
MedlemsBlad 
för DIS-Småland 

 
Årgång 10, Nr 25 Nr 3 oktober 2007 

 

Välkomna till Medlemsmöte 
10 år efter beslutet att bilda Dis-Småland 

 
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö 
Lördag den 17 november 2007 

 
10.00 Samling med Kaffe och tilltugg 

10.30 Föredrag 
Johan Birath från Boxholm föreläser om sin nya bok "Brännvin, vatten och 

bröd", - glimtar från Östergötlands rättssalar 1800 - 1850. 
Johan Birath är författare, debattör, lokalpolitiker, lokalhistoriker samt lärare i 

samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi. 

12.00 Lunch 

13.00 
Vi ställer frågor till Johan Birath 

Därefter nyheter i Disgen, Disbyt och Dispos 
Allmänna frågor 

Ca 14.30 Kaffe med kaka och avslutning 
 

Anmälan till: Rune Elofsson eller Ingvar Kärrdahl 
Telefon och e-post nästa sida 

Pris 100 kronor 
Vägbeskrivning till S:t Sigfrids folkhögskola se sid. 13 



DIS-Småland 
 
Regionförening till Föreningen DIS, 
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, 
för Jönköpings (F), Kronobergs (G) och 
Kalmar (H) län 
 
Postadress: 
 DIS-Småland 
 c/o Ingvar Kärrdahl 
 Bäckvägen 18 
 330 15 BOR 
 E-post: ordf_smaland@dis.se 
 
Styrelsen: 
Ordförande Ingvar Kärrdahl 
Bäckvägen 18, 330 15 BOR 
Tfn 0370-65 07 15 
E-post: ordf_smaland@dis.se 
 
Vice ordförande Rainer Timander 
Landshövdingegatan 10, 392 31 KALMAR 
Tfn 0480-42 08 75 
E-post: rainer-timander@glocalnet.net 
 
Sekreterare Rune Elofsson 
Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ 
Tfn 0381-129 94 
E-post: rune.elofsson@telia.com 
 
Kassör Börje Jönsson 
Klosterstigen 9, 575 37 EKSJÖ 
Tfn 0381-108 40 
E-post: borje-jonsson@spray.se 
 
Ledamot Egon Burman 
Box 178, 351 04 VÄXJÖ 
Tfn 0470-637 26 
E-post: eb@netatonce.net 
 
Suppleant Irene Odhelius 
Jättegatan 50 A 
593 52 VÄSTERVIK 
E-post: irene@odhelius.se 
 
Suppleant Britt  Strömbäck 
Furuvägen 2 
594 30 GAMLEBY 
E-post: stromback.forvaltning@telia.com 
 
Webmaster inom DIS-Småland, vakant 
 

E-post: Faddrar 
PC-faddrar i Småland: Ingvar Kärrdahl och 
Börje Jönsson se deras adresser i vänster spalt 
samt  
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30 
ROCKNEBY, Tfn 0480-665 65 
E-post: jan.jutefors@telia.com 
  
 
Redaktör 
Utanför styrelsen redaktör för   
DIS-Smålands MedlemsBlad 
Ingrid Andersson 
Ståhlgatan 9, 561 44 HUSKVARNA 
Tfn 036-14 08 06 
E-post: redaktor@dis-smaland.se 
 
 
Årsavgift 2006 
DIS-Småland 60 kr + medlemskap i DIS 120 
kr. 
Plusgiro 140 33 - 5 föreningen DIS  
 
Adressändringar sänds till  
Föreningen DIS 
Gamla Linköping 
582 46 Linköping  
 
MedlemsBlad för DIS-Småland 
ISSN 1650-3066 
Upplaga 1100 ex 
Organisationsnummer: 82 70 01 – 1029 
 
Ansvarig utgivare: 
Ordförande Ingvar Kärrdahl 
 
Manus skickas till redaktör 
Ingrid Andersson, se adress ovan. 
 
Redaktören förbehåller sig rätten att  redigera 
innehållet. Citat ur MedlemsBlad för DIS-
Småland får göras om källan anges. För 
återgivande av signerade artiklar samt 
illustrationer krävs tillstånd av författaren. 
Författarna är själva ansvariga för innehållet i 
artiklarna. 
Redaktionen ansvarar inte för insänt icke 
beställt material. 



Ordföranden har ordet 
 
I år fyller DIS-Småland nästan 10 år! Hösten 
1997 kallades Dis-medlemmar boende i 
Småland till ett möte. En enda fråga fanns då 
på dagordningen: Ska det bildas en 
regionförening i Småland? Mötet hölls i 
Västervik. Jag och en del andra intresserade 
från de västra delarna av landskapet tog oss 
härifrån till ostkusten för att få vara med på 
detta viktiga möte. Holger Kanth och Rune 
Elofsson kan nämnas bland dem som varit 
drivande för att få till ett upptaktsmöte. Från 
Föreningen DIS deltog dåvarande 
ordföranden Sture Bjelkåker. 
 Sture informerade om Dis och de 
regionföreningar som redan finns. Han 
beskrev önskemålet att hela landet skulle 
täckas av regionföreningar. Nu tio år senare 
startade verksamheten i DIS-Filbyter 
(Östergötland och större delen av Sörmland). 
Det tog alltså tio är innan hela Sverige ingår i 
någon regionförening. Nu var jag inte riktigt 
sanningsenlig eftersom Gotland fortfarande 
inte täcks av någon regionförening. Den första 
regionföreningen, DIS-Väst, har nyligen firat 
sin 20-årsdag. Det har alltså tagit 20 år för 
den här processen. Ytterligare ett intressant 
årtal kan nämnas, det var 1980 som 
Föreningen DIS bildades. 
 Det tillsattes en interimsstyrelse med Rune 
som ordförande. Det första årsmötet hölls på 
våren 1998 då vi väl egentligen kan säga att vi 
är tio år. Tanken är att vi ska fira också i två 
steg. Nu ska vi genomföra ett lite större 
medlemsmöte, se inbjudan. Deltagaravgiften 
är subventionerad och det är min förhoppning 
att vi blir många deltagare. Förhandsanmälan 
är nödvändig. Dis har skaffat sig en flagga 
och den tänker vi hissa på S:t Sigfrids 
folkhögskola. Detta blir andra gången som 
den hissas eftersom flaggan invigdes på Dis-
Västs jubileum. Vi ska också satsa på att göra 
vårt årsmöte den 1 mars 2008 lite mer festligt. 
 
Det har varit många skriverier och åsikter om 
Disgen det senaste halvåret allt beroende på 
Microsofts nya operativsystem Vista. 
Olyckskorpar har kraxat om att Disgen inte 
går att köra under Vista och nära nog försökt 

antyda programmets svara undergång. Inget 
av dessa påståenden är ens i närheten av 
sanningen. Microsoft har i Vista bytt systemet 
för hjälpfunktionen och denna är alla program 
som körs under Vista beroende av så även 
Disgen. Den nya versionen av 
utvecklingsverkyget som används för Disgen 
var försenat varför även ändringen i Disgen 
blev försenad. I praktiken hade detta endast 
marginell betydelse. Alla varianter av Disgen 
8.0 och 8.1 gick att installera och köra på 
Vistadatorer med ett funktionellt undantag – 
direkthjälpen fungerade inte! Med de ny 
säkerhetskontrollerna i Vista blev det något 
krångligare att starta Disgen eftersom man 
måste klicka sig igenom en säkerhetskontroll 
som fördröjde starten max 10 sek. Det var 
alltså dessa detaljer som alla belackare gjorde 
en stor affär av. 
 
Disgen version 8.1e finns nu tillgänglig för 
alla som har Vista i sina datorer. Ver 8.1e kan 
köpas för 100:- som är ett självkostnadspris 
för skiva och porto. Jag vill gärna påpeka att 
8.1d och 8.1e är programmässigt identiskt 
lika. Detta innebär att om du har en dator med 
XP eller äldre så finns det ingen som helst 
anledning att skaffa ver 8.1e. Om du däremot 
ännu inte uppdaterat till ver 8.1d så finns det 
all anledning att snarast göra det. 
 
Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla 
Disgen. Det kommer att bli en del nya 
utskrifter och i samband med detta kommer 
även utskriftsdialogen att omarbetas med 
några ytterligare funktioner och kanske det 
viktigare – den ska bli mer användarvänlig. 
Några prototyper på utskriftsdialogen och de 
nya utskrifterna visades på 
släktforskardagarna i Halmstad. 
 
Du är hjärtligt välkommen till medlemsmötet 
i Växjö. Där kan vi också titta mer på 
nyheterna i Disbyt och Dispos 
 
Ingvar Kärrdahl 
Ordförande i Dis-Småland 



Släktforskardagarna i Halmstad 

 
En tidig fredagsmorgon i augusti, solen har 
svårt att kliva upp och luftfuktigheten är 
hög, när vi börjar vår resa mot Halmstad. 
Vi åker E4:an ner genom ett sommarfagert 
Småland i dimma och regn för att i 
Halmstad mötas av solsken. Väl framme i 
Halmstad var det bara att följa den fina 
vägvisning som släktforskarföreningen satt 
upp och vips var man framme vid 
Halmstad teater där släktforskardagarna 
skulle hållas i tre hela dagar. 
 
Dessa tre dagar inleds alltid av en 
konferensdag för dem som har 
förtroendeuppdrag i de olika föreningarna 
ute i landet.  
 

 
Cirkelledare- och redaktörkonferens 
 
Cirkelledarna och redaktörerna höll till i 
Karl XI servicehus, en kort promenad från 
teatern. Vi hade några gemensamma 
föredrag bland annat 
 Ett av föredragen, av Michael 
Lundholm, behandlade frågan om 
källhänvisning och kvalitetsfrågor.  En 
återkommande punkt var att man skall 
kunna kontrollera källorna som jag uppger 
i min forskning. Han pratade en hel del om 
kvalitetsutredningen som gjordes 2001, vill 
du läsa hela utredningen så finns den här.  
http://www.genealogi.se/forbund/
pdf/kvalutr.pdf 
 
Gunno Haskå pratade om kvalitetsproblem 
vid registrering av kyrkoböcker. Han 

berättade hur DDSS, för dig som vill titta 
http://www.ddss.nu, har byggd upp 
sin databas. Tyvärr pratade han lite för 
mycket teknikfrågor för att jag skulle ha 
behållning av föredraget. 
 
När redaktörerna hade sin egen 
sammankomst pratade Hans Egeskog om 
sitt arbete som redaktör för Släkthistoriskt 
forum och vi diskuterade även andra 
problem. Det som ofta återkommer är alltid 
vilket är bäst e-tidning eller 
papperstidning. En annan fråga som 
kommer upp är alltid vem som är ansvarig 
utgivare för föreningarnas 
medlemsblad/tidning.  
 
Sedan gick han igenom hur man bygger 
upp de olika sidorna i en tidning, om Ni 
märker någon ändring får Ni själva avgöra. 
 
Efter en lång dag var det skönt att ta en 
promenad i ett varmt och vackert kvällsljus 
genom Halmstad.  
 

 
Morgonmöte hos DIS 

 

Lördag 
Dagen började med ett morgonmöte i DIS 
Arena, vår ordförande Olof Cronberg, 
berättade lite nyheter inom Dis och gick 
även igenom lite vad vi hade att vänta oss 
dessa två dagar utställningen var öppen för 
allmänheten. 
 



Invigningstal hölls av fd. landshövdingen 
Björn Molin i Teatersalongen. Han hälsade 
oss välkomna till ett 700 årigt Halmstad. 
Han pratade om deras tid som danskar och 
att han sedan 10 år tillbaka själv var 
hängiven släktforskare. Han berättare om 
en historia i sin släkt om en anfader till 
honom, som 1799 drunknade med 
Ostindienfarare och hur historien ändrades 
under vägen. 
 Han påpekade att trots alla hjälpmedel 
vi har i vår släktforskning skall man alltid 
gå till källan och kontrollera. 
 
Tyvärr gavs det inte tid till att bevaka flera 
föredrag, men vill Du läsa om den se 
Släkthistoriskt Forum nr 4/07. 
 

 
Börje Jönsson, Dis-Småland 

 
I vår egen monter var det en jämn ström av 
besökare och vi pratade dataprogram och 
släktforskning i två dagar. 
 
Under lördagen genomförde även Sveriges 
Släktforsarförbund sin årsstämma. 
 
Lördag kväll var vi i det vackra Tylösand 
på Tylöhus för ett trevligt samkväm. 
Kvällen inleddes med en del tal och 
utdelning av diplom. 
 Vi blev sedan underhållna av 
ståuppkomikern Tomas Pettersson med en 
monolog om olikheterna mellan gubbar 
och kvinnors tänkande.  
 Han tyckte även att vi hade haft en fin 
höst – denna sommar. 

 Han avslutade sitt framträdande med att 
sjunga ”Jag är så bra för att vara sant”.  
 
 

 
Smålandsbord vid stämmomiddagen 
 
Vart söndagen tog vägen vet jag inte den 
bara fanns och försvann. 
 Vi var trötta deltagare som på sen 
söndagskväll satt oss i bilen för turen 
tillbaka till Jönköping. För att samla krafter 
till nästa årsstämma i Malmö 2008. 
 
För Er som aldrig varit på 
släktforskardagar kan jag berätta att detta 
är ingen nöjesresa utan arbete, gott 
kamratskap och jätte-mycket 
släktforskningsprat. 
 
 

 
Tack och farväl från Tylösand 

 

 
Vid pennan och bakom kameran 

Ingrid Andersson, Huskvarna 

 

 



RIKSSTÄMMA 2007 
 
Ordförande Ted Rosvall hälsade alla 
välkomna till årets riksstämma och hälsade 
en ny medlemsförening nämligen 
Bromölla släktforskarförening välkommen 
i förbundet. 
 Till mötesordförande valdes Ulla 
Winblad, förste vice ordförande i 
Halmstads kommunfullmäktige. 
Röstlängden fastställdes och vice 
ordförande för mötet samt justerare och 
rösträknare valdes. 
 Ted Rosvall redogjorde för ekonomin 
han sade bland annat att 
släktforskardagarna i Stockholm hade 
genererat stora effekter genom media. 
Förbundskassören Hans Petter Larsson 
menade att åtgärder som företogs 2006 
slog igenom först 2007, som 
personalminskningar och att man har för 
stort lager i bokhandeln. 
 Revisorsberättelsen läses upp av Olof 
Cronberg eftersom ingen revisor var 
närvarande. 
 Sture Bjelkåker vice ordförande i 
föreningen DIS, kommenterar förra årets 
redovisade förlust på 2 miljoner och detta 
år ännu mer. Förbundet har nu i eget 
kapital endast 1,9 miljoner. Han har 
författat en skrivelse i vilken han kräver att 
förbundsstyrelsen inför varje möte skall få 
en detaljerad rapport om den ekonomiska 
situationen. Ifrån den bör sedan alla beslut 
avvägas. Den uppläses och stämman ställer 
sig mangrant bakom att den skall tillfogas 
protokollet som en protokollanteckning. 
 Olof Cronberg menade att angående 
ansvarsfrihet så är redovisningen så 
knapphändig att det måste till ett 
förtydligande samt eventuellt en extra 
stämma innan ansvarsfrihet kan beviljas. 
 Tore Lans Kävlinge tycker att det är 
bättre att lösa situationen nu en extra 
stämma medför stora kostnader, det blir en 

onödig kostnad med tanke på den 
nuvarande ekonomiska situationen. 
 Föreningen DIS anser att man inte kan 
bevilja ansvarsfrihet. 
 Nils Marelius Sotenäs tycker att man 
skall kolla stadgarna. Några andra tycker 
att man ska gå på revisorernas förslag 
eftersom inget fel har begåtts. Några 
föreningar stöder DIS förslag. På begäran 
lästes skrivelsen från DIS angående 
protokollanteckning upp igen. Förslaget 
stöddes av 79 st och tillstyrkes därmed. 
Votering angående ansvarsfrihet begärdes, 
52 röster tillstyrker inte, 9 röster nedlagda 
och 89 röster tillstyrker. Beslutet angående 
ansvarsfrihet antogs således med 
reservation från Släkt och 
bygdeforskarföreningen Engelbrekt. 
 Tre motioner behandlades och beslut 
togs enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 Verksamhetsplan och budget för 2008 
antogs enligt förbundsstyrelsens förslag, 
med tillägget att man skall verka för en 
noggrannare folkräkning 2011 än vad 
skatteverket planerar. 
 Till ledamöter i förbundsstyrelsen 
invaldes Siv Bergman, Anderstorp, Barbro 
Stålheim, Stigtomta, Lars Sundell, 
Stockholm och Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand, nyvaldes och Ingrid Månsson 
Lagergren, Timrå, omvaldes för två år. Till 
revisor nyvaldes förre ordföranden i DIS 
Sture Bjelkåker. Valberedningen kom att 
bestå av Elisabeth Leek, Eksjö 
(sammankallande), Sven Johansson, 
Halmstad, Kent Lundvall, Uddevalla, 
Lisbeth Dahlin, Borås och Gunnar 
Bergstedt, Stockholm. 
 Årsmötet avslutades med tack till 
stämmoordföranden samt presentation av 
den nya styrelsen, varefter fotografering av 
den nya styrelsen följde. 

 



Hösten 2007 – Våren 2008 
 
 

2007 
 
10 november 2007  
Arkivens dag 
 
17 november 2007  
Dis-Småland. Medlemsmöte i Växjö 
Se första sidan. 
 
 

2008 
Januari  
En hel lördag, datum ännu ej bestämt 
Disgenträff i Västervik 
Anmälan till Holger Kanth  
0490-14868 eller 
holger.kanth@telia.com  
 
1 mars 2008  
Dis-Småland. Årsmöte  
 
8 mars 2008  
DIS årsmöte  
 
15 mars 2008  
Släktforskningens dag  
 
30-31 augusti 2008 
Släktforskardagar i Malmö 
 

 
Med fokus på Disgen, Disbyt och Dispos har vi träffar och kurser i egen regi eller 
tillsammans med någon lokal släktforskarförening. 
 
Disgen-gagg. Kvällsträff, vardagar. I Jönköping har vi haft sådana här träffar, en till två 
gånger per termin, under några år. Från i år har vi även börjat med detta i Eksjö och Värnamo. 
 
Disgenkurser. För närvarande pågår planering för kurser i Jönköping och Värnamo. 
 
Det är genom ditt intresse och din medverkan som vi kan genomföra ovanstående aktiviteter. 
Har du frågor om någon kurs och aktivitet eller om du vill anmäla dig så tar du kontakt med 
Rune Elofsson eller Ingvar Kärrdahl. (Adresser se sid 2) Det är också oss du ska kontakta om 
du vill att vi försöker ordna någon aktivitet där du bor eller i dess närhet. 
 
 

DIS forskarstuga i Gamla Linköping har öppet för besökare följande tider: 
Vardagar 9-12 och 13-16.  
Tisdagskvällar 18-20 (Vinterhalvåret) 
Torsdagskvällar 18-20 (Vinterhalvåret) 
Även vissa helger 12-16 (se DIS hemsida http://www.dis.se under forskarstugan/kalender) 
 

Sveriges Släktforskarförbund har nya öppettider i Sundbyberg 
Måndag – torsdag är datasalen öppen 9-16. Växeln är öppen 10-12 samt 13-15 
Tisdagar är datasalen öppen till kl. 20. Efter 17 ingång från Allén nr 9 
Fredagar är datasalen öppen 11-16. Kansliet stängt. Ingång från Allén 9 



 
Från andra släktforskartidningar 

 
 

 
Vi får några tidningar i utbyte mot vårt 
medlemsblad och jag skall här försöka 
återge lite av de skriver. Om ni vill komma 
i kontakt med någon av dessa föreningar 
hör gärna av er till mig, så kan ni få namn 
och telefonnummer/e-postadress. 
 
Njudungs Släktforskarförening har en 
medlemstidning som heter Njudungen.  
Tore Sandh valdes till ny ordförande vid 
årsmötet. Han skrev i sina första rader: 
…har ni tänkt på hur många öden en 

antavla egentligen rymmer? 
Han skriver vidare: …en sann 

släktforskare nöjer sig inte enbart med 

årtal och födelse och död, utan vill att en 
individ träder fram ur skuggorna. 
 
Nässjöbygdens Genealogiska förenings 
medlemstidning heter Släktposten. I nr 
2/2007 har Carina Bergström skrivit av 
Nässjö nyheter 1912. Hela deras tidning 
finns på denna länk: 
http://www.nassjoslaktforskare.se/ 

 
Eksjöbygdens släktforskarförening ger 
ut ett medlemsblad som heter Släktbandet 
och i deras nr 55 har jag hittat en intressant 
avskrivning från Södra Vedbo härads  
dombok om Utskänkning av brännvin vid 

gästgivaregårdarna i Södra Vedbo härad. 
Det finns en taxa för mat, logi och foder 
m.m. från 1758 och jag citerar några taxor: 
 
En måltid mat med 3-ne 

rätter 
16 öre Srm:t 

1 måltid husmanskost 8 öre 
1 kanna godt dubbelöhl 8 öre 

Kammare och säng för  

hwarje Person 
3 öre 

1 kanna korn 8 öre 
 

DIS-ÖST medlemsblad DIS-PLAY nr 
3/2007 har en liten notis om att forska i 
danska arkiv. 
 
Rigsarkivet i Köpenhamn har, på samma 
sätt som vårt svenska riksarkiv, 
forskarsalar med läsapparater för både 
mikrokort och mikrofilm, samt några 
datorer med Internet-uppkoppling. 
 
I Hallands Genealogiska Förenings 
medlemstidning nr 77/2007 
Hallandsfararens Information summerar 
man släktforskardagarna 2008: ”Helt 

plötsligt var det över… och så fort det 

gick!” 
 
Västgöta Genealogiska förening ger ut en 
tidskrift Västgötagenealogen. I nr 2/2007 
hade de flera artiklar om Halland inför 
släktforskardagarna i Halmstad. Bland 
artiklarna en om En Tvååkerspojkes 

händelserika liv och en Från Hallands 

bataljon till Hallands regemente. 
Nr 3/2007 var ett temanummer om 
kvinnoyrken: de började med Barnmorska 
– jordemor - jordegumma. En artikel 
handlar om De flitiga väverskorna i Mark. 
Två små artiklar om akvarellkonstnär 

Regina Kylberg från Såtenäs och 
Gästgiverskan Sara Elisabeth Uddström, 
Sollebrunn gästgivaregård. 

 
Värmlands S läktforskarförening ger ut 
en medlemstidning VärmlandsAnor och 
här finns en intressant artikel om 
herdaminne, vad är ett herdaminne? 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Herdaminne 
Här kan du läsa mer om det. 
 
Midälva Genealogiska förening 
medlemsblad heter MGF-Nytt och de har 
börjat en serie om ”kändisar” från 



regionen, efter att ha presenterat Ånge och 
Timrås kommunalråd var det i nr 3/2007 
Sundsvalls kommunalråd Anita Bdioui tur. 
Ser att hon har stor anknytning till Hassela 
och Bergsjö i Hälsingland och antavlan 
sträcker sig ända ner på 1500-talet. 
 

I många av tidningarna/medlemsbladen vi 
får efterlyser man artiklar stora som små. 
Vi vill också att du skriver lite om din 
släktforskning eller något annat historiskt 
intressant. Skicka gärna ditt bidrag till 
redaktör Ingrid Andersson, Huskvarna. 

 

 
Flera efternamn? 

 

Under förra hälften av 1800-talet föds en 

Henrik som son till en Per. Följdriktigt 

heter gossen Henrik Persson. 

Henrik gifter sig med Britta Johansdotter 

och får med henne sex överlevande barn, 

vars efternamn således blev Henriksson 

resp. Henriksdotter. 

Familjen blir baptister, mobbas och 

emigrerar till Nordamerika. Vad familjen 

kallar sig på båten till England, vet jag 

inte. Mellan Liverpool och New York är 

dock samtliga registrerade som Peterson ett 

namn, som också bibehålles i staterna. 

Nu hjälper jag en amerikansk kontakt med 

att söka familjen Petersons härkomst i 

Sverige. 

Jag vill då 1) för min amerikanska kontakt 

redovisa de där kända ”amerikanska” 

namnen men också upplysa om de 

ursprungliga, svenska, 

samtidigt som jag 2) för svenska forskare 

och DISBYT vill ange data enligt svenska 

ministerialböcker men upplysa om 

namnbyten vid emigrationen. 

Hur tillgodosåg jag dessa motstridiga 

önskemål? 

I Disgen 8.1d skapade jag ett separat arkiv. 

Arkivet fick en ”svensk” flock men också 

en ”amerikansk”. 

I den svenska flocken registrerades på 

sedvanligt sätt, angavs namnbyten enligt 

Eva Dahlbergs metod, som redovisats i 

DISKULOGEN nr 65/2004, sid. 22 ff., 

men där jag givetvis bytte Född mot Namn 

efter utflyttning. Vidare kompletterade jag 

med en textnotis, i vilken närmare anges, 

när och hur namnbyten sker. 

I den amerikanska flocken användes 

familjens namn i staterna och redovisas 

namn i Sverige som namnbyte 

kompletterat med textnotis på engelska. 

Min metod förefaller omständlig. Har 

någon en fiffigare lösning? 

Undrar Jan Graab, Jönköping 
 
 
 
 



Nyheter på Internet 

 
Släktforskning är just nu ”het” och många 
nyheter kommer inte minst på Internet. De 
nyheter som jag har hittat är från DIS, 
SVAR, Genline och Sveriges  
Släktforskarförbund. Nyheterna på SVAR 
och Genline kräver ett abonnemang. Har 
du själv några webbsidor som du vill tipsa 
om skriv gärna en rad till mig så kan jag 
berätta för andra medlemmar. 
 

DIS – Windows Vista 
För er alla som har nya datorer och 
Windows Vista har DIS nu uppdaterat 
Disgen till ver.8.1e. Du går in på 
www.dis.se och under Disgen hittar du en 
uppdatering för Vista. Beställningen gör du 
lättast genom beställningsformuläret som 
finns där. 
 

SVAR – Militaria 
SVAR har nu skannat en stor del av det 
Militaria arkivet 
 
SVAR har även skannat in en hel del av 
födda-vigda-döda böcker från 1860 och 
framåt. Detta är originalböckerna så nu får 
man fram även dopdag och faddrar till sina 
anfäder. 
 
Genline – S:t Petersburg, Ryssland 
Nu finns det kyrkoarkivarier från Katarina 
församling i S:t Petersburg, Ryssland att 
tillgå på Genline. Det är födda från 1733-
1885; vigda mellan 1733-1891 och döda 
från 1733-1890. 
 
En annan sak som har blivit lättare på 
Genline att söka i SCB-materialet. Man 
använder GIDx-knappen som finns i 
sökfönstret, väljer först län sedan _scb 
(länet man valt) och i nästa ruta under 
namn skriver man in församling. 
Se mer om detta på www.genlie.se  

Svenskar i Texas 
David M Borg från Texas, har gjort ett 
försök till databas över svenskar i Texas 
1850-1930. 
 Jag gjorde ett försök att hitta en av mina 
Texas-bor och jag fann honom där, men 
mina uppgifter som jag har fått från en 
släktförening stämde inte överens med 
Borgs uppgifter. Testa gärna själv om du 
har någon i Texas. 
http://www.swedesintexas.com/ 
 
Skurkar i Östergötland m.m. 
När jag har mina släktforskarkurser för 
nybörjare brukar jag, på skoj, säga att det 
är intressant om man har någon brottsling i 
släkten. Brott i gångna tider är ju inte alltid 
lika allvarliga som idag. 
 
Linköping University Electronic Press har 
sedan några veckor en databas tillsammans  
med ArkivData i Norrköping. Denna 
databas är upprättad i samarbete med 
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena och 
Landstingsarkivet i Östergötland. Eftersom 
jag inte har några brottslingar ifrån 
Östergötland har jag inte kunnat söka efter 
någon, men prova gärna på denna länk och 
skriv sedan till mig och berätta. 
http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.html 
 

Gravstensinventeringen – hitta 
graven 
Som vi vet pågår, sedan 1979, en ständig 
gravinventering på nästan alla Sveriges  
kyrkogårdar och nu är man uppe i 61 000 
inventerade stenar. Något nytt som har 
kommit är att ”hitta graven”. Stockholm 
var först med sin databas. Här finns  
185 000 gravplatser och ca 525 000 
gravsatta på 11 allmänna 
begravningsplatser. 
http://hittagraven.stockholm.se/ 
 



 
 
Nu har Svenska kyrkan börjat med 
databaser från andra platser i Sverige. 
I Landskrona på: 
http://www.svenskakyrkan.se/landskrona/KG_INF
O/SokGravsatt.htmlrna 

I Göteborg:  
http://www.imcweb.nu/svenskakyrkangoteborg/star
t.asp?id=55&visa=gsok 
 
Kyrkogårdar i Södertälje, Enköping, 
Karlstad, Södertälje, Trollhättan och 
Lidingö m fl hittar Du på: 
http://www.finngraven.se/ 
 
Bjuvs pastorat har lagt ut sina gravar – 
med på http://db3.mallverkstan.net/kyrkan/bjuv/ 
 
Det finns även sidor i Norge, Finland och i 
Danmark pågår inventering. 
 
http://www.disnorge.no/gravminner/index.php 
http://www.genealogia.fi/haudat/indexr.htm 
http://stegemueller.dk/dki/index.php 

 

 

Vägbeskrivning till S:t Sigfrids Folkhögskola 

 

 

Kommer du ifrån Jönköping, Ljungby, 
Halmstad, Älmhult, Malmö. 
- Kör mot Kalmar/Oskarshamn, sväng av 
från Norrleden vid skylt 
Kronoberg/Slottsruin, följ denna anvisning 
till skylt Folkhögskola. 
 
Kommer du ifrån Vetlanda, Oskarshamn, 
Nybro, Kalmar, Ronneby, Karlskrona. 
- Kör mot Jönköping/Malmö, sväng av från 
Norrleden vid skylt Kronoberg/Slottsruin, 
följ denna anvisning till skylt 
Folkhögskola.  

Buss 1B går från Växjö station till 
Kronoberg. Du hittar aktuell tabell på 
länstrafikens hemsida 
http://www.lanstrafikenkron.se.  



 
 
 

Tack och farväl för fina Släktforskardagar i Halmstad 
 
 
 

 


