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Hälsningar redaktören

Ordförande har ordet

Hej, alla medlemmar. 
Nu har vi kommit en bit in på det nya 
året och verksamheten är i fullgång. 
Vi har redan haft öppet i lokalen 
flera dagar för egen forskning och 
flera temakvällar. Årsmötet med 
föreläsning om kartor i Disgen av 
Lena Ringbrant Ekelund, från DIS-

Syd, har kanske redan varit när ni 
läser detta. Även släktforskningens 
dag i Göte borg på Stadsbiblioteket 
har nog passerat. 

19 mars är vi med på ”Släktforskar-
båten” Stena Line.  Anmälan via 
GöteborgsRegionens Släktforskare 
http://www.genealogigbg.se/

Den 25 april kommer vi att vara i 
Alingsås där Tomas GH Johansson 
håller föredraget, ”Var kommer ditt 
DNA ifrån” anmälan via anmalan@
dis-vast.o.se. Vi kommer att ha en 
temakväll i maj med info om appen 
”Släkten”. 

Hälsningar från er ordförande Ylva

Du har väl skickat in 
ditt material till Disbyt?
Sök bland totalt 39 miljoner poster inlagda av 7000 medlemmar. 
Kanske att just din DNA-matchning har lagt in ett träd i Disbyt så att 
du kan koppla matchningen och kanske få blå eller röda markeringar 
beroende på om matchningen är på din far eller mors sida. Skickar 
du in ett bidrag till Disbyt med fler än 1000 personer så har du 
möjlighet att se en klickbar antavla. 
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Samma visa varje månadsskifte, 
varför går en månad så fort? Redan 
februari! Julledigheten är slut och de 
så kallade oxveckorna som är fram 
till påsk är över oss, förr i tiden så var 
oxveckorna på hösten. Oavsett vilket 
så är det många veckor fram tills 
lite ledighet. Jag har under hösten 
gått en utbildning på Göteborgs 
Universitet: Släktforskning: 
källor, metoder och historiska 
perspektiv, en mycket intressant 
kurs med bra föreläsningar. Nu 

har dessutom institutionen flyttat 
tillbaka till Humanisten, bakom 
Götaplatsen i nya fräscha lokaler 
och universitetsbiblioteket vägg i 
vägg. Undrar om det finns någon 
spännande kurs i höst att gå? Kurser 
på högskolan innebär tentamen så det 
har jag kämpat med under de lediga 
dagarna. Intressant att fördjupa 
sig i en uppgift, som i det här fallet 
innebar att knyta ihop litteraturen 
och föreläsningarna med den valda 
uppgiften där jag valde att se på ett 
hemman i Sunne i Värmland i ett 
historiskt perspektiv. Från dess att 
det finns belagt i källorna tills fram 
till i början på 1900-talet. Förr fanns 
det möjlighet att leta i lagfarterna 
på Riksarkivet framåt i tiden, men 
på grund av GDPR går inte det att 
göra på nätet längre. Hursomhelst 
intressant var det och kunskap 
är färskvara, ny information blir 
tillgänglig på arkiven allt eftersom, 
det är inte så enkelt att hinna med 
alla gånger. I DIS-Väst har vi redan 
hunnit med att vara i Uddevalla 
under släktforskningens dag och 

haft en temakväll om gedcom. Fler 
intressanta aktiviteter är på gång så 
håll utkik på hemsidan. 

Välkommen  
att teckna dig för 
vårt nyhetsbrev 

via hem sidan eller 
vårt kansli!

Som medlem  
i Hallands 

Släktforskar förening 
har du fri tillgång till 
vår Medlems portal 

med drygt en miljon  
halländska släkt- 

uppgifter. 

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se 
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Hårginst är Hallands landskapsblomma

Prislista från Holgers Konditori i Säffle           Foto Christina Claeson 
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Vilken bra start för DNA-året med en 
DNA föreläsning om Y-DNA och Mt- 
DNA i Trollhättan. Det är så mycket 
mer än att endast få en bestämd hap-
logrupp på en manlig eller kvinnlig 
ana. I kursmaterialet finns mycket 
intressant att läsa. 
Själv hade jag ingen möjlighet att 
vara med, annars hade det varit 
mycket intressant att se om jag är på 
rätt spår när det gäller att hitta en 
misstänkt far till min morfars-far, 
Big Y visar på   R-BY21260. Ett antal 
testade svenska män har denna hap-
logrupp eller snarlika resultat som 
grenar ut sig någonstans längre till-
baka i tiden. Den närmaste Y-DNA 
träffen har en genetisk distans på 2 
så kopplingen kan ligga långt tillbaka 
i tiden. Det som är intressant är att gå 
längre upp i trädet, för då blir det en 
mängd träffar från England, Irland, 
Skottland, Wales etc. vilket stämmer 
väl med den bild som visas över R1b 
på Eupedia. 

Drygt 6 000 träffar på FTDNA med 
stort finländskt inslag då morfars 
mor var född i Alatornio i Finland, 
också hon med okänd fader. Det kan-
ske går att hitta någon kvinnlig ätt-
ling till henne som är intresserad av 
att testa sig. Det får bli nästa uppgift 

att ge sig i kast med. Eller så blir det 
som det sägs i reklamen ” Plötsligt 
händer det!” Tänk om gåtorna går 
att lösa? Till dess får jag leta vidare 
bland alla potentiella fäder, anfadern 
kanske kom knatande från Melder-
steins bruk som det sägs.

För dig som är intresserad av DNA 
kurser, håll utkik på Peter Sjölund - 

Släkt&DNA på Facebook. Det kanske 
bli en kurs i närheten av dig. Eller läs 
från DNA-test till släktträd som är 
en mycket bra bok för den som har 
testat dig på Family Finder på Family 
Tree DNA eller My Heritage. 

Christina Claeson

DNA med Peter Sjölund
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Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år,
45 kronor per år för familjemedlemmar och förutsätter att man
även är medlem i riksföreningen, DIS.
Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett 
eget medlemsnummer och inloggningsmöjlighet till Disbyt.  Önskas 
familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med Föreningen DIS i Linköping 
på telefon  013-14 90 43 måndag-torsdag mellan klockan 
9.00-12.00 och 13.00-15.00

Vilken fantastisk bokserie som är under produktion!
Gudrun Nyberg som är professor emerita, författare och huvudredaktör för serien 
”Hundra år i Göteborg”
Serien omfattar bland annat idrott, författare, småindustrier, teater ( scenkonst) 
och stadsbilden. Det är inte utan att en och annan bok i serien hamnar i bokhyllan 
här hemma. 

Hundra år i Göteborg
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För en liten, eller en lite större slant 
kan du, utöver att få Släkthistoriskt 
forum få tillgång till en hel del spän-
nande material. Vad sägs om Natio-
nalitetsmatriklar: 

” I konsulatsarkiven finns det många 
godbitar, varav de allra mest mat-
nyttiga förmodligen är de s.k. Natio-
nalitetsmatriklarna, en sorts ”hus-
förhörslängd” över svenskar och 
svenskättlingar i respektive konsu-
lats ansvarsområde. Nationalitets-
matriklarna ger mer eller mindre 
utförlig information om de enskilda 
utvandrarna, deras äktenskap, barn, 
adresser, flyttningar, dödsfall o.s.v. 
En del matriklar, som t.ex. Hamburg 
och Lübeck, innehåller tusentals 
poster medan andra kanske bara har 
något hundratal. När det gäller just 
Hamburg och Lübeck är det stora 
skaror av ”arbetsvandrare” som 
kommer till Tyskland för att arbeta i 
jordbruk. Där finns också gott om ge-
säller och hantverkare troligen reser 
in i landet för att bygga på sina yr-
keskunskaper. Matriklarna från kon-
sulatet i London omfattar i stort sett 
endast sjömän som rapporterats in 
som döda till sjöss eller i främmande 
länder.”

Källa
https://www.rotter.se/premium/nationalitetsmat-
riklar/volymer 

Eller varför inte läsa och söka i Med-
borgarskapshandlingar
”Bakgrunden till skapandet av dessa 
dokument var en ny lag från den 10 
oktober 1894 om förvärvande och 
förlust av medborgarrätt. Den stora 
emigrationsvågen skapade uppen-
barligen ett behov av att dokumente-
ra vilka av alla emigranter, som fort-
farande kunde betraktas som svenska 
medborgare. Gränsen sattes till 10 år. 
Hade man varit frånvarande längre 
tid än så förlorade man sitt medbor-
garskap, om man inte till närmaste 
konsulat inkom med ett förbehåll om 
att få behålla det. Ansökningarna, 
eller snarare ”förklaringarna”, om 
förbehåll är författade efter en mall, 
och är mycket utförliga. Innehållet 
varierat dock men de flesta har föl-
jande uppgifter: Sökandens namn, 
födelsedatum, födelseort, utvand-
ringsår, föräldrar och deras födelse-
data och födelseort, maka/make med 
födelseuppgifter och alla barn födda 
i Sverige eller utomlands, inkl. deras 
födelsedatum och födelseort. Dess-
utom finns ofta en förklaring om var 
sökanden har vistats under åren se-
dan utvandringen, uppgifter som är 
ovärderliga och som inte kan hittas 
i andra källor. Förbehållen omfattar 
över 10.000 akter och med kanske i 
genomsnitt fyra personnamn i varje 
akt kommer det att handla om en 
mycket stor databas med säkert över 

20.000 poster. En del av samlingen 
handlar givetvis om svenskar i USA, 
eftersom det var där den överlägset 
största delen av de svenska emigran-
terna hamnade. Dock inte så stor 
del som det procentuellt borde vara. 
Detta beror säkert på att svenskarna 
i USA redan efter 7 år hade möjlig-
het att bli amerikanska medborgare, 
och därför inte var så intresserade av 
att fortsätta vara svenskar. I stället är 
det länder som Tyskland, Danmark, 
England, Ryssland och Finland som 
dominerar. Exotiska är onekligen in-
slagen från Sydamerika, Afrika och 
Asien, för att inte tala om en och an-
nan ”Jerusalemfarare” eller affärs-
män i Mexico eller Rio de Janeiro.”

Källa:https://www.rotter.se/premium/medborgar-
skapshandlingar/vad-ar-medborgarskapshand-
lingar

På premiumsidan går det också att 
leta på svenska ortsnamn, läsa Släkt-
historiskt forum, äldre utgåvor av 
Släktforskarnas årsbok samt inskan-
nade intressanta böcker.

Nytt hos Sveriges Släktforskarförbund
Premium-prenumerationer
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Bli en DNA-konstnär – måla dina 
egna kromosomer
Har du alltid drömt om att bli en 
mästare med penseln? Nu kan du i 
varje fall måla dina kromosomer på 
ett enkelt sätt. Din målning kommer 
kanske inte pryda att sixtinska kapel-
let men väl din egen vägg. 

Genom att måla in DNA-träffar som 
du vet hur du är släkt med så kan 
du se från vilken av dina anfäder 
och anmödrar som du fått dina kro-
mosomer från. Som du säkert vet 
så ärver vi 50% av våra autosomala 
kromosomer från vardera föräldern. 
Hos Family Tree DNA, som många 
svenskar använder, kan du i bästa fall 
se om du och en träffperson är släkt 
på din mammas eller pappas sida. 
Med DNA Painter kan du exempel-
vis se om träffen som är på din mam-
mas sida delar segment med dig på 
din mormors eller morfars sida.

Det kan vara lite svårt att få verk-
tygets kraft genom att bara läsa om 
det, så testa det gärna för att förstå 

hur det fungerar. Verktyget är lätt 
att använda och du kan dessutom 
måla in segment från såväl Family 
Tree DNA, MyHeritage, 23andMe 
och Gedmatch. Det gör att du kan 
samla ihop dina segment på ett sätt 
som du annars inte kan. Det finns 
bra instruktioner på sidan om hur du 
kommer igång och där finns också en 
halvtimmes video som beskriver hur 
du arbetar med verktyget.

När du får en ny DNA-träff som du 
inte vet hur du är släkt med så kan 
DNA Painter vara ett väldigt bra 
verktyg för att kunna se hur du måste 
vara släkt med den personen. Min 
pappa fick för ett tag sedan en gan-
ska bra DNA-träff med en person på 
MyHeritage som vi inte visste hur 
han var släkt med. Personen hade 
ett vanligt namn och svarade inte 
på mail. Men genom att måla in den 
okända DNA-träffen i DNA Painter 
så kunde vi se att den gemensamma 
kopplingen måste finnas på pappas 

farmors sida, vilket senare visade 
sig stämma. Du hittar verktyget på 
www.dnapainter.com. Det är gratis 
att registrera sig för en profil, vill 
man ha flera profiler så betalar man 
en mindre summa. Du kan också dela 
din DNA Painter med andra, kanske 
en gemensam släkting eller en DNA-
träff.

Hos DNA Painter hittar du även an-
dra jättebra verktyg som Shared cM 
Project och What are the Odds. Har 
du inte redan upptäckt den här sidan 
så rekommenderar jag den varmt. 
I dagsläget har jag målat 37% av 
mina kromosomer och vet sålunda 
varifrån jag ärvt dessa segment. Hur 
många segment har du målat?
 

Maria Brolin
www.generanor.se

Så här kan det se ut när man målar segment i DNA-painter, 
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Olycksfallsförsäkring
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla
medlemmar vid besök i våra lokaler och på våra andra 
aktiviteter.

Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst

Dis-Väst var på plats i Bohusläns 
Museum där det var flera intressanta 
föreläsningar, möjlighet till att ta 
ett DNA-test och tala med de olika 
föreningarna som var på plats. 
Runt omkring i vårt avlånga land 
anordnades olika aktiviteter, bland 
annat i Alingsås och Lidköping 
som var inom vårt område. Årets 
tema var soldater och det är alltid 
intressant att veta lite mer om dem 
och hur det går att hitta information. 
Centrala Soldatregistret har väldigt 
mycket sökbar information, men var 
låg soldattorpen? 

I Säffle, i och för sig utanför DIS-Väst 
område, men smidigt att ta sig till, 
passade vi på att besöka. Värmlands 
Släktforskare / Säfflegruppen. De 
hade gjort en informativ karta 
över var alla soldattorpen låg i 
deras område. Underlaget till 
kartan är den häradsekonomiska 
kartan som är mycket detaljerad. 
Här var den kompletterad med 
små lappar som exakt visade var 
soldattorpen låg. Föreläsningarna 
av Arne Berg och Dennis Gröning 
var mycket intressanta och det finns 
så mycket intressant att ta reda 
på om soldaterna. Att de indelta 
blev arbetskommenderade till 
kanalbyggen så som Göta Kanal, 
Trollhätte kanal och Väddö kanal 
var intressant information. Sicket 
slitgöra. Utöver föreläsningarna 
hann vi gå omkring lite och titta 
längs med Säffle kanal och fika på 
Holgers konditori. 

Kjell Croné och Christina Claeson
Foto Christina Claeson

Släktforskningens dag 18 januari 2020



Disketten nr 1 2020

9

Ofta jobbar vi oss bakåt i tiden, 
försöker hitta den där anan 
bakom den svårlästa kyrkboken 
på 1700-talet. Vi noterar så klart 
syskonen till våra anor, och ibland 
spårar vi ur på någon intressant 
familj eller någon kul emigrant. Men 
mer och mer blir det intressant att 
”forska på bredden” också. För min 
del är det av två anledningar. För 
det första för att lättare kunna hitta 
DNA-träffar. För det andra tycker 
jag kartor och geografi är roligt, och 
det är spännande att se mönster i 
hur min avlägsna släktingar rört sig 
geografiskt. 

Fram till för några år sedan var 
det rätt jobbigt att forska fram 
ättlingar till anor. Man fick gå den 
traditionella vägen med att leta 
sig fram flytt efter flytt. Viss hjälp 
med de tidiga folkräkningarna och 
förbundets dödboksskiva hade man. 
Men ofta tappade man generationer 
födda 1930-1970. 

Sista åren har riktigt bra hjälpmedel 
kommit fram.
Dödboksskivan omfattar nu 1860-
2017. Arkiv Digital har de indexerade 
registren för 1840-1947, samt 
1940,1950,1960,1975 och 1985. 
Med dessa hjälpmedel och med 
Disgen går det snabbt och smidigt 
att forska fram merparten av våra 
anors ättlingar. Registren är inte 
kompletta, det finns fel i dom, folk 
emigrerar, men i stora delar finns det 
mesta korrekt tolkat. Här kommer 
lite tips om hur jag tycker att man 
kan jobba med detta. Mitt syfte med 
dessa avlägsna släktingar är bara 
att få det rimligt rätt. Jag saknar 
så klart en del personer och jag har 
troligen fått med ett antal som inte är 
blodsband eftersom alla register inte 
anger släktskap. 
Det fungerar bra att leta rätt på folk 
födda c: a 1800–1830 och senare. 

Födda 1800 bildade sällan familj 
innan 1820 och bara de första barnen 
hann lämna hemmet innan 1840.
Börja med att söka i AD:s register 
1840-1947. Man får ha lite fantasi. 
Födelsedatum är ofta korrekt 
angivna, församlingarna är ofta fel 
de första årtiondena. Bäst blir det 
ofta att ta det ovanligaste förnamnet 
och födelsedatum. Hittar man inte, 
testa med att ta bort exakt datum. 
Lägg till län eller landskap för att 
reducera antalet träffar. AD är bra 
för har man en gång skrivit ett längre 
namn, t.ex. en församling eller län så 
räcker det att skriva ett par bokstäver 
så kommer det upp förslag på 
tidigare namn (kan variera beroende 
på inställningar i din browser).

Klicka in på de bilder som refereras 
till och kopiera källhänvisningen, 
denna klistrar du in i Disgen. Jag 
använder själv inte källträdet utan 
klistrar bara in det med högerklick 

i källan. Även i Disgen kommer 
du snabbt åt tidigare använda 
efternamn, källor och orter genom 
pil ner, sparar mycket med tid. Skriv 
förutom namn, datum och orter även 
ner giftedatum, det gör det lättare att 
fundera på om det kan finnas tidigare 
barn än dom man hittat
Jag tycker det är bäst att för varje 
familj ta fram alla barn på en gång. 
Ta fram dödsdatum och ort på alla 
födda före 1930 i skivan Sveriges 
dödbok (ungefär där börjar det bli 
många levande kvar). I denna databas 
kan det ofta vara bra att till exempel 
söka på år och månad t.ex. födelsetid 
1910–04 ifall den som skrivit av fått 
datumen fel. Denna skiva har alltid 
församlingen rätt, så även församling 

och år kan räcka som sökord. Namn 
är oftare förvanskade. Vissa tider 
på 1900-talet noterades man ju 
som född på BB, och det kan vara 
lite förvirrande om man registrerat 

Forska på bredden – nya hjälpmedel 
underlättar

Min farmors mor. Jag söker på datum och Hansdotter bara, får upp tre 
träffar varav två är hennes. Lägger jag till Malmöhus län så reducerar jag 
ner det ytterligare. 
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hemförsamlingen i Disgen.
Ta sedan barnen och deras familjer 
ett i taget. Jobba systematiskt upp 
och ner i trädet, när en familj är 
kvar, gå vidare med första barnet och 
den familj som det barnet eventuellt 
bildade.
När man skall följa familjer till 
barn födda c: a 1900 och framåt är 
det dags att börja gå direkt på 1940 
och 1950 register. Ofta kan man 
testa 1950 först, där står datum för 
giftermål. Om det är tidigare än 1933 
c: a är det värt att kolla även 1940. 
1940 innehåller fler felaktigheter 
och det är viktigt att ta fram bilden 
i länken för att stämma av. 1940 ger 
inte datum för giftermål. 

Min fars familj 1940. Den stora 
fördelen med 1940 är att till höger 
om uppgifterna står oftast yrke och 
arbetsgivare. Där ser jag att pappa 
var elektriker på Kopparverket i 
Helsingborg, innan han blev livslång 
Televerkare. Troligen hade farfar, 
som var lokförare på verket sett till 
att han kom in där. 

I registren för 1940 t.o.m. 1985 är 
det smidigt att markera och kopiera 
namn för att sedan klistra in i Disgen, 
så minskar man risken för skrivfel. 
Förbundets skiva för 1970 kan vara 
bra om man vill vara säker att inte 
tappa bort någon. Men det är sällan 
jag använt den. 1990 års skiva kan 
man använda för att hitta de allra 
senaste, men för min del har jag 
dragit gränsen vid 1985.
Disbyt är alltid en bra resurs för att 
få uppslag till generationerna på 
1700-1800-talet.

Hur blir det i praktiken då? Under en 
månad har jag plockat ihop c: a 2300 
personer, samtliga släktingar till mig 
eller deras partners. Löst 4 DNA-
träffar av ”bara farten”. Konstaterat 
t.ex. att jag har c:a 800 släktingar 
födda eller döda i Trelleborgs stads 
församlingar och c:a 900 i nuvarande 
Laholms kommun. Jag har kartlagt i 
första hand alla ättlingar till mina 8 
anor på motsvarande farfars farfars 
nivå. Har börjat lite på en generation 
till men det innebär kanske 10 000 
ytterligare släktingar så det får blir 

de intressanta spåren i första hand.
Det går med andra ord att hitta 
mängder med släkt på ett snabbt sätt 
med bra verktyg. AD och Disgen är 
ett snabbt sätt att säkert registrera 
stora mängder information. Disgens 
ortsregister är en viktig faktor för 
att få det bra. Klipp/klistra och Ad:s 
förmåga att minnas tidigare texter är 
också bra och säkra sätt att jobba på 
när man som jag har lätt att göra fel.
För att säkra upp att man gjort så 
rätt som möjligt så är det bra att 
nyttja Disgens kontrollfunktioner. 
Sök ut alla män och kvinnor var för 
sig. Sortera för på förnamn, sedan 
efternamn. 

Kontrollera att alla namnen är 
korrekta (i bokstavsordning är det 
lätt att se avvikande stavningar), och 
kontrollera att inte kvinnor och män 
förväxlats. Kör dubblett-kontrollen, 
troligen har du undvikit dubbletter 
pga. av anförluster eftersom nyare 
Disgen-varianter föreslår dubbletter 
redan vid registrering, men det 
skadar inte att kolla. Kör övriga 

registerkontroller, så du får tips om 
orimliga åldrar mm. Testa gärna med 
att köra en gedcom till RGD, även 
här hittar man en del felaktigheter.
Slutligen två små tips till: 
Lägg gärna ikoner för dödboks-
skivan och andra databaser, 
t.ex. skivorna 1990 och 1970 på 
aktivitetsfältet längst ner i Windows. 
De är snabbstartade och det är bra att 
kunna stänga ner dem när man inte 
använder dem, men snabbt komma 
åt dem när de behövs.
Ha gärna ett litet textdokument 
där du skriver in de vanligaste 
församlingarna och namnen du 
jobbar med just nu. Främst när man 
söker i dödboken är det behändigt 
att kopiera och klistra in (AD minns 
vad du gjort nyligen och föreslår t.ex. 
församling eller namn efter ett par 
bokstäver baserat på vad du sökt på 
tidigare).

Martin Johnsson

1950 är inte lika informativt som 1940, men här hittar man istället när 
man gift sig. Fortfarande vid denna tid kan man befara att barn flera 
år innan kanske inte är barn till ”min” släkting. Efternamnet kan ge lite 
ledning, men ofta får man backa lite och försöka hitta andra vägar. 1950 
baserades på stansade kort och några tolkningsfel fel finns, men är ändå, 
tillsammans med senare register ganska fullständiga och korrekta. Ett tips 
är att markera namn, kopiera och klistra in i Disgen så blir stavningen för 
oss med ”felaktiga tangentbord” bättre.
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MIN SLÄKT FADDER
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Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

Vårens aktiviteter
19 mars Egen forskning 10:00-14:00 
Lokalen på Gamla Torget 43, Mölndal

19 mars Släktforska till havs ombord på Stena Line
Anmälan via GöteborgsRegionens Släktforskare
http://www.genealogigbg.se/

30 mars 17.00-19.30
Temakväll
Kvalitetskontroll med Kristina Andersson
Lokalen på Gamla Torget  43, Mölndal 
Anmälan via anmalan@dis-vast.o.se, pris 40 kr. inkl. fika

6 april Egen forskning 15:00-18:00 
Lokalen på Gamla Torget 43, Mölndal

25 april Medlemsmöte Alingås
”Var kommer ditt DNA ifrån”med Thomas GH Johansson
 anmälan via anmalan@dis-vast.o.se
Begränsat antal deltagare


