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EFTERLYSNING 
 
Finns det någon som är 
intresserad av föreningsarbete? 
 
Hör av dig snarast,  
vi behöver din hjälp! 
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Tankar från ordförande 
 
Får säga som Fylking: äntligen! detta nummer 
har dröjt väldigt läääänge. 
 
Året som gått har varit ett mellanår på de flesta 
plan inom släktforskarrörelsen. Vi väntar ännu på 
Dis nya hemsida, väntar på Disgen 8.2, väntar på 
att den utlovade förnyelsen inom förbundet ska 
komma igång mm. Den stora händelsen 2008 var 
nog cd-skivan: ”Begravda i Sverige.” Jag hittade 
i alla fall många uppgifter som jag saknat. 
 
Nytt år och nu gäller framtiden.  
Vi har ju tidigare under åren efterlyst fler 
medarbetare till styrelse och övriga 
funktionärsuppdrag. Nu börjar det bli akut. Vi 
har ingen valberedning och har inte fått in några 
nomineringar till styrelsen!  
Frågan är vad Ni medlemmar vill med vår 
förening? Det är alltid medlemmarna som är en 
förening och styrelsen är bara ett verktyg för 
genomförande av olika saker.  
Nu till årsmötet är läget det att det finns bara tre 
st. kvar i styrelsen! 
Själv har jag, sedan i höstas, antagit nya 
utmaningar och har inte längre den tiden som 
behövs för att ingå i styrelsen eller som hobby-
redaktör. 
 
Vad ska det bli av Dis-Nord om ingen har tid och 
intresse för styrelsearbete och andra ”sysslor” i 
föreningen? 
Lägga ner? Slå samman med annan region? 
Försöka få bemanning till att driva det vidare 
med två sektioner: västerbotten – norrbotten? 
Frågorna är som ni förstår många och det vore 
tråkigt om föreningen rutschar utför igen just när 
vi kommit över tröskeln. Vi firade ju 4-årsdagen i 
oktober i fjol. 
 
Är du intresserad av att hjälpa till? hör av dig 
till någon i styrelsen så fort du kan.  
 
gunilla.kassberg@telia.com 
rolf.stenlund39@telia.com 
stefan.vennberg@telia.com 
 

 
För att inte bara vara en dysterkvist så har jag 
denna gång tagit med en artikel på Anslagstavlan 
som jag tycker verkar mkt spännande i framtiden, 
pekskärmen! Och den är bl.a. framtagen i 
Skellefteå!  
Jag har sett den användas i programmet 
Numbers, sänds på TV4, men trodde då nästan att 
det var science fiction. 
Nu ser jag framemot att den om några år blir 
human i priserna så att t.ex. större 
föreningar/bibliotek/arkiv mm kan köpa en och 
tänk då vad man skulle kunna åstadkomma på 
t.ex. en Anbytarträff! Flera personer kan jobba på 
skärmen samtidigt och vilka puzzel man skulle 
kunna få ihop. 
Drömmar kan man ju alltid ha☺ 
 
Positivt är också att viljan att släktforskardagarna 
ska bli mera ”normala”. Det har kostat de 
arrangerande föreningarna stora pengar och mkt 
”personal” som det har varit. Hoppas nu bara att 
alla som tänkt åka till Falköping i år får boende. 
Tur att det är nära till intilliggande städer. 
 
Har också, i brist på andra artiklar, försökt lägga 
in nyttiga länkar på Anslagstavlan. Det är ju en 
av de roliga delarna vid träffar/möten med andra 
forskare att dela med sig och byta tips och länkar. 
Hemsidan med antavlor var ju otrolig.  
OBS bara att man måste ha Power point 
installerad på datorn för det. 
  
Eftersom detta är mitt sista nummer av Dis-
Kontakten så vill jag till sist ta tillfället och tacka 
er alla för den tid som varit och önska er en fin 
och skön vår. (min favoritårstid). Man kan vara 
ute i fred utan mygg - broms och getingar☺! 
 
Må väl och var rädda om er, kanske vi syns 
någon gång vid något evenemang. 
Anna 

 
Ansvarig utgivare: Anna 
Om du vill använda något ur denna tidning är det OK, men ange gärna källan. 
För övrig info om Dis-Nord v.v. se vår hemsida www.dis-nord.se  
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Arkivens dag 8/11 2008 

 

På Arkivens dag, som för övrigt firade 10-

årsjubileum, var vi på Norrbottens minne i 

Luleå. 

Temat för årets dag var nöje  

vilket passar bra in på släktforskning. 

För den som ännu inte har hunnit besöka 

Norrbottens minne, en guldgruva för många 

slags forskning, 

http://www.nll.se/threesection.aspx?id=336

04 så kan detta varmt rekommenderas. 

 

På lördagen hade ett hundratal besökare 

hittat dit fast det var stor konkurrens 

bland många evenemang denna dag. 

Norrbottens minne hade guidade turer i 

arkiven, föredrag om arkivet och 

försäljning av en del böcker mm. 

Dis-Nord visade en (bråk)del av alla 

hjälpmedel som finns för en släktforskare; 

AD OnLine, SVAR, Genline, olika skivor och 

olika sajter på nätet. Vi hade också ett 

föredrag om Disorganisationens olika 

delar. 

 

Vi kunde under dagen hjälpa besökare med 

att finna sina anor, hjälpa några som hade 

”småfel” i datorn och/eller Disgen samt 

visa några hur man kommer vidare med sin 

forskning. 

 

”Medelåldern? 
Nä, metallåldern! 
Silver i håret, 
guld runt halsen 
och bly i benen” 
 
Helena ”Nina” Pasainen, M-berget 
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Macspalten 

HTML och Webbläsare 

 
I Macspalten i dag skall visa hur man på ett annorlunda sätt kan göra sina forskningsresultat 
tillgängliga. Vi skall kort beskriva hur man i Reunion kan skapa HTML-filer, läsbara i 
Webbläsare. 
Vi har ju tidigare mest ägnat oss åt att visa forskningsresultaten på papper, i släktböcker och 
släktkrönikor. 
Först lite om HTML och Webbläsare. 
 
HTML är ett speciellt språk som Webbläsarna förstår, och är en förkortning för Hyper Text 
Markup Language. Språket består av en massa olika styrkoder, som kombineras på olika sätt, 
begrepp som taggar, kommandon och märken förekommer också. Vi skall inte fördjupa oss i 
detta i dag – Reunion-programet håller reda på allt detta när man väljer att skapa en Webb-fil. 
Filerna är läsbara i alla de olika Webbläsarna, och blir tillgängliga i såväl Microsoft som 
Macintosh och Linux. 
 
I Reunion kan man välja att skapa HTML-fil/Webbmapp i; 
Ansedel, Familjeansedel, Släkttavla, Berättande släkttavla, Anlista, (=antavla i tabellform), 
Tiny Tafel rapport, Ättlingslista och naturligtvis Familjekort för webb. 

 
Som exempel skall jag nu beskriva hur man skapar en Anlista, (=antavla i tabellform); 

 
<Starta Reunion och välj de personer som skall vara Probander. 
< Klicka på SKAPA i Menyraden. 
<Välj ANLISTA…,  
<Markera;  
<Vem som skall vara Proband ,  
<Antal, Generationer, 
<Inkludera, Källor, Bilder, Mediasida för Webb.  
<Layout, Standard 
<Webbstil, Standard. 
<Destination, Webbmapp 
<Webbalternativ, Webbläsare 
<Spara och välj den mapp där Du vill spara din antavla i tabellform. 
 
När man blir ”varm i kläderna” kan man laborera med olika Layouter och Webbstilar. 
 

Vi kan nu välja att spara Webbmappen på diskett, USB-minne, eller CD – som andra 
släktforskare, vänner och släktingar kan ta del av. 
Man får fint plats med fyra fem normalstora Antavlor med bilder och källhänvisningar på en 
vanlig 3,5 ” diskett. 
Man kan naturligtvis också lägga ut uppgifterna på en Hemsida. För att lägga ut hemsidor 
finns en del olika program, t.ex. WS _FTP – det finns också en hel del litteratur om hur man 
skapar och arbetar med Webbsidor – men det är en helt annan historia. 
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Exempel på en webbsida skapad i Reunion 
 
 
 
 

Helge Olsson 

Mac- o Reunionfadder 

 

helge@dis-syd.se 
http://web.telia.com/~u410055546 
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Macspalten, En katt bland hermelinerna 

 
Är vi apple/macanvändare ”en katt bland hermelinerna” – eller är det möjligen tvärtom? 
”Det har kommit en katt bland hermelinerna” var en refräng i en revykomplett av Karl 
Gerhard 1954. Från början var det egentligen om enkelt folk med pälsar av kattskinn bland 
folk med pälsverk av hermelin. 
Jag har inga siffror eller statistik till hands – men skulle gissa att bland mer än 20 tusen 
dismedlemmar och andra datoranvändande släktforskare, är det mindre ett tusen som 
använder macdatorer – alltså mindre än 5 %. 
Man kan då fråga sig varför så få använder Apple/Mac, när det nu påstås vara så bra, vad är 
det som är bättre och varför har så få upptäckt det? 
Om man frågar en inbiten apple/macanvändare kan man få följande svar; 
 

• Det är lättanvänt 
• Det är självinstruerande  
• Grafiken är i en klass för sig 
• Lätt att göra fina släktträd 
• Etc. 

 
OK, Apple har varit föregångare och MS har tagit efter i mycket – det började med musen 
som Apple var först med (förresten en svensk uppfinning). 
Och sedan har MS fortsatt att låna och ta efter, nu senast i Vista, där man bl. a, lånade 
Apples ”Widges” och döpte om det till ”Gadgets”, som är ett program som ligger i 
skärmens högersida och kan visa klocka, kalender, nyhetsrubriker, väderprognoser, etc. 
En annan nyhet som också är lånad från Mac-världen är sökfunktionen som gör det lätt att 
hitta ett dokument genom att skriva något ord från texten – Apple införde detta för flera år 
sedan. 
Nåväl – med så få Macanvändare kan man fråga sig om det finns behov av en Macspalt. 
Och spalten behöver kanske förändras –lite mer aktuell Apple/Macintosh- information t ex 
om iPhone och Mobile Me. 
Vad säger ni som läser spalten – hör av er till Helge. (Annas anm.) 
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Den första Macspalten var publicerad i Diskulogen nr 49, oktober 1999. 2009 firar spalten 
alltså 10 års jubileum.. 
Frågor som behandlades då var hur man startade Disgen 4.5.5-programmet i nyare datorer 
och om det amerikanska släktforskningsprogrammet Reunion. 
Reunion är nu det dominerande programmet bland macanvändarna – en del användare 
använder programmet jämsides med Disgen 8 och Pc-emulator. Man utnyttjar de båda 
programmens olika fördelar – man plockar ut russinen ur kakan. 

Helge Olsson 

Mac- o Reunion-fadder 

helge@dis-syd.se 
http://w1.410.telia.com/~u41005546/ 

 

 
Helge 

 
 
 
 
 
 

Förr hade jag  
slät hy och rynkad kjol, 
Nu har jag  
slät kjol och rynkad hy! 
 
Helena ”Nina” Pasainen 
M-berget 

Prata med dina 
vänner 
inte om dom 
annars finns snart 
bara ovänner kvar! 
 
”okänd” 
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Macspalten 

Förfäras ej du lilla hop… 

 
Psalm 508, vers 1, en krigspsalm som användes av Gustav II Adolf och som ofta, sannolikt 
med orätt, har påståtts vara författad efter hans anvisningar. 

 

Hur få är vi då, vi Mac-användare? 
I förra Macspalten gissade jag att vi var färre än tusen 
 – vi har ställt frågan till Sture Bjelkåker, så nu vet vi – vi är en liten hop, men vi är inte 
särskilt förfärade, utan en ganska lycklig liten hop. 

 
Sture svarade; 
Även om inte alla rapporterat sitt eventuella Mac-innehav, så är följande noterat i 
medlemsregistret. 
Antal som uppgivit att de är Mac-användare = 557 st. 
Antal av dessa som någon gång har köpt Disgen/Mac = 376 st. 
Av dessa 376 har 224 även Disgen/pc. 
Antal som rapporterar att de har Reunion = 74 st. 

 
Men det är säkert fler eftersom 67 medlemmar har lämnat Disbyt-utdrag från Reunion och då 
ca 25 % av medlemmarna deltar i Disbyt, så kan det vara 67 / 0, 25 = 268 Reunion-
användare    

 
Mvh 
Sture b 

 
Det som är intressant att notera är att 224 av de 336 Mac-användarna = 67 %, också har 
Disgen för pc. 

Med så få användare, finns det då ett behov av en Macspalt? 
Frågade jag i förra Macspalten. En del har hört av sig, en del via telefon, en del via e-post  
– här är tre exempel; 
 

Hej Helge 
 
Att lägga ner Mac-spalten vore ett misstag då blir tidningen inte   
lika intressant längre. 
Att däremot ändra inriktning, att upplysa om vad OS X är, och att ex.   
iMac kan köra andra OS i Boot Camp. 
Den stor fördelen med Mac är inte bara att det är lätt att använda   
utan framförallt att Apple gör både mjuk och hårdvaran. 
Apple är det enda dataföretaget som går starkt framåt och med nya 64   
- bitar systemet blir det ändå tydligare var framtiden är. 
Jag skull vilja se en debatt om standard i datavärden det är ofta så   
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att när Windows gör något nytt så tror man att dom följer 
den standard som finns men tyvärr så är Apple mycket bättre på att   
följa ny standard. 
Vi har år 2008 och jag kan inte använda många CD-skivor på Mac ex   
Dödboken varför??? 
Arne i Åsele 

________________________________________________________________ 
 

Hej Helge, 
 
Jag är ny medlem, helt färsk som släktforskare men gammal macanvändare. 
 
Macspalten tycker jag fyller en viktig funktion! Jag ser i det senaste   
numret att du efterlyser lite synpunkter från gräsrötterna. 
 
Det skulle vara intressant om du i Macspalten kan reda ut de   
förändringar som Leopard och intellprocessorn medfört. 
Vad jag förstår borde man nu utan större problem dels kunna använda cd-  
skivor avsedda för pc, dels även naturligtvis köra Disgen. 
Jag har själv en macbook med Leopard men har inte installerat Windows   
ännu och kunnat kolla upp detta i detalj. 
Men om det stämmer är ju detta lite av genombrott. 
 
En annan fråga gäller programmet Reunion som jag investerat i -    
elegant och lätt att använda. Finns här inte möjligheten att   
komplettera den svenska versionen med tilläggsfiler så att man även   
bättre kan utnyttja kartor och ortsdatabas som i Disgen? 
 
Med vänlig hälsning 
Mikael i Jönköping 

________________________________________________________________ 
 

Hej Helge! 
 
Frågan löd: "Behövs macspalten?" 
Självklart behövs den! När jag får Diskulogen är det ju Macspalten jag oftast tittar 
på först, fast allt i tidningen intresserar mig givetvis, jag är ju släktforskare djupt i 
själen sedan slutet av 1960-talet. Jag har ju alltid med intresse läst Diskulogen och 
kan nu konstatera att tidningen har utvecklats fantastiskt. Det säger jag som, sedan 
många år, själv är "grafisk formgivare" av tidningar och annat. 
 
Ibland känner man sig dock som Macanvändare diskriminerad i olika 
sammanhang. Ta materialet på CD-skivorna t.ex. De allra flesta är enbart 
anpassade för PC. Som tur är då så har min man en PC, men så kanske det inte är 
för alla Macare!? Ibland står det inte ens att det är PC som gäller, man tar för 
givet att alla har PC. I "släktforskartidningarna" har det varit sida upp och sida 
ner med förklaringar och manualer till Disgen medan programmet Reunion (som 
jag antar många Macanvändare har) inte ens haft en manual på svenska (tidigare i 
alla fall). Reunion har dessutom blivit svårare och svårare att uppgradera när det 
inte längre går att göra genom Gensoft i Åre. Uppgraderingarna har också kostat 
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lika mycket som att köpa ett helt nytt program. 
 
Så länge sedan som år 2000 fick jag en uppgift från Aftonbladet om att antalet 
Macanvändare i Sverige uppgick till cirka 300 000. Alla var väl inte släktforskare, 
men jag tror att antalet har ökat idag i alla fall. De flesta tidningar, tryckerier, 
reklambyråer m.fl. använder Mac. Det innebär oftast att de även privat använder 
Mac. Jag vet flera exempel på att sådana också hjälper sina föräldrar och vänner 
att komma igång med Mac. Själv har jag ju vid många tillfällen även provat min 
mans PC hemma och ingenting med PC kan få mig att avstå från mina två härliga, 
enkla Mac:ar!! – en i Book G4 med OS X och en Power Mac G4 med Mac OS 9.2.2 
och 20-tums skärm. Den sistnämnda innehåller massor av gamla program som 
också är nödvändiga i mitt arbete. 
 
Med vänlig hälsning  
Monica i Rönninge 
  

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

Helge Olsson 

Mac- o Reunion-fadder 

 

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

 
 

 
Tack Helge för dina Mac-hörnor! 
Jag hoppas att de av våra medlemmar som är Macanvändare haft 
både glädje och nytta av dina tips. Anna 
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*************************************************************************** 
Rotemansarkivet. 
 
För den som har släktingar i Stockholm finns nu stora delar av  
Rotemansarkivet Stockholm för perioden 1878 – 1926 på Internet.  
3 460 476 stockholmare på nätet med nya sökfunktioner vilket underlättar. 
 
Relaterad länk:  http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/Search.aspx  
 
*************************************************************************** 
 

 

 

Familjeregister på CD över församlingarna 
Lövånger, Bygdeå, Nysätra och Burträsk åren 
1600 – 1800 med korta domboksutdrag, vidare 
Umeå landsförsamling åren 1660 – 1760. 
 
CD innehållande samtliga byar, inom resp. fs, 
gällande år, med sittande hemmansägare och 
deras familjer. 
 
Samtliga register kostar 250 kr/st. + porto. 
 
Registren kan beställas hos Agneta Olofsson på  
e-post ao@genea.se eller på tfn: 0611-221 85  

 

Register över några församlingar i Västerbotten 
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Göteborgare. 
 
Grattis alla som har anor i Göteborg. På  www.gbgtomter.se presenteras omkring 900 tomter i Göteborg och 
deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av fil kand. Olga Dahls forskningar under flera 
decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia.  
Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag. 
 
Danska kyrkböcker. 
 
På  www.arkivalieronline.dk finns de inscannade danska kyrkböckerna och "folketellingerna" helt gratis. Man 
behöver bara registrera sig och får då ett lösenord.   

De sökbara folketellingerna på http://ddd.dda.dk har då varit till hjälp bl.a. för att hitta rätt församling. 
Visserligen är de allra äldsta kyrkböckerna inte så heltäckande som de svenska (barnet tycks då t ex bara tillhöra 
fadern, inte modern - födelsedatum och -ort uppges inte alltid osv.), men ju längre fram i tiden man kommer 
desto bättre blir uppgifterna. Med hjälp av dubbelkoller och de sedvanliga släktforskarknepen går det att komma 
rätt långt hemma vid datorn. 

****************************************************************************************** 
Vilka kyrkoarkiv är levererade till resp. landsarkiv? 
 
På samtliga landsarkiv pågår arbetet med att ta in resp. pastorsexpeditioners kyrkböcker. För 
att få svar på rubrikens fråga går du in på http://www.statensarkiv.se. Där länkar du vidare till 
det landsarkiv som du är intresserad av. Där får du uppgifter om vilka församlingar som 
lämnat in sina böcker och hur långt arbetet med filmning avancerat. 
 
*************************************************************************** 
Musen försvinner - de har ersättningen 
 
Självaste Microsoftgurun Bill Gates har spått tangentbordets och musens död och att vi om 
några år använder en mer naturlig interaktion med datorerna. I Skellefteå finns lilla Natural 
User Interface som utvecklar det som Bill Gates pratar om: interaktiva skärmar. Natural User 
Interface, NUI, utvecklar både mjuk- och hårdvara för multitouch, där man kommunicerar 
med datorn med flera fingrar samtidigt på skärmen. 
Hittills har ett tiotal produkter sålts. Den största ordern levererades nyligen till Al Zorah 
Development Company i Förenade arabemiraten, som projekterar en ny stad, Al Zorah, vid 
Ajmans kust. Det interaktiva bordet från NUI användes bland annat på en stor fastighetsmässa 
i Abu Dhabi för att presentera byggprojektet. 
Harry van der Veen, vd för NUI, vill inte gå in på hur stor affär det var för NUI i reda 
pengar, men säger att bordet kostar ett lågt miljonbelopp, i euro, att utveckla. 
 
"Vi hade en väldigt låg marginal, men såg det som en chans att få bra kontakter i 
Mellanöstern", säger Harry van der Veen. 
 
NUI började som ett forskningsprojekt kring multitouch 2006, ett samarbete mellan 
Harry van der Veen, ursprungligen från Nederländerna, och svenska forskare och studenter 
vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. 
Apple hade då ännu inte lanserat Iphone eller Microsoft sitt interaktiva bord Surface, som 
båda bygger på multitouchtekniken. I samma veva som Natural User Interface startades 
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gjorde Microsoft sin lansering av Surface. 
 
"Vi var på rätt spår redan innan de stora bolagen gjorde sina lanseringar och nu öppnas 
marknaden, tekniken blir mer allmänt känd" säger Harry van der Veen. 
"Inom några år kommer singletouch, de traditionella tryckskärmarna, att ersättas av 
multitouch", säger i sin tur Sorin Chiorescu, ägare till Coselena Enterprises som har investerat 
i NUI. 
 
I Sverige har Natural User Interface marknadsfört sin teknik vid universiteten, bland annat 
Umeå universitet. 
 
Men Harry van der Veen säger att det största intresset är globalt. Han nämner bland annat 
oljebolaget Shell och säger att han häromveckan även blev kontaktad av Nasa med en 
förfrågan. 
"De hittade oss online, via min blogg." 
 
"Vi kommer att nå breakeven i slutet av detta år (2008) och planerar att vara ett bolag med 
en omsättning på 100 Mkr år 2011", säger Harry van der Veen. 

 
De syns i filmen Minority Report eller deckarserien 
Numbers – interaktiva dataskärmar och bord som styrs 
direkt med fingrarna. 
 
Multitouch skiljer sig från traditionella tryckskärmar 
genom att flera fingrar kan användas samtidigt för att 
interagera, till exempel rita eller plocka fram information. 

Det innebär att flera personer samtidigt kan stå runt samma skärm och arbeta. 
 
Microsofts Bill Gates deklarerade enligt BBC i januari i år att vi står inför en digital 
revolution. Inom fem år kommer tiotals miljoner människor att använda direktberöring på 
skärmen för att ta hand om sina bilder eller musik, påstod han. 
 
I april i år blev telekombolaget AT&T först med att installera Microsoft multitouchprodukt 
Surface i sina butiker, och nyligen aviserade Microsoft att nästa Windowsversion får 
multitouchfunktioner. 
 
*************************************************************************** 

 http://www.bergsdata.se/antavlor/  
 



DIS-Kontakten 1, 2009 - 14 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bygdeboken om Östanbäck 

 
 

”Studiecirklar har anordnats för forskningen, intresset har varit stort och många har lagt ned 
mycket arbete för att bidra till ett bra resultat. 

Alla som kände sig intresserade i någon mån kunde ta kontakt med mig eller någon 
cirkelmedlem. Kanske bara ville berätta något man kände till eller vara med i större omfattning. 
Det var väldigt trevligt att det blev stor anslutning så vi kunde bilda flera grupper. I första hand 
skulle vi ta reda på: 

    1)  Vem som byggt de olika gårdarna och när. 
    2)  Vem som har bott i dom genom åren med tidsangivelser av olika slag. 

3)  I ett senare skede har porträtt av bybor tagits fram med digitalkamera eller                         
scanning av gamla fotografier. 

Boken eller presentationen av vårt arbete blir en kompromiss på grund av att en bok i vanlig 
mening, kanske med färgtryck blir allt för dyr att framställa. 
En vackert prydd pärm med utbytbara blad för kompletterande forskning kan bli ett bra alternativ 
till rimlig kostnad. 

    Dessutom läggs materialet ut på CD för den kategori som så önskar. 
    

Bäst av allt är att eventuella felaktigheter kan rättas till, som aldrig går i en redan 
tryckt bok. 

    Tredje upplagan Julen 2007.  
364 Sidor 
212 i färg 152 i Svartvitt  
816 Porträtt  
395 i Färg 421 i Svartvitt 

   Förhoppningsvis kommer rättelser och kompletteringar att göras allteftersom. 
   Hör gärna av er till mig eller Byaföreningen”. 
   Kostnad: 300:-/st   
 

 Göte Andersson, telefon: 0910-72 25 40  
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http://www.malax.org/westside/forum/ 
 

  http://suku.genealogia.fi/index.php 
 
 
Ovan ett par länkar till finska forum. Tyvärr kan jag inte finska själv men hoppas att 
någon kan få ett tips eller två där. 
 
*********************************************************************** 
 
För att även forskare på Norge ska få ett tips kommer här en länk 
http://www.ullstad.com/index.htm?/disgen/disgen_tips.htm 
 
*********************************************************************** 
 
En hemsida med massor av länkar (på svenska) http://www.viklund.nu/svsfl/ 
 
*********************************************************************** 
 
Länk till register till kyrkoböcker/ministerialböcker i Stockholm 
http://www2.ssa.stockholm.se/Kyrkolangder/Kyrkolangd.aspx 
 
*********************************************************************** 
 
Norrköpings poliskammare kanske kan ge ett spår? 
http://www2.ep.liu.se/databaser/poliskammaren/default.aspx 
 
*********************************************************************** 
 

ARKIVGUIDENS FORUM http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/agf.shtml 
 
Ett forum som påminner om Anbytarforum. ”Här blir man dock inte avkrävd tull eller 
visum för att delta.”(enligt hemsidan) 
 
*********************************************************************** 
Har tidigare skrivit om det här med att göra en egen släktbok. Det blir väldigt många sidor om jag 
lägger in hela pdf-filen här i Dis-Kontakten. I stället kommer här länken till Ingrid Gottfries hemsida 
där hon har lagt ut två olika filer att ladda hem. Den ena innehåller handledning och den andra ”att 
göra en släktbok” 
http://hem.bredband.net/gottfries/bok.html  
Lycka till alla som ”äntligen gör slag i saken”. /Anna 
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Visst önskar vi väl alla att kunna hitta våra 
äldsta rötter på ett eller annat sätt. 
Vanligen kommer man till 1500-1700-
talet. Personer med adliga anor har 
möjlighet att komma ytterligare ett 
hundratal år längre tillbaka i tiden. 
Men vad hände innan, vilka var de för 
riktligt länge sedan, från början? En del 
information kan nu avslöjas med moderna 
genetiska hjälpmedel. 
 
Bryan Sykes är verksam vid Institute of 
Molecular Medicine och professor i 
humangenetik vid University of Oxford i 
England. Han är en internationellt erkänd 
auktoritet inom sitt område. Genom att 
undersöka tusentals DNA-sekvenser från 
hela världen har Bryan Sykes och hans 
forskarlag under de senaste tio åren 
utarbetat det mest omfattande genetiska 
släktträdet som någonsin gjorts över 
världens befolkning. 
 
Vi bär alla på ett meddelande från våra 
förfäder i våra kroppsceller. Det finns 
lagrat i DNA (det genetiska material som 
överförs från generation till generation). 
I vårt DNA ligger inte bara vår historia 
som individer lagrat utan även den 
mänskliga rasens hela historia. 
Forskningen har visat att våra 
mitokondrier innehåller DNA (mtDNA) 
som förändras (muterar) i precis lagom 
takt för att undersökning av denna skall 
kunna ge information om en för länge 
sedan avliden individs ålder. Till skillnad 
från det DNA som finns i kromosomerna i 
cellkärnan och som ärvs från båda 
föräldrarna, ärvs mitokondriernas DNA 
endast från modern. Detta medför att så 
länge det finns en obruten linje av mor-
dotter-dotterdotter etc. kan man uppställa 
släktskap mellan en för tusentals år sedan 
avliden anmoder och en nu levande 
släkting. Så gott som 95 % av alla 
européer eller ättlingar till européer 
härstammar från någon av sju urmödrar. 
Bryan Sykes har döpt dessa urmödrar eller 
klanmödrar till Ursula, Xenia, Helena, 
Velda, Tara, Katrin och Jasmine. 
 
Klanmödrarna 
Ursula föddes för 45000 år sedan och 
klimatet var mycket kallare än idag. Hon 
bodde vid berget Parnassos. Idag är 
området en slätt med olivlundar men då 
var det ett glest skogsområde. På grund av 
den enorma vattenmängden som låg 
bunden i inlandsisen låg kusten många 
kilometer längre bort än idag. 
Ursulas klan var de första moderna 
människorna som koloniserade Europa. 
Inom en relativt kort tidsrymd spred de sig 
över hela kontinenten och förpassade 
neandertalarna till det förgångna. Idag är 
omkring 11 % av alla moderna européer 
direkt besläktade på mödernet med Ursula. 
De finns över hela Europa men klanen är 

särskilt väl representerad i västra 
Storbritannien och Skandinavien. 
 
Xenia levde för 25 000 år sedan i ett 
kallare klimat än Ursulas. Bison- och 
renhjordar, hjordar av vilda hästar och 
åsnor vandrade på den kalla slätten och 
gick att jaga. Det största djuret var dock 
mammuten. Cirka 6 % av dagens 
befolkning i Europa kan spåra sin 
härkomst tillbaka till Xenias via en av 
hennes döttrar. En gren finns i Östeuropa, 
medan två andra grenar har spridit sig 
längre västerut till Centraleuropa och till 
Frankrike och de brittiska öarna. 
 
Helena levde för 20 000 år sedan då 
istiden var som svårast. Det gick att 
försörja sig vid kusterna och i skogs-
området längre in. Helenas klan blev den 
mest framgångsrika i Europa och den 
spred sig till varje del av kontinenten. 47 
% av Europas befolkning tillhör hennes 
klan. 
 
Velda levde för 17 000 år sedan i norra 
Spanien, bland Kantabriens berg. Istiden 
hade skärpt sitt grepp ytterligare och allt 
levande hade dragit sig tillbaka till 
Ukraina, södra Frankrike, Italien och den 
iberiska halvön. Idag tillhör omkring 5 % 
av Europas befolkning Veldas klan. De 
förekommer mer i västra Europa än i östra. 
Många av hennes barn har färdats långt 
från Kantabriens kullar. En liten grupp 
kom så småningom til1 Skandinaviens 
norra del. Där återfinns de idag bland den 
samiska ursprungsbefolkningen. 
 
Tara levde ungefär samtidigt för 17 000 år 
sedan bland de toskanska kullarna i norra 
Italien. Temperaturen var något högre än 
tidigare vilket medförde att skogen hade 
brett ut sig. De hjortar och vildsvin som 
fanns i skogen var svåra och ibland farliga 
att jaga. Detta medförde att människorna 
bodde i mindre grupper. Något mer än 9 % 
av Europas infödda befolkning tillhör idag 
Taras klan. De lever längs Medelhavet och 
den västra delen av Europa. De är speciellt 
talrika i västra Storbritannien och på 
Irland. 
 
Katrine levde för 15 000 år sedan i 
området där Venedig ligger idag. Hon 
levde på den trädbevuxna slätt som 
sträckte sig från kusten och upp till 
Alperna och även omfattade den vida 
Podalen. Hade klimatet varit kallare skulle 
detta ha varit en öppen tundra, men den 
relativa värmen så här långt söderut 
medförde att skogen kunde överleva. 
Katrines klan blomstrade i norra Italien 
och spred sig vidare. Tiotusen år efter 
henne dog en av hennes ättlingar i ett 
försök att korsa Alperna. Han är nu känd 
som Ismannen. Idag tillhör 6 % av alla in-
födda européer Katrins klan. Som klan är 

den fortfarande vanlig runt Medelhavet, 
men dess medlemmar återfinns över hela 
Europa. 
 
Jasmine levde för 10 000 år sedan och 
hade ett förhållandevis lätt liv jämfört med 
de första sex klanmödrarna. 
Den stora istiden var över. Hon bodde i en 
permanent bosättning i en av de första 
byarna någon kilometer från floden Eufrat 
i det som nu är Syrien. Här uppstod 
jordbruket och Jasmines ättlingar förde så 
småningom den kunskapen vidare in i 
Europa. Något mindre än 20 % av Europas 
befolkning tillhör Jasmines klan. Till 
skillnad från de övriga sex klanerna är 
Jasmines klan inte jämnt fördelad över 
Europa. En tydlig gren följer Medelhavets 
kust till Spanien och Portugal, från vilken 
den sedan fann vägen till västra 
Storbritannien och är särskilt 
förekommande i Cornwall, Wales och 
västra Skottland. Den andra grenen följer 
den rutt som de första jordbrukarna tog 
medan de spred sig längs de bördiga 
floddalarna och så småningom över 
slätterna i norra Europa. Båda grenarna 
lever än idag nära de färdvägar som deras 
jordbrukande förfader tog medan de steg 
för steg rörde sig allt längre in i Europa. 
  
Evas 7 döttrar 
Boken Evas 7 döttrar är skriven av Bryan 
Sykes och är en vetenskaplig äventyrs-
historia om hur vi kan spåra genetiska 
förfäder. Hans nyfikenhet väcktes då han 
gjorde en DNA undersökning på Ismannen 
och fann exakt samma DNA som i ett 
flertal nu levande européer. Bryan Sykes 
beskriver i sin bok hur han fick idén, hur 
teorier formulerades och testades och 
den långa vägen, med dess mödor, fram till 
att allting var bevisat. Bryan Sykes 
beskriver även genetiken och dess 
mysterier på ett ganska lättfattligt sätt. 
Läs boken! Det är en fascinerande 
berättelse som låter oss komma i kontakt 
med våra tidigaste anor. 
Den långa process som forskning faktiskt 
innebär beskrivs också på ett spännande 
sätt. 
 
Vem är din klanmoder? 
På hemsidan www.oxfordancestors.com 
beskrivs kortfattat de 7 döttrarna. Här kan 
man även beställa ett test av sitt eget 
mtDNA för att se vem av Ursula, Xenia, 
Helena, Velda, Tara, Katrine eller Jasmin 
som är ens klanmoder. Man erhåller ett 
certifikat i form av cirklar och streck som 
visar ens tillhörighet i klanen samt en 
tolkning av diagrammet. Tyvärr är testet 
ganska dyrt, £150. Kanske något att önska 
sig! 
Publicerad i medlemstidning av 
Pemilla Myhrberg 
Lomma-Burlöv Släkt- och 
Folklivsforskare /AL  

 


