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DISBYT
spalten

Hej igen!

Nu är det ett tag sedan jag skrev något i Disbytspalten, 
jag skäms och tycker synd om Mats som måste fylla ut 
min tomma ruta. Anledningen är att jag saknat uppslag 
eller inspiration, som det så vackert kallas. 

Alla verkar ha sin egen mall eller sitt eget sätt för att 
skriva ner uppgifterna om sina anor. När jag går igenom 
ett Disbytutdrag ser jag ofta att ordningsföljden och 
även sättet att skriva in uppgifter växlar.

Jag ska gå igenom och kommentera ett typiskt svar 
till någon som skickar in Disbytutdrag till mig. Pro-
grammet vi använder till Disbyt gör en del korrigeringar 
och ändringar som jag inte kan påverka. Vissa ändringar 
skulle jag vilja kunna påverka men det går inte. T.ex. 
skulle jag vilja ta bort tilläggsuppgifter som gift, ogift, 
odöpt o.s.v. i efternamnsfältet, eftersom den automa-
tiska rättningsfunktionen inte alltid fungerar. Om du 
som släktforskare absolut skulle vilja ha anteckningar i 
namnfältet tycker jag att du skulle kunna få det.

Innan jag får upp frågor att rätta läser Disbytpro-
grammet igenom ett antal olika filer för att så mycket 
som möjligt ska rättas automatiskt och därmed avlasta 
oss Disbytombud. Det kan nämligen ta allt från tio 
minuter till flera timmar att manuellt gå igenom ett 
Disbytutdrag, beroende på antal frågor som kommer 
upp. I utdraget nedan finns 71 namnfrågor, 206 frågor 
på län och 20 frågor på församlingar (ort).

Rätt församling?
Så här kan ett svar från mig se ut:
Hej! Nu är ditt Disbytutdrag bearbetat. Ditt utdrag gav 
upphov till en del frågor som du kan se i B-filen. Jag not-
erar att du tydligen inte skriver in dina källor? Kanske för 
du dem på annat sätt, men att bygga ett källträd under 

källor vill jag absolut rekommendera dig att göra. Jag har 
själv inte brytt mig om att kommunindela församlingarna 
utan enbart Länsindela, men det kan man göra efter eget 
huvud. Visserligen tar det en stund att lägga upp en ny 
församling eller en ny församlingsbok, men när en ytter-
ligare en uppgift från samma källa, men från en annan 
sida ska skrivas in, går det snabbt och lätt. 

Skaffa gärna skivan orter i Sverige om du inte redan 
har den. Den är till god hjälp att hitta församlingar och 
få stavningen rätt. Wikipedia är också ett bra verktyg.

Jag gissar ofta när jag anger församling så kolla noga 
själv alla mina ändringsförslag innan du själv ändrar! 
Om ni har många Halmstad (M) men inga Halmstad 
(N) så skriver jag (M) om fråga på Halmstad kommer 
upp utan län.

Skriv alltid in ort, församling och län i samma 
ordning. Läs den bifogade filen med inmatningstips! 
Skriv också in Län! Antingen så här: huset, gården, 
byn, församling (M) eller så här; huset, gården, byn, 
församling, Malmöhus Län. Det går också bra att skriva 
församling (Län), hus, by, gård, men var konsekventa 
genom hela ert material!

När jag startar ett Disbytutdrag får jag upp ett 
fönster där jag ska avgöra i vilken ordningsföljd orterna 
är inskrivna och markera rätt alternativ. 

Alternativet i exemplet är Gullbrandstorp, Harp-
linge, (N) d.v.s. Gård, By, Socken, Län och denna 
ordningsföljd är markerat här nedan.
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Först får jag upp namnfrågor. Oftast ovanliga namn 
eller när det finns flera namn. Jag kollar så det inte har 
gjorts anteckningar i namnfältet och korrigerar efter 
bästa förmåga.

Därefter kommer frågor där Län inte finns med 
i bidraget. Disbytfråga Län, Åby? ange Länsbokstav 
för Åby för Ingrid Martina Olsson.

Ibland kollar jag i 
Orter i Sverige om nam-
net på församlingen inte 
stämmer. Åby finns det 
ju väldigt många orter 
och byar som heter, men 
kanske inte så många 
församlingar. Kolla i 
Arkiv Digital. Nu vet 
jag ju inte om det är en 
by Åby eller en försam-
ling Åby som avses?

Då kan man kolla i Sveriges Dödbok (jag har 
själv senaste utgåvan 1901-2013). Ingen träff i 
Åby (H) på Ingrid Martina. På skivan Sveriges 
Dödbok finns uppgift om födelseförsamling, 
nämligen Tossene (O) och inte Åby. Denna uppgift är 
en andrahandsuppgift och bör kontrolleras. 

En kontroll i födelseboken bekräftar att Ingrid 
Martina är född i Tossene. Källa: (Tossene C:2 (1860-
1897) Bild 186/sid. 181).

Därefter kommer i nästa steg frågor på orter som 
inte är församling. Anders Larsson född 1831-01-15 
i Gussnava? kom upp som Ortsfråga. Efter kontroll 

på ortskivan som föreslår Skårby, kollar jag för säkerhets 
skull i födelseboken för Skårby för att bekräfta gissning-
en. Anders hittas där med fader Lars Persson, Skårby 
CI:4 (1825-1862) Bild 24/sid. 37. Därefter kan jag 
lämna förslaget Skårby (M). Jag gör inte rutinmässigt 
så här mycket efterforskningar av disbytutdragen.

Här är en annan typisk fråga, Hallsvik. Ejgde 
känns inte igen som en församling, Dessutom är det 
inskrivet med punkt i stället för komma. 

Hallsvik ligger i Helgesta-Hyltinge församling 
och Ejgde ligger i Tanum eller Naverstads försam-
lingar (samma byanamn i båda församlingarna). 
Något förslag kan jag alltså inte lämna utan att kolla 
i födelseböckerna i dessa församlingar.

Namn och stavning
Undvik att skriva Karlsson gift Olsson eller Olsson 
(född Karlsson) eller Karlsson ogift o.s.v. i efter-
namnsfältet. Skriv då hellre flicknamn först och 
därefter giftasnamn i ordning därefter. Inte heller 
komma (,) bör skrivas in i efternamnsfältet och inga 
andra anteckningar heller för den delen. Alla extra 
mellanslag tas bort automatiskt.

Hur kul det än är att skriva med gammalstav-
ning måste vi använda modern stavning i Disbyt. 
Wälluf heter modernt Välluv, Skruf heter Skruv 
o.s.v.
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Resultatfiler
Jag bifogar ett informationsblad med disbytutdragen 
samt de tre resultatfilerna: 

A - listar de släktforskare som du delar uppgifter 
med och de personer som ni har gemensamt. Sist i filen 
finns användarnamn och lösenord för att söka i Disbyt 
som kommer att gälla efter nästa månadsskifte. (En 
enda gång har A-filen saknats, eftersom Län saknades 
på nästan alla uppgifter i bidraget).

B - anger de namnändringar (personer, orter, 
församlingar och län) som gjorts eller som föreslagits 
inför publiceringen i Disbyt. Kolla denna fil och försök 
komplettera och korrigera. Särskilt de uppgifter som 
inte kom med. Det står i filen varför.

Observera att första gången du skickar in ett utdrag 
får du besked om manuella rättningar av orter som du 
sedan aldrig mera får besked om. Spara därför din första 
B-fil tills du gått igenom den komplett och korrigerat 
det du tycker ska korrigeras! Om du inte har kvar B-
filen, skriv ett e-brev till mig så ska jag köra ditt utdrag 
från början och upprepa de manuella rättningarna. 
Detta gäller dock inte för bidrag som lämnats in före 
Maj 2011.

C - listar de ortnamn som förekommer i ditt Disbyt-
utdrag med statistik om hur många gånger de används. 
Kolla gärna olika skrivningar för samma adress och kor-
rigera. Det är lätt att kolla upp detta i C-filen.Redigera 
med verktyget i Disgen.

Jag brukar bifoga ett informationsblad som beskriver 
hur de tre resultatfilerna A, B, C kan användas för att 
vid behov korrigera data i ditt eget släktforskningspro-
gram. Därigenom reduceras antalet frågetecken vid 
nästa Disbytbearbetning.

Slutord
Disbytdatabasen på nätet uppdateras efter påföljande 
månadsskifte och då stryks dina gamla uppgifter och 
ersätts med de nya. Samtidigt uppdateras dina kon-
taktuppgifter från DIS medlemsregister. Det är därför 
viktigt att registret innehåller dina aktuella kontaktupp-
gifter, som du själv kan uppdatera på DIS hemsida 
www.dis.se. 

Om du vill ha hjälp att spara säkerhetskopior av 
ditt material är DIS Arkiv ett bra alternativ (Läs mera 
om DIS Arkiv i artikeln på nästa sida). Disbyt är ingen 
säkerhetskopia.

Lycka till med din fortsatta släktforskning. Har du 
frågor är du välkommen med dem! 

Christer Thörn
Disbytombud
0709-967687

Postens svar; ingen ändring!

I förra numret av DISkutabelt skrev vi om Postens 
beslut att ta bort tjänsten föreningsbrev. Något som 

skulle komma att fördyra släktforskarföreningarnas 
distribution av sina medlemsblad. 

Sveriges Släktforskarförbund har nu fått ett svar på 
sitt brev i vilket förbundet uppmanade Post Nord, som 
Posten numera heter, att ompröva beslutet. Framför allt 
distributionen av en medlemstidning i pappersformat 
blir för många föreningar för dyr, då portoändringen 
kan innebära en ökad kostnad på åtskilliga tusenlap-
par.

Motiveringen från Post Nords sida var att tjänsten 
inte utnyttjades tillräckligt för att den skulle vara mo-
tiverad samt att priset ändå är i stort sett detsamma för 
försändelser under 50 gram om de skickas med vanligt 
ekonomibrev. Det olyckliga i sammanhanget, något 
som Sveriges Släktforskarförbund också påpekade, är 

att medlemstidningar ofta väger mer än 50 gram, vilket 
gör den faktiska portoökningen påtaglig. Den borttagna 
tjänsten föreningsbrev hade nämligen en portogräns 
på 100 gram, som gjorde det möjligt att skicka ett 
medlemsblad till en rimlig kostnad för föreningarna.

I svarsbrevet kommenterar inte Post Nord detta, 
utan de upprepar i stället de skäl som de tidigare angett 
för att ta bort tjänsten.

Det blir alltså inte någon ändring vad gäller bort-
tagandet av Föreningsbrev, men Post Nord skriver att 
det kan finnas andra lösningar och uppmanar föreningar 
att kontakta deras kundservice (tel: 0771-33 33 10) för 
mer information.

Vad är det som har hänt med det fina gamla Post-
verket, där jag sommarjobbade som brevbärare i många 
år? Försöker det själv leva upp till sin egen devis från 
70-talet? Läst - men inte förstått! 

MJL


