9.

Den innehåller tre del-
fönster där du gradvis kan 
precisera det du letar efter.

Så här gör du:

Ruta 1. Här kan du söka 
på ett godtyckligt ord ge-
nom att skriva in det. Du 
kan välja att bara skriva 
några tecken i början på 

Bild 9
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ditt sökord. Använd ned-
åtpilen för att hitta dina 
tidigare sökningar.

Ruta 2. I denna ruta visas 
alla de ord i den totala 
hjälptexten som uppfyl-
ler villkoret du angett i 
ruta 1. Välj det ord som 
du tror bäst passar. Du 
kan också använda rull-
ningslisten för att hitta 
lämpligt avsnitt utan att 
först ha utnyttjat inskriv-
ningen i ruta 1.

Ruta 3. Här väljer du bland 
de föreslagna textavsnit-
ten.

Här följer ett exempel. 
Jag vill veta mer om vad 
Centrumperson är/innebär. 
Eftersom det kan fi nnas 
många sätt att skriva om 
detta begrepp väljer jag att 
bara ange början på ordet. 
Jag skriver t ex centrump 
som sökvillkor i ruta 1 
(bild 10).

Notera att det är fyra 
olika ord som börjar cent-
rump. Genom att klicka 
på dem vartefter kan jag se 
antalet avsnitt i hjälptexten 
som fi nns. I fallet centrum-
person 5 träff, centrumper-
sonen 8 träff, Centrumper-
sonen (stor bokstav, dvs. 
inledning av en mening) ger 
bara en träff och slutligen 
centrumpersonens också 
bara en träff. I detta exem-
pel skulle jag kanske välja 
att titta närmare på något 
av de 8 avsnitten för va-
rianten centrumpersonen. 
Vilket man skall välja beror 
på det sammanhang man 
letar efter. 

Vill du titta på något an-
nat alternativ, går du tillba-
ka till sökresultatet genom 
att klicka på Innehåll och 
sedan fl iken Sök. Där fi nns 
din sökning kvar. Stäng inte 
av genom Avsluta eller krys-
set i högra hörnet.

Innan du påbörjar 
sökningen, kan du klicka på 
knappen Alternativ för att 

välja andra inställningar för 
hur sökningen skall utföras, 
se nedan (bild 11).

Kända brister. Alla dator-
program innehåller fel! De 
rättas till vartefter. För att 
du skall få ett minimum av 
bekymmer fi nns de redovi-
sade under menyvalet Hjälp 
– Kända brister. (Nytt i ver-
sion 8.1).

Högerklicka på musen. 
En högerklick på musen ger 
dig en meny med de kom-
mandon som kan användas 
just i det läge du för tillfäl-
let befi nner dig i. Där ser 
du också vad som inte kan 
göras. De kommandona är 
tonade och inte klickbara.

Högerklicket påminner 
dig alltså om vilka möj-
ligheter som fi nns, och du Bild 11

Bild 10
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behöver inte heller leta reda 
på var kommandona fi nns 
i olika menyer eller verk-
tygslister.

Mer kunskap 
att hämta

Diskulogen – Medlems-
tidningen. Givetvis är tid-
skriften Diskulogen, som du 
får som medlem, ovärderlig 
när det gäller att hålla sig 
uppdaterad om program-
met.

Artikelserien ”Lär dig mer 
om DISGEN 8”. Denna serie 
startade för ett drygt år se-
dan med nummer 64 av Dis-
kulogen. Artiklarna skall 
ses som ett komplement till 
den tryckta handledningen 
och till olika kurser. De vän-
der sig visserligen främst till 
dem som ganska nyligen 
har kommit igång med 
DISGEN, men behandlar 
ibland även funktioner i 
DISGEN som är intres-
santa för den lite mer vane, 
t ex orter och kartor. Hittills 
har nio artiklar publicerats 
och fl er följer. Synpunkter 
och frågor kring artiklarna 
har en särskild diskussions-
plats under DIS Forum (se 
nedan).

Alla gamla nummer fi nns 
utgivna på två CD-skivor 
som kan beställas från DIS 
expedition i Linköping. De 
innehåller Släktforskarnytt 
1980–1989 och Diskulogen 
1984–2004.
Regionföreningarna. De
fl esta regionföreningarna 
håller kurser, både grund-
läggande och fortsättning. 
Tag kontakt för schema 
och kursbeskrivningar. Gå 
gärna in på deras hemsidor 
som du hittar via DIS på 
www.dis.se. Regionförening-
arnas tidningar in nehåller
också tips om prog rammet,
likaså deras webbplatser.

Studieförbund och lokala
släktforskarföreningar.
En del studieförbund håller 
också kurser, ofta i sam-

arbete med de regionala 
DIS-föreningarna. Studie-
förbunden har precis som 
skolorna två terminer, så 
kolla gärna deras program-
blad inför en ny termin! 
Även en del släktforskar-
föreningar anordnar kurser 
eller tematräffar kring pro-
grammet.

DIS hemsida. Förening-
ens hemsida fi nner du på 
www.dis.se. Den bör du 
titta in på lite då och då. 
Här fl aggas upp allt nytt du 
som Disgenanvändare be-
höver veta. Vem vet, kanske 
lösningen på ett problem du 
haft fi nns presenterad där!

Kort introduktion. På DIS 
hemsida kan du genom ett 
klick på rubriken DISGEN 
hitta en kort introduktion. I 
vänsterspalten hittar du föl-
jande text (bild 12). Klicka 
på en kort rundvandring.

DIS Forum. DIS Forum är 
en diskussionsplats på In-
ternet där du kan ställa frå-
gor och kanske själv bidra 
med svar i olika frågor som 
rör datorhjälp och släkt-
forskning. Du hittar DIS 
Forum på DIS hemsida.

Artiklarna i medlems-
tidningen i serien ”Lär dig 
mer om DISGEN 8” kan 
diskuteras och kommente-
ras i DIS Forum. I huvud-
diskussion 3 om DISGEN 
fi nns en speciell diskussion: 
Artikelserien ”Lär dig mer 
om DISGEN 8” där varje 
artikel har sin underavdel-
ning.

På Släktforskarförbun-

dets hemsida 
www.genealogi.se 
fi nns också en diskussions-
sida som kallas Anbytarfo-
rum. Den innehåller bl.a. en 
diskussion om DISGEN 8. 
Titta under rubriken Dator-
program och teknik och välj 
underrubrik Datorprogram 
(för släktforskning).

Faddrar

DIS har ett fl ertal så kallade 
faddrar. De ger dig gratis 
support alla dagar! Vänd 
dig först till en fadder om 
du behöver hjälp eller för 
felanmälan! En förteckning 
fi nns på DIS hemsida och i 
tidningen Diskulogen. Ring 
helst på de tider som står 
angivna. Välj också gärna 
en fadder i din geografi ska 
närhet. Skriv gärna ner ditt 
problem och skicka det med 
e-post till lämplig fadder. 

DIS faddrar är entusiaster 
som arbetar ideellt och som 
hjälper dig gratis när du 
har fått något problem. De 
är alla erfarna släktforskare 
och användare av program-
met DISGEN och har även 
genomgått utbildning på 
programmet. Däremot är 
de inte experter på samtliga 
funktioner i programmet. 
Om din fadder inte kan 
lösa problemet omedelbart, 
så försöker de lösa det med 
hjälp av sina fadderkollegor 
eller andra funktionärer i 
föreningen och återkom-
mer sedan till dig.

Faddrarna är därför de 
mest lämpade att hjälpa till 
i akuta frågor. Även om du 
misstänker fel i program-
varan skall du kontakta en 
fadder för att få hjälp att 
komma runt problemet. 

Om det är ett programfel 
som går att återskapa, så 
hjälper de till med att vi-
darebefordra felet till DIS 
utvecklare.

Har du ett förbättrings-
förslag skall du lämna det 
till en fadder som vida-

Bild 12

rebefordrar förslaget till 
Disgens Produktråd och 
utvecklare.

Nu hoppas jag du aldrig 
skall behöva känna dig 
riktigt hjälplös i fortsätt-
ningen! Lycka till med 
DISGEN 8.

MEDLEMS-
BLADEN
PÅ CD-
SKIVA

Till DIS 25-årsjubi-

leum framställdes

två CD-skivor med 

samtliga nummer 

av DIS två med-

lemsblad genom 

åren.

Släkt-
forskarnytt
1980–1989

och

Diskulogen
1984–2004

CD-skivorna kan 

köpas av medlem-

mar för 50 kr per 

skiva inklusive 

porto. Betala i för-

skott till plusgiro 1 

40 33-5 eller bank-

giro 5009-6742. 

Ange på talongen 

vad betalningen 

gäller.
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MACSPALTEN

Apple bekräftar att alla rykten 
stämmer – från och med juni 2006 
kommer man att använda sig av 
Intels processorer och sluta med 
PowerPC-arkitekturen. Mac OS X 
fi nns redan idag för Intel.

Steve Jobs bekräftar att alla tidigare 
versioner kompilerats för Pentium se-
dan fem år tillbaka.

Vad detta kan innebära för oss 
Macanvändare diskuteras livligt – vi 
får väl se.

Uppdatering

Tillhör du dem som uppdaterat till OS 
X 10.4 så har Du fått en del småbe-
kymmer på köpet. Det fi nns en uppda-
tering 10.4.2 – som rekommenderas 
och ger förbättrad tillförlitlighet.

Reunion

Gedcom-frågor är åter på tapeten, nu 
gäller det export från Mac till Disgen 
8.

Jag har nu testat och skapat en Ged-
com-fi l, Ansel i Reunion 8, och impor-
terat den till Disgen 8.1, det fungerade 
och gav bra resultat.

I Gedcom-fi ler som skapades som 
Windows- och Dos-versioner – blev å, 
ä, ö förvrängda.

Vi har också konstaterat att upp-
gifter som importerats som Textfi ler 
– från Disgen 4.5.5 (Mac) – till Disgen 
8 (PC) – får, om de importeras från 
Disgen 8 till Reunion 8 – styrtecknen 
<0>, <2>, <3>, <5>, <7>, <8>, med 
sig och blir synliga i utskrifterna i 
Reunion. Vi rekommenderar därför 
att export – från Disgen 4.5.5 (Mac) 
– till Disgen 8 (PC) – utförs som Ged-
com-fi ler.

Man kan visserligen, genom att 
behandla uppgifterna i ett ordbe-
handlingsprogram, ta bort styrteck-
nen, men det tar lite tid om fi lerna är 
stora.

Wesee-programmet

På frågan ”Vad nytt om Wesee-pro-
grammet” svarade Lars Cornell bl. a. 
följande:

”Nu fi nns programmet även på 
Windows − men det kanske skall stå 
någon annanstans än i Macspalten. 
Buggar har rättats och programmet 
fungerar rätt bra i båda versionerna 
nu. Men surfegenskaperna måste 
förbättras och det kommer under 
hösten.

Kungen och Drottningen har besökt 
Ankarsrum och Överum med anled-
ning av brukens 350-årsjubileum. Till 

det gjorde vi en CD med brukens his-
toria berättad med Wesee-metoden. 
Vi ordnade ett litet nätverk med både 
Mac och Windows och arbetade med 
bilder på en gemensam Ethernetan-
sluten hårddisk inköpt för ca 2.000
kronor. Den var av märket Maxtor 
och behövde Windowsprogram vid 
första igångkörning, men det fi nns 
även andra fabrikat. Till Mac-mini 
med 1 Gbyte hade vi anslutit en 20” 

Apple byter till Intelprocessorer

En detalj av Bernadottenavigatorn.
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skärm och det blev en trivsam och ef-
fektiv kombination.

På samma CD passade vi på att visa 
upp den vackra Tjustskärgården och 
vi lade in det bernadottska släktträdet 
b e r ä t -
tat med 
Wesee-
teknik. 
S l ä k t -
trädet fungerar som en navigator där 
man via nyckelpersoner snabbt kan 
söka sig fram. […] (se bild)

CD-skivan kommer i nedbantat 
skick att ingå i en exempelsamling på 
www.wesee.se

Ett önskemål jag har är att i Dis-
kulogen efterlysa programmerare 
som kan göra ett Java-program som 
konverterar Gedcom-fi ler till Wesee:s 
XML-format. Min förhoppning är, att 
ett sådant program skall kunna erbju-

das alla som gratisprogram. Med Java 
kan det användas i alla datorer.”

Nytt program

Ett program MacStamträd, fi nns 
sedan ca ett år tillbaka i en 
svensk översättning. På engel-
ska heter det MacFamilyTree, 
på tyska MacStammbaum, på 
norska MacStamTre och på 

danska MacStamtræ.
Systemkrav, Apple PowerMac G3, 

eller bättre. Mac OSX 10.2.8 eller se-
nare. Minsta upplösning: 1024 x 768. 
Pris Full version USD 49.00.

Vill Du ha mer information kan 
Du gå in på: www.onlymac.de/html/
stammbaum4sv.html

På sidan fi nns demoversion för ner-
laddning, demon är fullt fungerande, 
bortsett från att man inte kan spara 
det inskrivna.

Vi är några Macfaddrar som kom-
mer att testa, recensera och utvär-
dera programmet och i en framtida 
Macspalt redovisa resultatet.

Multisession

I en tidigare Macspalt beskrev vi hur 
man bränner s. k. Multisession-CD. 
En del har hört av sig – man tycker att 
programmet för att bränna DVD/CD 
som medföljer Macen, (PB G4) är 
krångligt och svårt när det gäller att 
bränna fl era sessioner. Vi har provat 
andra program – Toast 6.0 Tita-
nium, som man kan ladda hem från 
www.roxio.com – och som vi tycker är 
enklare när det gäller multisession, det 
kostar 79.95 $. (juli 2005). Det fi nns 
också enkla gratisprogram, som t.ex. 
Toast Lite 5.2.2L.

HELGE OLSSON

HELGE@DIS-SYD.SE

När jag söker på Disbyt och får en 
träff som verkar att stämma med data 
jag själv har i Disgen 8 brukar jag 
skriva in personerna i min dator för 
att sedan så snart som möjligt kontrol-
lera om det stämmer när jag kommer 
till arkivet. Som källa under ”Ändra 
personnotiser” anger jag namnet på 
den som lämnat uppgiften, t ex ”An-
ders Andersson, Disbyt”. Det går na-
turligtvis lika bra med uppgifter som 
man fått från andra källor än Disbyt.

Ibland dröjer det innan jag får möj-
lighet att verifi era uppgifterna och då 
händer det att jag glömt bort vilken 
person det gällde. Det medför att 
bland alla tusentals posterna i mina 
fl ockar kan fi nnas uppgifter som inte 
är korrekta. Av en slump kan man 
hitta sådana fall, men med den me-
tod jag nu börjat använda går det att 
systematiskt söka igenom alla poster i 
jakten på overifi erade källor.

Jag brukar sätta den yngste med-
lemmen i fl ocken som centrumperson 
och vidtar därefter följande steg:
● Klicka på ”Utskrift”, och därefter 

”Skriv ut antavla för centrumper-
sonen.”

● Kryssa för ”obegränsat antal ge-
nerationer”, därefter OK.

● Kryssa för ”släktmatrikel” och 

”skriv ut till Textfi l”. För mig blir 
det nästan 1.000 sidor, men det 
klarar datorn, man behöver inte 
skriva ut på papper och fi len kan 
tas bort när man är färdig.

● Klicka på ”Granska”. Om det 
verkar bra:

● Klicka på ”skriv ut”
● Ange ett fi lnamn som är lätt att 

känna igen. Jag brukar kalla fi len 
”BL ååmmdd” (Bo Lindberg och 
datum)

● Klicka på ”spara”.
● Klicka därefter på ”Start” (i Win-

dows XP) och ”alla program”.
● Klicka därefter på ”Tillbehör” 

och sedan ”Utforskaren”.
● Sök därefter upp och klicka på 

Dg8Data (som hos mig ligger i 
hårddisken C).

● Klicka på DgTmp.
● Sök upp den fi l som sparades (t ex 

BL 050828) och öppna den. 
● Klicka på ”Redigera” och därefter 

”sök”.
● Skriv in ”Disbyt” som sökord. Då 

får man inte bara med Anders An-
dersson, utan alla andra som jag 
fått uppgifter i Disbyt ifrån.

● Klicka på ”Sök nästa”.
● Markera med nedtryckt vänster 

musknapp personuppgifterna 

SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET

(namn och födelsedata)
● Tryck ner höger musknapp och 

kopiera uppgiften.
● Öppna ett nytt Worddokument 

(eller annat ordbehandlingspro-
gram) och... 

● Klistra in med höger musknapp.
● Gå tillbaka till den sparade fi len 

och klicka på ”Sök nästa”. Upp-
repa punkt 16, 17 och 19 tills du 
kommer till slutet på fi len.

● Skriv ut Worddokumentet som 
nu ska innehålla alla overifi erade 
uppgifter som jag fått från Disbyt. 

● Gå till DgTmp och högerklicka på 
fi len (BL 050828) och ta bort den.

Gå igenom alla posterna i Worddo-
kumentet på arkivet, kontrollera dem 
och för in korrekt källhänvisning.

När detta är gjort kan man kon-
trollera om man fått med alla genom 
att upprepa proceduren från punkt 1 
igen. Lättast att missa är källorna för 
gifte, men genom att göra om sök-
ningen i den nya fi len kan man hitta 
även dem.

Den här metoden fungerar utmärkt 
för mig, det går mycket snabbt att gå 
igenom även stora databaser, men det 
kanske fi nns andra som är bättre.

BO LINDBERG

MEDLEM 20836

En metod att komplettera källuppgifter från Disbyt
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Trillingar födda
7, 9, 10 oktober
Jag har läst Ann Bergströms artikel i 
Diskulogen nr 69 om Tvillingar födda 
olika dagar, samt hennes efterlysning 
om dylika fall. Jag kan bidraga med 
trillingar, födda olika dagar i Fellings-
bro födelsebok 1746:
● Den 10 october döptes Soldaten 

Johan Lustigs och dess hustrus 
trenne barn, Det första kallades 
Catharina, fött den 7 Oct. Det and-
ra födt den 9 kallades Abraham, 
Det tredje födt den 10 kallades 
Isac.
Källa: Fellingsbro C:6, 16450, 2/6
Av nyfi kenhet kollade jag även 

dödboken:
● 1746 Dec 7 Soldaten Lustigs barn 

wid Grillbo
● 1747 Jan 28 Soldaten Joh. Lustigs 

barn wid Grillbo
Källa  Fellingsbro C:2, 16446
Det verkar som om bara en av tril-

lingarna överlevde.

INGA ALBERTSSON

Trillingar födda
olika dagar
Jag läste i Diskulogen nr 69 om tvil-
lingar födda med en dags mellanrum. 
Jag har i min antavla trillingar födda 
på tre olika dagar.

Det är Anna Ersdotter  och hennes 
make soldaten Johan Larsson/Lustig 
som år 1746 får trillingar.

I födelseboken berättas att den 10 
oktober döptes deras tre barn. Det för-
sta, Catharina, föddes den 7 oktober, 
det andra, Abraham, den 9 oktober 
och det tredje, Isac, föddes den 10 
oktober 1746. Barnen får inte leva så 
länge. Ett av dem, troligen Catharina, 
dör i december 1746, ett annat, troli-
gen Isac, dör i februari 1747. 

Dödboken anger inte namn på bar-
nen, endast att soldaten Johan Lustigs 
barn har dött.

Mellanbarnet Abraham får leva 
till december 1754, då han dör i kop-
porna.

I husförhörslängderna anges att 
Abraham dör 1755 och dödboken har 
noteringen att ett barn till soldaten 
Johan Lustig dör december 1754 och 
begravs januari 1755. Av familjens 
barn stämmer data bäst på denne tril-
ling, som alltså blev åtta år.

Modern  Anna Ersdotter (1722–
1754) är min mf mm mf m. 

INGA LILL EGERFORS
Trillingar födda 1885
I min släkt har jag en familj i Brun-
skog (S), där trillingar föddes 1885. 
Modern hade fött nio barn tidigare, 
och fi ck ytterligare ett efter trilling-
födseln.

Föräldrarna var Johannes Jansson 
och hustrun Anna Andersdotter i Näs 
– gården heter Mella – och trillingarna 
var:
● Ester född 25/5-1885
● Lydia född 27/5-1885
● David född 27/5-1885

David dog 12/6-1885, Ester dog 
11/4-1896 (difteri).

Lydia bodde kvar i Mella i Näs. 
Hon gifte sig och fi ck tre döttrar. Lydia 
avled 18/12-1966.

KENNETH LARSSON

MEDLEM 1340

Tre dagar
mellan tvillingarna
Angående Ann Bergströms efterlys-
ning om tvillingar födda olika dagar, 
kan jag meddela att det i Hagshults 
födelsebok (Jönköpings län) år 1746 
förekommer uppgifter om att en tvil-
ling föddes den 18 mars och den andre 
den 21 mars. Båda barnen döptes den 
22 mars.

När jag hittade detta frågade jag 
i Anbytarforum efter liknande fall 
och fi ck då några exempel. Se under 
Övriga ämnen/Barn/Tvillingar 18 febr 
2002.

LENNART FAG

Trillingar födda 1880
Utdrag ur 1880 års födelsebok (SCB) 
för Fernebo församling, Nyeds pros-
teri, Karlstad stift i Wermlands län.
● 1880 - juni den 20:e
 Anders Gustaf
● 1880 - juni den 20:e
 Olof  Fredrik
● 1880 - juni den 22:e
 Edla Maria

Föräldrar var Olof Andersson och 
Anna Andersdotter från Persbergs 
gruvor.

Modern var fyllda 40 år. Förloss-
ningsbiträdet examinerat.

Olof Fredrik avled 15 dagar gam-
mal,  Anders Gustaf  dog i engelska 
sjukan strax före sin tvåårsdag 1882. 
Edla Maria som kom att bli min svär-
fars mor levde till 86 års ålder och 
avled den 8:e okt. 1966.

Jag har sökt efter barnmorskejour-
nalen på länsarkivet i Karlstad men ty-
värr fi nns ingen journal för den tiden.

MAJ CARLSSON

Trenne barn
Jag läste i Diskulogen nr 69, juli 2005, 
om tvillingar födda olika dagar. Jag 
har inte hittat något i min egen släkt, 
men under letandet i Åryds (Blekinge) 
födelsebok fann jag trillingar, vilket i 
och för sig är ovanligt.

Det var Mikael Anderssons hustru 
som födde ”trenne barn, sönerna 
Håkan och Måns födda den 30 okto-
ber och dottern Bothill född den 27 
oktober 1741”. De står i födelse- och 
dopboken, men om de överlever vet 
jag inte. Jag har inte tittat i dödboken. 
Men jag tyckte det var ganska intres-
sant, därför antecknade jag det.

MARGARETA OLOFSSON

Visst fi nns det tvillingar
och trillingar födda olika dagar
I föregående nummer av Diskulogen efterlyste Ann Bergström i en in-
sändare tvillingar födda olika dagar. Och visst fi nns det sådana – till och 
med trillingar födda med fl era dagars mellanrum. Vi presenterar svar 
som kommit till Diskulogen. RED
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Läste i senaste Diskulogen om att ni 
var intresserade av fl erbarnsfödslar 
som skett vid olika datum. Här kom-
mer ett exempel från min egen släkt.

Olof Larsson och Gertrud Jacobs-
dotter fi ck trillingar som döptes den 
14 augusti år 1715.

Börta föddes den 11 augusti medan 
Per och Sigrid föddes den 14 augusti. 
Vid dopet var 14 faddrar närvarande.

Börta dog en dryg månad gammal 
och Per blev knappt ett halvår gam-
mal.

Sigrid gifte sig 1747 med Cornelius 
Olofsson från grannön Hönö och blev 
min mfmmmmm.

ARNE BÖRJESSON

Se vidare utdraget till höger.

Tvillinger
fødte på
forskellige dage
I Diskulogen nr. 69 s. 25 er der en arti-
kel om tvillingar födda olika dager.

Jeg kan bidrage med følgende:
Jeg arbejder med slægten Palu-

dan og er stødt på følgende i bogen 
Slægten Paludan af L. F. la Cour side 
185-86.
● [312] 3. Knud Krag, født 24/12 

1866, død 20/2 1867.
● [313] 4. Valdemar Krag, født 26/

12 1866, død 17/2 1867.
Citat:
”De to sidstnævnte, der var Tvil-

linger, er – hvad vistnok maa anses for 
en stor Sjældenhed – ikke født kort ef-
ter hinanden, men med et Tidsforløb 
af 51½ Time imellem første og anden 
Fødsel, idet den første fandt Sted d. 
24. Decbr. Kl. 1 Midd., den anden Kl. 
4½ d. 26. s. M.”

RUBEN HØJMARK

DIS-DANMARK

DISTRÆF-FADDER

OLOF LARSSON. Född 1669-10-01 på Fotö. Död 1736-08-06 på Fotö. Båtsman 1700. Befaren/enrollerad 1703-17. Olof är anfader både till morfar och mormor. Olofs dotter Pernilla är min mmmfmfm och dottern Sigrid är min mfmmmmm. 
Levnadsbeskrivning  

Anno 1710 Dnca Judica Copulerades Oluf Larsson med Gertrud Jacobsdoter på Fotöö.  
Anno 1736 Dn 6te Augusti afsomnade Olof Larsson på Footöö, begrovs dn 20de war en Gudfruchtig man som lefde i 66 åhr 10 månader och 6 dagar ligger Wästan till Kyrckian.  
Olof var båtsman 1700, då han måste vittna i ett vrakmål om ett bärgat seglet i Kalvsund. Seglet hade nämligen gömts undan på Tommetaskan för att komma undan att dela bärgarlönen med kronan. Några år senare anges Olof i likhet med brodern Hans vara befaren och enrollerad. Båda bröderna fick avsked 1717 på lösliga grunder. De "ansågs" vara 60 år gamla. Systern Cecilia blev gift på Grötö. (HKs bok)  
Far LARS PEDERSSON SKYTTE. Född 1635 på Fotö. Död 1695-07-09 på Fotö.  
Mor   BÖRTA OFORSKAT. Född omkring 1640 på Fotö. Död omkring 1702 på Fotö.  
Gift 1710-11-27 på Fotö med  

GERTRUD JACOBSDOTTER. Född 1680 på Hönö. Död 1754-08-21 på Fotö.  
Barn PERNILLA OLOFSDOTTER. Född 1710-06-26 på Fotö. Döpt 1710-06-26. Faddrar: Truls Andersson i Gårda, Hönö. Jon Andersson i Gårda, Hönö. Anders Andersson i Gårda, Hönö. Hustru Karin Trulsdotter på Fotö (gift med Olofs bror Hans Larsson på Fotö). Hustru Elin Hansdotter i Hult, Hönö (gift med Olof Nilsson i Hult). Karin Olofsdotter i Hult, Hönö. Död 1789-03-15 på Fotö. 

Gift 1:o 1737-11-20 med ”Ostindiske Matrosen” Per Sörensson. Född 1711 i Göteborg. Drunknad 1741-11-09 utanför Calais, Frankrike. Gift 2:o 1743-09-.. på Fotö med NILS ANDERSSON. Född 1719 på Styrsö (O). Död 1767-11-25 på Fotö.  

Lars Olofsson. Född 1712 på Fotö. Död 1748-06-25 i Sörgård, Björkö. Gift 1748-01-15 i Sörgård, Björkö med Ingegerd Hansdotter. Född 1721-02-17 i Sörgård, Björkö. Död 1750-12-04 i Sörgård, Björkö.  

Jacob Olofsson. Född 1714-02-14 på Fotö.  

”ANNO 1715  D 14 Aug: blefwo OLOF LARSSONS och GERTRUD JACOBSDOTTERS trenne Barn på Fotö Christnade, af hwilka Börta blef född d 11 ejusdem Men Per ok Sigrid d 14 dito. Testes Lieut. Per Stenersson. Gunne ok Olof Nilsson i Hult, Olof Olofsson ok Erik Andersson i Gårda. Lars Eriksson ok Olof Andersson i Röd. Ingeborg ok Ingrid Larsdöttrar ibdm. Anna Månsdotter ok Maret Månsdotter på Heden. Anna Jacobsdotter ok Kerstin Andersdotter på Fotö och Maret Torstensdotter på Klova.” 

Börta Olofsdotter. Född 1715-08-11 på Fotö. Död 1715-09-18 på Fotö.  Per Olofsson. Född 1715-08-14 på Fotö. Död 1716-01-01 på Fotö.  SIGRID OLOFSDOTTER. Född 1715-08-14 på Fotö. Döpt 1715-08-14. Död 1787-04-04 i 

Gårda, Hönö. 
Faddrar: (Dopet förrättades för trillingarna Sigrid, Börta och Per därav det stora antalet 

vittnen).
Per Stenersson i Hult, Hönö.  Gunne Nilsson i Hult, Hönö.  Olof Nilsson i Hult, Hönö.  Olof Olofsson i Gårda, Hönö.Erik Andersson i Gårda, Hönö.Lars Eriksson i Röd, Hönö.  Olof Andersson i Röd, Hönö.  Ingeborg Larsdotter i Röd, Hönö.  Ingrid Larsdotter i Röd, Hönö.  Anna Månsdotter i Heden, Hönö.Maret Månsdotter i Heden, Hönö.  Anna Jacobsdotter på Fotö.  Kerstin Andersdotter på Fotö.Maret Torstensdotter i Otterslätt, Hönö.  

Gift 1747-10-25 i Gårda, Hönö med CORNELIUS OLOFSSON. Född 1722-07-24 i Gårda, 

Hönö. Döpt 1722-07-29. Död 1789-08-15 i Gårda, Hönö.  Anders Olofsson. Född 1719-03-23 på Fotö.  
Olof Olofsson. Född 1721-03-01 på Fotö.  
Hans Olofsson. Född 1722-09-11 på Fotö. Död 1724-01-28 på Fotö.  Ingeborg Olofsdotter. Född 1724-09-17 på Fotö. Död 1802-04-26 i Hult, Hönö. 

Gift 1:o 1748-11-27 i Hult, Hönö med Hans Andersson. Född 1722-07-26 i Gårda, Hönö. 

Död 1765-01-23 i Hult, Hönö. Gift 2:o 1771-02-24 i Hult, Hönö med drängen Anders Fredriksson. Född 1738. Död 1800 i 

Hult, Hönö.

Trillingar
födda med
tre dagars
mellanrum

INSÄNDARE
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Använd gärna insändar-
sidan för att diskutera 
något angeläget ämne. 
Men skriv så kort fattat
och kon centrerat du kan. 
Diskulogen för behåller
sig rät ten att kon centrera
insändare.

Angående er fråga i senaste numret av 
Diskulogen om tvillingar födda olika 
dagar så har jag i min forskning träffat 
på ett fall där det skiljer tre dagar mel-
lan barnen. Jag har kollat detta både 
i Fb och Db och det verkar verkligen 
vara så.

 

2005-07-25 

PersonaktBerta Nilsdotter
Ref:
Yrke:
Ålder: Blev ca 8 dagar 

Noteringar

Född 1759-09-26 Ekeshult, Örkened fg (L) 1) Tvilling med syster Bolla, som föddes 3 dagar tidigare(!). Åldersuppgifter i Db 

tyder på att detta faktiskt är korrekt och inte något skrivfel av prästen. 

Döpt 1759-09-29 Örkened fg (L) 2)

(Fest Michaelis). Gudmor var hustru Meja Månsdotter i Vesslarp. Faddrar var 

Bengt Trulsson i Norraryd och Nils Nilsson i Ebbarp. 

Död 1759-10-04 Ekeshult, Örkened fg (L) 3) Ålder 8 dagar. 
Begravd 1759-10-07 Örkened fg (L) 3)

(Dom 17 p Trin). 

Ref Född

Död

Far: Nils Botelsson  1720 Norraryd, Glimåkra fg (L) 4) 
1786-05-04 Ekeshult, Örkened fg 
(L) 5)

Mor: Bengta Trulsdotter  omkring 1727-09-20 Ekeshult, Örkened fg 

(L) 1)

1786-06-12 Ekeshult, Örkened fg 
(L) 5)

Källor

1) Fg-fb/Bengt S
2) Fg-fb

) Fg-db

 

2005-07-25 

Personakt
Bolla Nilsdotter

Ref:
Yrke:
Ålder: Blev ca 2 dagar 

Noteringar

Född 1759-09-23 Ekeshult, 

Örkened fg (L) 1
)

Tvilling med syster Berta, som föddes 3 dagar senare(!). Åldersuppgifter i Db 

tyder på att detta faktiskt är korrekt och inte något skrivfel av prästen. 

Döpt 1759-09-24 Ekeshult, 

Örkened fg (L) 1
)

"Hemmadöptes för dess svaghets skull. Döptes av dess fader och bars till dopet 

av hustru Ingeborg Persdotter i Ebbarp i närvaro av hustru Karna i Lönnberga? 

och hustru Meja i Arkelstorp." 

Död 1759-09-25 Ekeshult, 

Örkened fg (L) 2
)

Ålder 2 dagar. 

Begravd 1759-09-29 Örkened 

fg (L) 2
)

(Fest Michaelis). 

Ref Född

Död

Far: Nils Botelsson  1720 Norraryd, Glimåkra fg (L) 3
) 

1786-05-04 Ekeshult, Örkened fg 

(L) 4
)

Mor: Bengta Trulsdotter  omkring 1727-09-20 Ekeshult, Örkened fg 

(L) 5
)

1786-06-12 Ekeshult, Örkened fg 

(L) 4
)

Jag bifogar två personakter på de 
två barnen (som inte levde så länge).

ANDERS LARSSON

HUSKVARNA

TRE DAGAR SKILJER
MELLAN BERTA
OCH BOLLA NILSDOTTER

Jag vill läsa
om vad
man matar
in i Disgen
inte bara hur
Diskulogen har innehållit många 
bra artiklar om hur man använ-
der Disgen. Artikeln Konvertera 
till Disgenorter var utmärkt. Men 
ibland önskar jag att man även fi ck 
läsa om – inte bara hur man matar 
in utan även vad man matar in.

Är exempelvis en person som 
är född 1962 i Jakobsberg född 
i Jakobsberg, Järfälla (AB) eller 
i Jakobsberg, Jakobsberg (AB)? 
Ska man med andra ord utgå från 
församlingsindelningen då eller nu 
eller vid någon annan tidpunkt? 
Utgår man från hur det var när 
det begav sig kommer en viss ort 
att placeras på fl era ställen, t. ex. 
Lajksjö, Dorotea (AC) och Lajksjö, 
Åsele (AC) – och det ser ju inte så 
bra ut.

Vissa riktlinjer skulle ändå be-
hövas, t. ex. med tanke på Disbyt. 
Olika personer bör ju inte ange att 
en viss person fötts i olika försam-
lingar, bara därför att de har olika 
uppfattningar av vilka principer 
som bör tillämpas.

PER-ANDERS HÖRLING

Ytterligare ett inlägg om tvillingar 
födda olika dagar...
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INSÄNDARE

Använd gärna insändarsidan för 
att diskutera något angeläget 
ämne. Men skriv så kort fattat och 
koncentrerat du kan. Disku logen
förbehåller sig rät ten att kon cen-
trera in sändare.

Läste med intresse artikeln i nr 69 av 
Diskulogen om att göra en ”släktbok” 
på CD. Såg dock att ett förargligt fel 
smugit sig in. På sid 6, mittenspalten 
står att man ska spara en fi l som 
”Välkommen.html”.

Detta kommer att göra att det hela 
inte fungerar. På andra ställen står helt 
riktigt ”Välkommen.htm”.

Tänk vad en liten bokstav kan ställa 
till det. Det går visst med det första 
alternativet, med l:et tillagt, men då 
måste det vara så på alla ställen.

ALF SJÖLIN

Med förväntan tog jag mig an artikeln 
om hur man gör en släktbok på CD.

Så mycket större blir besvikelsen 
när man inser att författaren gör 
samma missgrepp som många andra 
dataskribenter. Man skriver ett stycke 
som är lämpligt för de fl esta, resten är 
över huvudet.

Det är lite patetiskt när man mitt 
i texten hittar en förklaring till ”../” 
och glatt meddelar att detta känner de 
gamla DOS-rävarna till. Men hallå, 
de fl esta äldre är inte varken DOS- el-
ler datakunniga. För egen del kan jag 
lite data men har valt bort html som 
språk, då jag inte funnit det angeläget 
att syssla med det tills nu. Men när det 
bjuds till fest så kan man inte delta!

Jag önskar en artikel där man för-
klarar arbetsgången med ett konkret 
”fi ktivt” exempel, där arbetsgången 
förklaras utförligt. Så att även jag 
förstår fi nesserna med html.

Tack för en i övrigt bra och välskri-
ven tidning.

RAINER TIMANDER

Jag ser och såg inte mitt självpåtag-
na ideella uppdrag som att skriva en 
handledning. Det var mer att visa min 
version grundad på Hasse Svedbergs 
idéskiss, men på ett lite mer detaljerat 
sätt än han gjort. Alltså ett tips om en 
av fl era möjliga vägar att söka sig fram 
på för att med nutida teknik delge and-
ra sina forskningsresultat.

Det fi nns fl era vägar som kan leda 
till målet men valet beror på vad man 
vill åstadkomma eller ha med och på 
vad man har för tekniska resurser eller 
program osv.

Eftersom jag under mer än tio år
skrivit åtskilliga tekniska beskrivning-
ar för DIS SYDs medlemmar är jag an-
nars ganska van att skriva lättfattligt 
om begränsade saker (se Oves Tips på 
deras hemsida). Men i detta fall var 
det omöjligt att göra detta inom det 
utrymme som ges i en artikel. I nr 69 
visar också Peter Gustafsson på en helt 
annan väg, också översiktligt.

Dessutom handlar det inte här 
om hanteringen av föreningens eget 
program utan om en möjlig väg att 

Mac och Genline
Efter min insändare i förra numret 
har jag fått så stor respons i så många 
mail. Jag vill nu varmt tacka alla dessa 
vänliga släktforskare för deras förstå-
else för mitt problem och framför allt 
för alla olika förslag till lösningar som 
jag fått. Jag skall verkligen ta dessa i 
beaktande.

Jag är ju släktforskare... och en så-
dan ger inte upp i första taget – så än 
har jag inte givit upp hoppet om att 
kunna använda Genlines tjänster.

MONICA CARLBERG

utnyttja en av Disgens utrapporter 
och på vägen utnyttja fl era andra 
program. Dock behöver man inte alls 
kunna någon html, det kan inte jag 
heller (koderna kommer från andra), 
men det står ordagrant vad som skall 
stå.

Man behöver inte begripa vad som 
står, inte heller punkternas betydelse 
eller ursprung, för att skriva ner dem. 
Däremot fordras en del allmän dator-
kunskap, såsom att skapa mappar, 
fl ytta fi ler, bränna CD etc. samt att 
kunna en del om Disgen. Att gå in 
på html:s grunder skulle fordra en 
boks utrymme och fl era sådana fi nns 
redan.

Denna artikel har dock givit fl era, 
ett tiotal, anledning att höra av sig 
med positiva omdömen (ca tio mer än 
vanligt). Men även Rainers inlägg är 
värdefullt och kanske kan medföra att 
andra yttrar sig och att DIS på olika 
sätt underlättar vidare hantering av 
forskningsresultat, både program-
mässigt och beskrivningsmässigt.

Jag tänker närmast på en särskild 
notistyp avsedd bara för html-kod, 
bättre metoder för hantering av bild-
storleken på webbsidor m.m. Ämnet 
är angeläget. Kan vi få synpunkter på 
detta från programutvecklarna?

OVE BILLING

Ove Billing

Jag ville bara
visa min version
av släktboken

Ett förargligt
fel i texten
om släktboken

Hallå där!
Jag vill ha text
som förklarar
arbetsgången
tydligare
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1) Genline på Mac, svar på inlägg av 
Monica Carlberg i nr 69:

Genline har under fl era års tid varit 
ett utvecklingsbolag med små resurser. 
Att bygga en databas över de historis-
ka kyrkböckerna är en gigantisk upp-
gift, ja till och med så omfattande att 
Riksarkivet/SVAR efter en utredning 
under 90-talet beslutade sig för att 
inte genomföra det. Detta beslut från 
RA/SVAR var i praktiken födelsen av 
Genline.

Nu har ett antal år gått och hindren 
har varit många och höga, men vi på 
Genline upplever att vi kommit långt 
och att målet att ha hela databasen 
klar i och med 2005 ser ut att lyckas 
– bara vi får fi lmleveranserna som 
tänkt och beställts.

När det gäller att utveckla pro-
gramvaror är kostnaderna oerhört 
höga och Genline har under åren varit 
tvunget att prioritera och då främst 
vad gäller tidsaspekten, d v s när kan 
ett givet projekt genomföras.

Under 2004 togs vår s k Mac-
plug-in fram och vi genomförde då 
en undersökning (frivillig) hos våra 
kunder om vilken Mac-version man 
har samt om planen var att uppgra-
dera till OSX. Svaret var entydigt – en 
förkrossande majoritet hade eller stod 
i begrepp att investera eller konvertera 
till OSX. Vi kontrollerade även med 
Mac själva om deras syn och de gav 
oss information om att de inte hade 
för avsikt att ge support till äldre ver-
sioner särskilt länge till utan satsade 
på OSX och nya versioner relaterade 
till detta operativsystem.

För ett litet växande och kämpande 
företag blev då beslutet att satsa på 
OSX. Att Genline har genomfört ett 
projekt som en Mac-plug-in är i sig en 
mycket stor satsning och prestation 
enligt vår uppfattning.

JOSEFINE SJÖCRONA, VD

2) Läsbarheten av en Genline-bild, 
svar på inlägg av Erland Svala i nr 68:

Genline bygger en bilddatabas och 

råmaterialet är f n mikrofi lmer som 
vi köper/hyr av SVAR/Riksarkivet. 
När mormonerna genomförde/finan-
sierade 35 mm-fi lmning av de histo-
riska kyrkböckerna mellan 1940–
1970 lämnade de efter sig en 35 mm 
fi lmkopia till Riksarkivet. Från denna 
35 mm fi lmkopia gör Riksarkivet en 
s k 35 mm mellankopia som Genline 
köper/hyr och skannar digitalt medan 
SVAR istället skapar en 16 mm fi lm-
kopia (från 35 mm fi lmkopian) var-
ifrån mikrofi chekopior produceras/
kopieras med optisk teknik (telefon-
intervju med Hans Rydberg, produk-
tionsansvarig för mikrofi lmning på 
Riksarkivet, Arninge). 

Genline skannar mellankopian och 
indexerar de elektroniska bilderna 
innan de publiceras på Internet. Det 
innebär i princip att Genline arbetar 
med en generation bättre material 
än vad själva mikrofi chekortet utgör. 
Mikrofi che kort blir dessutom slitna 
över tiden, något som inte händer med 
Genlines databas. Teoretiskt ska den 
genomsnittliga bilden som Genline 
levererar därför ha en bättre kvalitet 
än mikro fi che korten vilket också be-
kräftas av många släktforskare som vi 
talat med. Men för att den bild Gen-
line har i databasen ska ses klart krävs 
också att bildskärmen som används är 
av viss standard – den får helt enkelt 
inte vara för gammal och sliten eller 
ha för låg upplösning. Jag skulle tro 
att den skärm du använt är just sliten 
eller äldre.

När det gäller hur bilden skrivs 
ut och vilken bildkvalitet man får är 
skrivarinställningarna och skrivarens 
kvalitet och upplösning avgörande 
för resultatet som därför kan variera 
kraftigt.

PETER WALLENSKOG, AFFÄRSUTVECKLARE

Svaren skrevs före den 15 september. 
Från och med detta datum är Peter 
Wallenskog verkställande direktör.

RED

Läser i Diskulogen nr 69 en insän dare
av Monica Carlberg om Disgen på 
mac-dator. Eftersom jag själv arbetat 
i mac-miljö sedan början av 1990-ta-
let känner jag igen en del av Monicas 
problem.

Att begära att Genline ska göra 
sin mac-lösning bakåtkompatibel till 
9.0.2 är nog att begära det orimliga. 
Det kostar helt enkelt mer än det 
smakar. Antar att Monica är egen 
företagare och då även vet att det 
tyvärr fi nns kundgrupper som det 
inte är ekonomiskt försvarbart att 
ge service till. Dit hör inte bara mac 
9.0.2-användare utan även de som av 
någon anledning endast arbetar i Win 
3.x-miljö, vilket är en samtida Win-
dowsmiljö till MacOS 9.0.2

Så det är nog bara att inse att ett 
aktiebolag – som ju faktiskt har som 
huvudmål att ge vinst – inte kan plöja 
ner utvecklingspengar i något som 
aldrig kommer att generera en sådan 
vinst. Om man vill använda en sådan 
produkt måste man nog som kund 
försöka anpassa sig.

Det fi nns dock ett sätt för dig Mo-
nica att lösa ditt problem.

Om du uppgraderar till MacOSX 
och kör OS9-programmen i classic-
läge så kan du inte bara använda dina 
redigeringsprogram, du kan även ta 
del av allt det nya som OSX erbjuder 
dig. De fl esta program har dessutom 
uppgraderingar till OSX.

Mitt tips till dig, om du är intres-
serad, är att du kollar på någon 
av säljsajterna mactorget.nu eller 
blocket.se om någon säljer en begag-
nad MacOSX-version, helst 10.2 eller 
10.3 eftersom 10.1 känns instabil. Du 
borde kunna hitta en del nu eftersom 
de fl esta uppgraderar till 10.4 nu.

Uppgradering till 9.2 borde du 
kunna hitta där också. Quark kan 
vara svårt att köra i Classic-läge, men 
det är jätteenkelt att välja OS9 som 
startsystem i så fall.

Hoppas detta hjälper dig.
TOMAS AHLBECK

TOMAS@AHLBECK.NET

Genline svarar
på kritiska debattinlägg

INSÄNDARE
Begär inte
det orimliga
av Genline
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KALENDERN

OKTOBER

27 Föreningen DIS håller forskar-
stugan öppen kl 19.00–23.00 
tillsammans med ÖGF. Stug-
värdar fi nns på plats.

29 DIS-Syd DISGEN-träff. Tema 
Utskrifter (prel). Vuxenskolan 
i Eslöv. Kl 13.00–16.30.

NOVEMBER

2 Föreningen DIS. Höstträff i 
Forskarstugan Gamla Linköping 
kl 18.00–22.00. Rädda dina 
ljudband–Kopiering och redi-
gering.

11 DIS-Väst Bussresa till Stock-
holm den 11–13 november. Be-
söker Forskarstugan i Gamla 
Linköping på vägen.

19 DIS-Syd DISGEN-träff. Tema 
Utskrifter. Datavalvet i Höga-
näs kl 13.00.

26 DIS-Syd DISGEN-träff. Tema 
Källor. Vuxenskolan i Eslöv. 
13.00–16.30.

30 Föreningen DIS. Höstträff i Fors-
karstugan Gamla Linköping kl 
18.00–22.00. Rädda dina fi lmer 
och videoband–Kopiering och 
redigering.

DECEMBER

3 DIS-Syd DISGEN-träff. Tema 
ej fastställt. Vuxenskolan i Es-
löv kl 13.00–16.30.

2006

JANUARI

21 DIS styrelsemöte
–22 i Linköping

MARS

11 Föreningen DIS har funktio-
närsträff i Linköping.

12 Föreningen DIS håller sitt 26:e 
årsmöte i Linköping.

18 Släktforskningens dag.

Dessa medlemmars bortgång har 
kommit till vår kän nedom sedan för ra
numret av Diskulogen.

Vi ber våra medlemmar att noga 
kontrollera och eventuellt justera 
referenser så att inte anhöriga till 
de bort gångna be sväras i onö dan!

AVLIDNA

2188 Gunnar Ekberg, Uddevalla
4477 Sven Fröjdfeldt, Norsborg
4481 Reinar Hansson, 
 Hamburgsund
6138 Jan Lundeberg, Järfälla
6776 Nils Hansson, Kode
9692 Sven-Olof Andersson, 
 Hallstahammar
12579 Ros-Marie Nordstedt, Lycke
12662 Lars Belin, Sandviken
15055 Tage Andersson, Mullsjö
16262 Gunnar Karlsson, Linköping
23757 Sven Björk, Östersund
24175 Karin Wallberg, Malmö
25371 Conny Öström, Skärplinge
29241 Bo Brantberg, Malmö

LEIF METHER
HAR AVLIDIT
En förgrundsgestalt i den fi nländska 
släktforskarrörelsen har avlidit. För 
Föreningen DIS 
är det ett mer 
än 20-årigt nära 
samarbete med 
Leif Mether som 
nu upphört. Leif 
var medlem i DIS 
redan i början av 
1980-talet, innan 
han 1984 grun-
dade den fi nländ-
ska motsvarighe-
ten, föreningen 
”Datateknik för 
släktforskning”. 
Hela tiden var 
Leif en varm fö-
respråkare och inspiratör för nord-
iskt släktforskarutbyte, och kom med 
många kloka förslag och initiativ. Det 
känns tomt efter honom.

STURE BJELKÅKER

Genlines styrelse har fattat beslut om 
att utnämna ny vd. Den 15 september 
tillträdde Peter Wallenskog som vd för 
Genline AB (publ). Han efterträder Jo-
sefi ne Sjöcrona som gick på föräldra-
ledighet samma dag. Josefi ne Sjöcrona 
kommer efter sin föräldraledighet att 
inneha posten som vice vd i företaget.

Sedan den 20 juni i år består styrel-
sen för Genline AB (publ) av följande 
ledamöter:
● Sten Rundin, civilekonom Stock-

holms universitet och entreprenör 
som lanserat sedelautomater och 
kontokortssystem för tankstationer 
runt om i världen. Sten Rundin är 
även ordförande i styrelsen.

● Rolf Back, professor i marknadsfö-
ring vid Luleå Tekniska Universitet 
samt ledamot i IVA och tidigare VD 
för Ahlsell VVS, Åhléns, Marknads-
tekniskt centrum m.m.

● Ingegerd Thorngren, bergsingenjör 
med lång karriär inom IBM där hon 
bland annat ansvarat för produktion, 

Genlines styrelse har utsett vd
mjukvara, utbildning och tjänster.

● Bo Carlsson, ingenjör och ansvarig 
för chefsförsörjning på ICA AB.

● Östen Andersson är suppleant.

FLER ÄN VAR FJÄRDE organisation, 28 
procent, har drabbats av en allvarlig 
IT-säkerhetsincident under de senaste 
tolv månaderna. Totalt 45 procent 
har drabbats någon gång. Det visar en 
rapport från Sveriges IT-incidentcen-
trum, Sitic, som är en del av Post- och 
telestyrelsen, PTS.

Tre av tio av de tillfrågade orga-
nisationerna (privata och offentliga 
företag och organisationer) har någon 
gång utsatts för allvarliga störningar 
som en följd av angrepp av virus, 
maskar, trojaner eller annan skadlig 
kod. 15 procent har råkat ut för så 
kallade DOS-angrepp, det vill säga 
angrepp som gör att hela eller delar av 
ett system blir otillgängligt. En av tio 
har drabbats av dataintrång.
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Adress
Gamla Linköping
Öppettider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16.

Under som maren och några vecko slut dess utom
lördag–söndag kl 12–16. Tis dagkvällar under vår 
och höst kl 18–20.

Ring gär na 013-14 90 43 för kon troll.

DIS FORSKARSTUGA

Abonnemang
och cd-skivor

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

Strax före sommaren möb-
lerade vi om i Forskarstu-
gans entréplan. Tanken var 
att vi i samband med att 
vi gjorde våra CD-skivor 
bättre tillgängliga, också 
skulle modernisera miljön 
för våra medlemmar vid 
besök i Forskarstugan.

Våra CD-skivor är nu 
inlagda på en server, som 
så småningom skall vara 
tillgänglig från de fl esta av 
våra datorer. Just nu har vi 
två datorer i drift där vi kan 

En kod till vår databas DIS-
BYT med 8 miljoner poster

där du kan se om någon an nan
medlem fors kar på din släkt
jämföra dina släktfakta
bidra med eget material från 
ditt släktforskarprogram
kanske fi nna nya släktingar

Möjlighet att köpa släkt-
forskarpro grammet Disgen

som är Sveriges mest sprid da
program
som utvecklas efter med lem-
marnas önskemål
där du får gratis support (hjälp) 
av erfarna släktforskare

Tidningen Diskulogen fyra 
gånger per år

med det senaste inom om rådet
datorhjälp och släktforskning

Möjlighet att gå med i DIS 
re gionför eningar

där du kan få nya släkt forskar -
kontakter, utbildning m.m. 

Aktuell information på DIS 
hemsida

om DIS-aktiviteter, cd-skivor, 
släktforskningslänkar och an-
dra nyheter

Tillgång till dis kussions-
platsen DIS Forum

där du kan tipsa, fråga och dis-
kutera med andra medlemmar

Möjlighet att deponera din 
forskning i DIS Arkiv

Tillträde till forskarstugan i 
Linköping

där du kan testa cd-skivor, 
abonnemang  och läsa släkt-
forskartidningar

Möjlighet att söka i norska 
databasen DIS-treff

Rabatt på cd-skivor och 
böcker

som säljs av Sveriges Släkt fors-
karförbund

✔

✔

✔

✔

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10 fördelar med ett medlemskap i för eningen DIS

Medlemskap
och be ställningar

Ansökan om medlemskap och 
beställning av släkt forskarpro-
grammet Dis gen m.m. kan göras 
på två sätt. Det enk laste är att du 
gör din beställning på vår hem-
sida www.dis.se under rub riken
”Medlemskap”.  Du kan också 
ringa DIS kansli på telefon 013-
14.90.43.

Funderar du på att skaffa ett 
släktforskarprogram så kan 
du lad da ner en de moversion
av Dis gen på vår hem sida. Där 
fi n ner du också en kortare pre-
sentation av pro grammet.

Välkommen!

DIS är en ideell 
förening. För en 
årsavgift på endast
100 kr får du 
många fördelar.

10

... samt många nya
släktforskarvänner!

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Utveckling
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NYA CD-SKIVOR

Mer information om ovanstå-
ende CD-skivor och ett hund-
ratal andra fi nner du på DIS 
hemsida www.dis.se. Där fi nns 
också information om Fors kar -
stugan, pro gram och mycket 
annat.

Boka tid på 013-14 90 43

● Ölands kyrkböcker (DISCD#155) 
Uppdaterad 2005

Register över födda, vigda, döda. 
Avskrifter t.o.m. 1894-5 för alla 
socknar. För Gräsgård, Vickleby 
och Mörbylånga t.o.m. 1920. Upp-
daterad version.

Producenten uppmanar använda-
ren att kontrollera stavning, faddrar 
och eventuella kommentarer mot 
kyrkböckerna. I registren är nam-
nen normerade.

Läses i Works och Excel.
Avskrifterna är gjorda av Karl-

Axel Björklund, Ekstigen 12, 
Borgholm. Telefon 0485-12276. 
bjorklund.ka@telia.com

● Databasen Emibas (DISCD#154) 
Utgiven 2005

CD-skivan »Emibas» innehåller 
uppgifter om nästan 1,1 miljoner 
emigranter som fi nns noterade i 
kyrkböckerna, dvs husförhörs- och 
fl yttningslängderna fram till om-
kring 1930, och i ett fåtal fall även 
längre. Drygt 2.300 församlingar är 
genomgångna helt eller delvis vilket 
innebär att ca 80 % av alla emigran-
ter ingår på CDn

För mer information 
www.genealogi.se/förbund/
emibas.htm

Utgivare: Sveriges Släktforskar-
förbund, Allén 7, 172 66 Sundby-

berg och Svenska Emigrantinstitu-
tet, Box 201, 351 04 Växjö.

● Sett i Backspegeln (DISCD#153) 
Ny 2005

78 st föreningsblad 1938–2002 
från Blekinge Släktforskarförening. 
Avser BGF-nytt och Släkt-Eken. Pdf-
fi ler som läses i Acrobat Reader.

● Läromedel i handskriftsläsning 
(DISCD#151)

41 handskrifter 1339–1926. Ver-
sion 2.0c av Per Clemensson och 
Sven Ängermark.

Mer information kan du hitta här; 
www.handskrifter.nu

● Smedskivan 4, version 4.0 
(DISCD#150) Uppdatering 2005

Person- och släktuppgifter om 
brukssmeder och deras familjer, 
främst från 1700-talet, presenterade 
på html-sidor.

Totalt omnämns nu 125.000 per-
soner.

Läses med webbläsare, för PC 
och Mac.

Utgiven av Föreningen för 
smedsläktsforskning FFS 2003. Se 
www.genealogi.se/smed

● Släktdata CD 2005. (DISCD#152) 
2005-08

CD:n innehåller Släktdatas 
databas med nära 1,5 miljoner 

registerposter fördelade på ca 
600 register – födda, vigda, 
döda, in- och utfl yttade samt 
husförhörsregister – registrerade 
från kyrkböckerna från mer än 
190 församlingar. Plus en smart 
sökmotor, som gör ditt sökande 
enkelt och effektivt. Dessutom 
innehåller CD:n annat intressant 
för dig som släktforskare: tid-
ningsartiklar, värdefulla datatips, 
råd om program för släktfors-
kare, steg-för-steg kurser om hur 
du räddar gamla bilder, hur man 
skapar ett släktträd, länkar för 
släktforskare, information om 
föreningen Släktdata m.m.

Läses i din webläsare.

Obs att ingen av dessa skivor säl-
jes i Forskarstugan.

öppna upp servern och dess 
skivor. Samtliga CD-skivor 
kommer dock inte att vara 
tillgängliga den här vägen, 
då de i vissa fall använder 
gammal ”föråldrad” pro-
gramvara. Men vi arbetar 
med detta och planerar att 
göra ytterligare uppgrade-
ringar under hösten.

Givetvis har vi också till-
gång till internet och där-
med bl.a. Genline, Ancestry 
och Ellis Island m m  m m.

Våra stugvärdar fi ck 

g  av Forskarstugans resurser i Linköping
tyvärr vissa svårigheter 
med detta, då förändringen 
genomfördes precis före 
sommaren och efter vårt 
informationsmöte. Vi be-
klagar detta, men vi skall 
förbättra informationen yt-
terligare och redan i dag så 
fi nns det informationsblad 
vid varje dator.

Vår scanner Epson GT-
9500 är nu åter i drift efter 
vissa problem i samband med 
övergång till Windows XP.

HÅKAN ASMUNDSSON
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Ta i första hand kontakt med en fad der i din när-
het. Vi får då geo grafi sk närhet mellan fadd rar
och den som söker hjälp. Vi uppnår ock så en 
jämnare för delning av fad derkontakterna.

dag = svarar gärna i telefon på dag tid

kv = svarar helst i telefon på kvälls tid

FADDRAR I POSTNUMMERORDNING

Disgen/PC

Björn Hellström, 124 54 Bandhagen, 
tel 08-361236 dag+kv, 
bjorn.hellstrom@bhi.se

Rolf Ahlinder, 136 40 Haninge, 
tel 08-7771996, rolf.dis@slb.nu

Stig Geber, 147 63 Uttran, tel 08-
53030734 kv, stig.geber@telia.com

Göran Tengnér, 182 32 Danderyd, 
tel 08-7556356, ght@abc.se

Carl-Göran Backgård, 184 35 Åkers-
berga, tel 08-54061136, genealo-
gist.bica@mbox328.swipnet.se

Holger Andersson, 226 51 Lund, 
tel 046-355180, 
holger.andersson@lsn.se

Anders Larsson, 233 31 Svedala, 
tel 040-400233, anders@dis-syd.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 
0413-22974, bjorn@dis-syd.se

Jan Nilsson, 245 32 Staffans-
torp, tel 046-255788 kv, 
fotojanne@bredband.net

Arne Hallberg, 252 51 Helsing borg,
tel 042-212232 kv, arne.h@dis-syd.se

Gunnar Persson, 263 58 Höganäs, tel 
042-330515 kv, gunnar@dis-syd.se

Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad, 
tel 044-245217, 
runejoensson@telia.com

Ove Billing, 312 31 Laholm, 
tel 0430-14120, od@laholmo.net

Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor, tel 
0370-650715, karrdahl@telia.com

Arne Sörlöv, 370 33 Tving, 
tel 0455-70304, arne@sorlov.com

Jan Jutefors, 380 30 Rockneby, 
tel 0480-66565 kv, 
jan.jutefors@telia.com

Ingrid Lännestad, 421 59 Västra 
Frölunda, tel 031-471847 dag+kv, 
lannestad@tele2.se

Jan-Åke Thorsell, 426 68 Västra 
Frölunda, tel 031-291155 kv, 
jama.thorsell@spray.se

Sven Johansson, 441 41 Alingsås, tel 
0322-13849 dag+kv, sven.johansson
@mbox343.swipnet.se

Roger Björkstam, 442 94 Ytterby, 
tel 0705-2223125

Kent Lundvall, 451 63 Uddevalla, tel 
0522-74740 kv, k.lundvall@telia.com

Stig Rahm, 451 75 Uddevalla, 
tel 0522-86888, stig.rahm@telia.com

Karl-Erik Lerbro, 511 55 Kinna, 
tel 0320-13235 dag+kv, 
karl-e.Lerbro@telia.com

Mats Hallgren, 541 33 Skövde, 
tel 0500-437083, 
mats.i.hallgren@telia.com

Rune Johansson, 542 32 Mariestad, 
tel 0501-15682, gentiana@home.se

Börje Jönsson, 575 37 Eksjö, tel 
0381-10840, borje-jonsson@spray.se

Ingemar Johansson, 578 31 Aneby, 
tel 0380-40173 dag+kv, 
ingemaraneby@telia.com

Karl-Edvard Thorén, 582 26 Linkö-
ping, tel 013-101151 dag+kv, 
karlet@comhem.se

Torsten Ståhl, 602 37 Norrköping, 
tel 011-148066, 
totta.stahl@bredband.net

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping, 
tel 0155-59112 dag+kv, 
kurt.g@swipnet.se

Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem, 
tel 0498-481377, 
elisabeth@snevide.com

Göran Thomasson, 633 47 Eskils -
tuna, tel 016-130271, 
g.thomasson@telia.com

Stig Svensson, 642 95 Flen, tel 0157-
70138, runeby@bredband.net

Hans Peter Larsson, 621 52 Visby, tel 
0498-247256, hans-peter@tarlin.se

Gunnar Jonsson, 
661 40 Säffl e, tel 0533-10559, 
kilagenealogen@telia.com

Jan Tengelin, 671 30 Arvika, tel 
0570-16187, jantengelin@telia.com

Bengt Hammarström, 691 41 Karl-
skoga, tel 0586-36587 dag+kv, 
b.hammarstrom@telia.com

Jan Wallin, 702 17 Örebro, 
tel 019-183830 kv, 
jan.wallin.orebro@telia.com

Jörgen Fryxell, 771 40 Lud-
vika, tel 0240-13482 kv, 
fryxell@telia.com

Marianne Munktell, 791 36 Fa-
lun, tel 023-24728, mm@abc.se

Claes Embäck, 804 25 
Gävle, tel 026-192500 kv, 
claes.emback@tele2.se

Gösta Olsson, 820 60 Delsbo, 
tel 0653-12051 kv, 
parmasen@swipnet.se

Harriet Frändén, 820 70 Bergsjö, 
tel 0652-51028, 
harrietfranden@hem.utfors.se

Tony Rödin, 821 35 Bollnäs, tel 070-
3506304, tony.rodin@home.se

Staffan Bodén, 825 32 Iggesund, tel 
0650-561417, sboden@post.utfors.se

Arne Ahlström, 831 33 Östersund, 
tel 063-109719, 
arne.ahlstrom@comhem.se

Björn Nilsson, 831 61 Östersund, 
tel 063-128378, bjonil@telia.com

Sven Schylberg, 834 98 Brunfl o, 
tel 063-20701 kv, slb312r@tninet.se

Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel 0691-
30502, arne.bixo.dis@telia.com

Några faddrar har avgått sedan sist, det är Sven-Erik Fahlesson, Lennart Ek-
man, Stefan Macklin, Christina Nygren och Birgitta Gustafsson. Tack för era 
värdefulla insatser. Nya som faddrar är Mats Hallgren i Skövde, Hans Peter 
Larsson i Visby, Stig Rahm i Uddevalla och Eleonor Elmborg i Södertälje, väl-
komna.
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Kjell Weber, Källarbanken 11,
423.46 Torslanda, 031-56.34.77,
dis_arkiv@dis.se

DIS arkiv

DIS Arkiv innebär att medlem i DIS 
kan deponera sitt släktforskarmaterial 
lagrat på datamedia. Syftet är att nu 
och i framtiden erbjuda andra släkt-
forskare tillgång till de material som 
DIS-medlemmar överlåter. När och på 
vilket sätt materialet får disponeras be-
stämmer DIS-medlemmen själv genom 
ett avtal med DIS.

Medlemmen erbjuds också möjlig-
heten att skriva ett ”släktforskartesta-
mente” att placera i sitt bankfack till-
sammans med kopior på sina disketter, 
så att anhöriga kan hantera materialet 
på önskat sätt.

Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel 
08-7563314,
carl-olof.sahlin@telia.com

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 0413-
22974, bjorn@dis-syd.se

Charlotte Börjesson, 421 38 Västra 
Frölunda, tel 031-478093, 
charlotte.borjesson@telia.com

Hans Vappula, 438 93 Landvetter, tel 
031-945132,
hans.vappula@hem.utfors.se

Rolf Eriksson, 590 49 Vikingstad, tel 
013-81283, rolferiksson@brevet.se

Arne Johansson, 590 80 Södra Vi, tel 
0492-20520,
disbyt-smaland@telia.com

Skicka ditt DISBYT-utdrag till 
närmaste DISBYT-ombud. Mac-
användare skickar dock all tid till 
Hans Vap pula.

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping, 
tel 0155-59112 dag+kv, 
kurt.g@swipnet.se

Boine Nurmi, 723 41 Västerås, tel 
021-417344, boine.r@nurmi.nu

Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall, tel 
060-158411, tomas.sahlin@home.se

Disbyt/Finland

Gunnar Bergstedt, 112 59 Stock-
holm, tel 08-250966, 
gunnar.bergstedt@gfh.se

DISBYT-ombud

Joacim Söderström, 
854 62 Sundsvall, tel 060-155030, 
joacim.h.soderstrom@telia.com

Peter Johansson, 891 33 Örnskölds-
vik, tel 0660-375567, 
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com

Lennart Näslund, 891 92 Örn-
sköldsvik, tel 0660-372109 kv, 
lintagan@home.se

Sigurd Nygren, 906 24 Umeå, 
tel 090-186487 kv, 
sigurd.nygren@ersboda.ac

Anneli Alenius, 921 41 Lycksele, 
tel 0950-14647, 
anneli.alenius@swipnet.se

Laila Larsson, 934 32 Kåge, tel 0910-
720041, tun.larsson@telia.com

Margareta Gerlach, 976 32 
Luleå, tel 0920-281475, 
margareta@gerlach.pp.se

Danmark

Georg Agerby, DK-2605 Brøndby, tel 
+45-43965337, g.agerby@jubii.dk

Finland

Henrik Mangs, FI-65100 
Vasa, tel +358-500268361 kv, 
henrik.mangs@netikka.fi

Norge

Knut Egil Hamre, NO-1786 
Halden, tel +47-69176169, 
hamre@halden.net

Alf Christophersen, NO-4909 Songe, 
tel +47-37164209, alf.christophersen
@basalmed.uio.no

Min Släkt

Elinor Elmborg, 152 41 Södertälje, 
tel 08-55013205, 
e.elmborg@comhem.se

Björn Nilsson, 831 61 Östersund, 
tel 063-128378, bjonil@telia.com

Holger

Kenneth Mörk, 733 32 Sala, 
tel 0224-77572, kmsala@sheab.net

Tony Jonsson, 871 50 Härnösand, 
info@angerman.se

Disgen/Mac

Kerstin Bjernevik, 164 76 Kista, 
tel 08-7511630, 
kerstin.bjernevik@bredband.net

Kerstin Olsson, 241 91 Eslöv, 
tel 0413-31025, kerstin@dis-syd.se

Sven Olby, 723 55 Västerås, tel 021-
20494, sven.olby@hem.utfors.se

Reunion/Mac

Helge Olsson, 231 70 Anderslöv, 
tel 0410-20002, helge.o@telia.com

Inge Ledje, 266 98 Hjärnarp, 
tel 0431-455254, i.ledje@telia.com

Gunilla Hermander, 824 42 
Hudiksvall, tel 0650-94188, 
macnilla@telia.com

Micael Korndahl, 830 13 Åre, 
tel 0647-664777, 
micael.korndahl@gensoft.se

Kerstin Farm, 856 44 Sundsvall, tel 
060-679111, kerstin.farm@telia.com

DIS hade i oktober 22.500 medlem-
mar, varav 1.200 i utlandet. 3.400
medlemmar har tillkommit de senaste 
tolv månaderna, 1.300 har utgått

75 % av medlemmarna har Disgen, 
23 % har lämnat utdrag till Disbyt. Av 
Disgen-användarna har 87 % version 
8. Cirka 4.000 medlemmar är både 
Disgen-innehavare och Disbyt-delta-
gare. Cirka 14.000 är antingen Dis-

gen-innehavare eller Disbyt-deltagare. 
Cirka 4.500 är varken Disgen-inneha-
vare eller Disbyt-deltagare. DIS-Öst 
har störst andel Disgen-användare 
(81 %), DIS-Aros har störst andel 
Disbyt-deltagare (29 %). DIS Syd 
är största regionförening med 2.700
medlemmar. Ettåriga DIS-Nord har 
redan 254 medlemmar (av 770 DIS-
medlemmar i området). 

UR MEDLEMSSTATISTIKEN
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Avsändare: Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

AV BO NORDENFORS

Den tidiga emigranttrafi ken från Gö-
teborg gick till Hull i England, där folk 
fi ck byta till tåg för att fara till Liver-
pool, släpa bagaget från tåg till ny båt 
och så färdas under ytterst obekväma 
förhållanden till slutmålet. Det rederi 
som ombesörjde merparten av trafi -
ken över Nordsjön var Wilson Line.

Obekvämt, ja, det var strapatsrikt 
att likt kollin stuvas i lagerhyllelik-
nande inrättningar i lastrummen på 
de fartyg som då användes. Hygienen 
lämnade mycket övrigt att önska. 

Riksförbundet svenskkontakt

Skeppsredaren m.m. Wilhelm R. Lund-
gren i Göteborg var bland grundarna 
av Riksförbundet för svenskhetens 
bevarande – sedermera Riks förbundet
svenskkontakt – organisationen var 
för en minskad emigration. Det var 
också han som agiterade för en direkt 
båtlinje Göteborg – USA. 

Lundgren ägnade sig med kraft åt 
lobbying om detta tiden 1907 till 1914. 
Han hade motsägelsefulla ambitioner, 
dels detta med att få ned emigrationen 
till USA, dels att få en fartygstrafi k, 
som kunde nyttjas kanske främst för 
dem, som ville återvända hem. 

Lundgren var ute efter veckotrafi k, 
vilket skulle kräva fyra ångare i drift.

Svenska Amerikalinjen startas hös-

ten 1914, Lundgren dör ett par måna-
der dessförinnan. Istället blev det den 
blott 27-årige Gunnar Carlsson, som 
förde idén vidare. Till sin hjälp med 
att föra projektet i hamn hade han 
den inte obekante skeppsredaren Dan 
Broström, som blev SAL:s, Svenska 
Amerikalinjens, förste verkställande 
direktör.

Amerikabåtar

Man köpte en ångare från Holland, 
”Potsdam”, vilken döptes till ”Stock-
holm”. Fartyget moderniserades så 
småningom. År 1925 hade man skaf-
fat ”Gripsholm”, ett relativt stort 
fartyg.

År 1928 fi ck man så ”Kungsholm”, 
ett fartyg som från början var vitmå-
lat. Tidigare var svart den enda tänk-
bara färgen. 

Det sista riktigt stora emigrations-
året var 1923. År 1929 satte USA mer 
eller mindre stopp för invandring från 
vårt land, i och med en kvotering, som 
sade max. 3.000 personer per år. 

Amerikaresenärer stuvades
som kollin på ”lagerhyllor”

Apropå återvändo, så berättade 
min pappa om sin farbror Erik Nor-
den, som en sommardag 1932 steg av 
Amerika-båten i Göteborg för att för 
första gången på 45 år trampa svensk 
mark.

Pappa hade lärt sig säga ”Welcome 
home, mr. Norden” – med påföljd att 
den gamle skrattade och på omiss-
kännlig Nordmalingsdialekt bad 
pappa prata svenska. Ränderna satt i, 
åren till trots. 

Kryssningstrafi k

Svenska Amerikalinjen övergick ef-
terhand till kryssningstrafi k, med det 
sviktande underlag man småningom 
fi ck på USA-traden på grund av det 
transatlantiska fl yget. Jag minns själv 
en Amerika-båt vid kaj i Göteborg på 
mitten av 50-talet. Vill du läsa mer på 
webben, så hittade jag en bra adress, 
där det även fi nns bilder på gamla far-
tyg. Gå till www.faktaomfartyg.com/
svenska_amerika_linjen.htm

Finn släkten - Vinn spelet!

Svenska Amerika-linjen var ett av ämnena under släkt-
forskardagarna i Göteborg. Denna fartygslinje kom att 
bli första direkta rutten Sverige–USA med passagerar-
båt. Föredragshållare var professor Christer Winberg i 
Göteborg.


