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             Stockholm – Åbo  19 - 20 april 2015 

Varför släktforskning 

Det är viktigt att lära känna sin historia för att veta vem man är.  Att släktforskning är i ropet visar ju alla TV- och 

radioprogram så som ”Vem tror du att du är”, ”Allt för Sverige” och ”Släktband”. Släktforskningen har ju också 

naturliga kopplingar till hembygdsforskningen.  

 Tack vare att digitala kopior av arkivmaterial är tillgängliga via internet kan man sitta hemma i lugn och ro 

bläddra i de gamla handlingarna och bedriva sin forskning. Exempel på arkivmaterial är kyrkböcker, domböcker, 

soldatregister, historiska kartor mm.  

Välkommen ombord 

DIS-Filbyter inbjuder till en temakryssning om släktforskning på Silja Lines fartyg Galaxy, som 

går mellan Stockholm och Åbo. Under ett dygn får du chans att lyssna på flera intressanta 

föredrag och träffa olika utställare.  

  Kryssningen inleds på söndagskvällen med föredrag av den kände historikern Christoffer 

O’Regan. Därefter äter vi gemensam middag. Under måndagen kan du lyssna på olika 

föreläsningar och besöka våra utställare,  se nedan. Välkomna att fylla den 300 platser stora 

föreläsningslokalen! 

I arrangemanget ingår  

 Plats i 4-bädds E-hytt. För annat hyttalternativ, se bokningsinformation …………………… 

 Middagsbuffet söndag kväll 

 Frukost och lunch under måndagen 

 Tillträde till konferensavdelningen med föredrag och utställare. 

För detta betalar du endast SEK 850:- 

Anslutningsbuss går från Linköping via Norrköping, Nyköping och Södertälje  

direkt till Värtahamnen (ingår inte i paketpriset). Tidtabell med priser per enkelresa ............... 

Boka direkt hos Silja Line på tel 08-666 33 33, ange bokningskod ”SLÄKT” 

Läs mer … 

  

Våra föredragshållare  .. sid 2 Tips till våra resenärer .. sid 3 Anmälan ombord. ........ sid 4 
Programmet i detalj ...... sid 3  Våra utställare  ............  sid 3  Deltagare från Åland  ... sid 4 
  Bokningsläget .......... .... sid 4 

http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/slaktforskarkryssning
http://www.tallinksilja.com/documents/10192/20340848/buss_linkoping_galaxy.pdf
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Våra föredragshållare   

 

Christoffer O’Regan 
Döden var en adelsman 
Christopher är en mycket uppskattad föredragshållare, och med sin rika arsenal av 
kunskaper får han historiens människor att bli levande igen och tiden till att bli ingenting. 
Hans specialområde är det spännande och ständigt lockande 1700-talet, Sveriges kanske 
sista verkliga guldålder. Kunskap och underhållning tillsammans gör Christophers 
föredrag till en upplevelse för såväl historieintresserade som de hittills oinvigda. 
 

 

Peter Sjölund 
DNA – Genväg till släkten 
Hitta släktingar världen över och spåra dina rötter 100 000 år tillbaka! 
Peter Sjölund är en av landets ledande DNA-släktforskare. Han var pionjär inom DNA-
släktforskningen och är en av grundarna av det svenska DNA-nätverket SSGG. Peter har bl 
a använt sig av DNA-tester för att undersöka medeltida släktskap inom Bureätten och 
han har flera gånger föreläst vid Släktforskardagarna. 
 

 

Erland Ringborg 
Släktforskarrörelsen i dagens släktforskningslandskap 
Erland är ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, som är det sammanhållande organet 
för den svenska släktforskarrörelsen. Erland har under 30 år arbetat i olika roller inom 
Utbildningsdepartementets område, bl a som chef för Skolöverstyrelsen. Under åren 
1998–2005 var han generaldirektör för Svenska Institutet. Han är en hängiven 
släktforskare och har under fyra år också varit ordförande i Genealogiska Föreningen. 
 

 
 

Anna-Karin Westerlund 
Vad finns på Landsarkiven förutom kyrkböcker? 
Anna-Karin har, som tidigare chef för forskarsalen på Landsarkivet i Uppsala, stor 
kunskap om våra personhistoriska källor i Landsarkivens samlingar. Hon har folkbildat om 
släkt- och hembygdsforskning under många år och bl.a. har varit sakkunnig i TV-
programmet "Vem tror du att du är?". Anna-Karin har varit ledamot av Sveriges 
Släktforskarförbunds styrelse i 6 år och nu är ordförande i förbundets valberedning. Hon 
är också aktiv i olika kulturpolitiska sammanhang. 
 

 

Elisabeth Renström 
10 år med släktband i Sveriges Radio P1 
Elisabeth är redaktör Sveriges Radio populära program ”Släktband”. 2010 tilldelades Elisabeth 
tillsammans med sin journalistkollega Gunilla Nordlund Släktforskarförbundets hederspris till 
Victor Örnbergs minne för att ha kombinerat sin kunskap och sitt stora intresse för 
släktforskning med journalistiken och skapat radioprogrammet Släktband. 
 

 

Björn Johansson 
I fädrens spår – följ släkten på kartan 
Björn är en av grundarna av Föreningen för datorhjälp i släktforskningen - DIS. Han var 
styrelsemedlem och redaktör för medlemstidningen Diskulogen under föreningens första 
20 år. Han är numera engagerad i vidareutvecklingen av släktforskarprogrammet Disgens 
kartfunktion. Detta arbete uppmärksammades 2012 av Kartografiska Sällskapet som 
tilldelade Föreningen DIS utmärkelsen Årets Organisation. Björn driver också arbetet med 
att göra olika historiska kartor tillgängliga för släkt- och hembygdsforskare. 
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Programmet i detalj 

Söndag 19 april 

14.50-18.10  Buss Linköping- Stockholm/Värtahamnen 
18.00-19.00  Incheckningsbordet i Siljas Terminal öppet för utlämning av namnskyltar och 
   kryssningsinformation samt försäljning av lösbiljetter. 
19.30  Avresa mot Åbo 
20.00-20.45  Föredrag av Christoffer O’Regan i Konferensavdelningen på däck 5 
21.30  Supé öppnar i Restaurang Buffet Galaxy på däck 7 
 
Måndag 20 april 
09.00  Konferensavdelningen på däck 5 öppnar 
09.30-10.15  Peter Sjölund: DNA – Genväg till släkten 
10.45-11.30  Erland Ringborg: Släktforskarrörelsen i dagens släktforskningslandskap 
 
Lunchuppehåll 
 
13.00-13.45  Anna-Karin Westerlund: Vad finns på Landsarkiven förutom kyrkböcker? 
14.15-15.00  Elisabeth Renström: 10 år med släktband i Sveriges Radio P1 
15.30-16.15  Björn Johansson: I fädrens spår – följ släkten på kartan 
17.00  Konferensavdelningen stänger för denna gång 
18.15  Ankomst Stockholm/Värtahamnen 
18.45-ca 22.00 Buss Värtahamnen - Linköping 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet! 

 

Konferenstips 

Mer information här när det närmar sig avfärd! 

 

Våra utställare 

I fartygets konferensdel på däck 5 ligger både föreläsningssal 

och utrymmen för utställare. 

 Föreningen DIS / DIS-Filbyter 

 Tidningen Släkthistoria – LRF Media 

 Botvidsbygdens Släktforskarförening 

 Flygfotohistoria - ett Sverige i repris 

Mer information kommer efter hand! 

 

  

http://www.dis.se/
http://www.dis-filbyter.se/
http://slakthistoria.se/
http://www.botvid.org/
http://www.flygfotohistoria.se/
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Anmälan ombord 

Ni som inte i förväg anmält er till evenemanget kan, i mån av plats, köpa biljett ombord eller före 

ombordstigningen och då välja bland följande alternativ. OBS Endast kontant betalning! 

 Endast föredraget på söndagskvällen med Christoffer O’Regan: SEK 100:- 

 Endast föredragen och utställningen under måndagen: SEK 200:- 

 Hela konferensen med tillträde till alla föredrag och utställning: SEK 250:- 

Deltagare från Åland 

Ni som kommer med båten från Åland och är kvar ombord under ”omlastningen” i Värtahamnen i Stockholm är 

välkomna att hämta era konferenshandlingar (informationsmaterial och namnbrickor) i Konferensavdelningen på 

däck 5 efter avfärden från Stockholm. 

Bokningsläget 

Här kan du följa hur antalet deltagare växer. Första bokningen kunde göras den 15 dec 2014! 

 

 

 

Arrangör är  DIS-Filbyter, en regionförening inom Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS.  

DIS är landets största släktforskarförening med idag cirka 25 000 medlemmar. 

DIS grundades 1980 och firar i år 35 år. 
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http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/galaxy

