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Succén från våren 2015 återkommer även våren 2016!

Stockholm – Åbo t.o.r. 17-18 april 2016
Välkommen på en ny späckad temakryssning
på Silja Lines kryssningsfartyg Baltic Queen, där intressanta föredrag blandas med workshops kring
vanliga släktforskarproblem. Upplev en stimulerande kryssning i trivsam och familjär anda!

Dick Harrison: Trettioåriga kriget
Kryssningen mjukstartar söndag kväll kl 20.00 med en föreställning i ord och ton av
Gudrid Hansen och Sofia Fäldt med titeln ”Att vila på ett kulturarv och förvalta det
in i nutid”.
Under måndagen kommer dessutom 13 olika föredrag att hållas. Här finns
föredrag för alla smaker. Ämnena spänner från allmänt historiska till mer
fackorienterade. Dessutom har vi i år mer tid till frågestunder och mingeltillfällen.
Kryssningsprogrammets höjdpunkt har vi sparat till sist. På måndag kl 16.00
blir det föredrag av professorn i Historia vid Lunds Universitet, Dick Harrison!
Vi kommer löpande att komplettera informationen om arrangemanget.
Besök oss här på www.dis-filbyter.se för senaste nytt!

I priset ingår
 Plats i 4-bädds E-hytt (pristillägg för andra hyttalternativ)
 ALLA måltider: Middagsbuffé söndag kväll, frukost och
lunchbuffé under måndagen
 Tillträde till konferensavdelningen med föredrag och workshops

Ditt pris för allt detta är bara SEK 975:Din biljett beställer du hos Silja Line

OBS: Endast på detta telefonnummer 08-666 33 33, uppge koden ”SLÄKT”
Bokningen kan EJ göra på Siljas webbsida, även om telefonkön kan föreslå detta!
Mer information om Bussresan och incheckningen hittar du på sidan 4 nedan.
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Övriga föreläsare under måndagen
Elisabeth Thorsell
Författare till flera handböcker i
Släktforskning. Redaktör sedan
2014 för Swedish American
Genealogist.

Sofia Fäldt
Kultursekreterare i Kinda
kn.

Mats Höglund
Doktorand i Agrarhistoria, arkivarie i
Riksarkivet, författare till delar av
Riksarkivets arkivguide Med kartan
i fokus.

Gudrid Hansen
Författare, berättare och
aktör.

Peter Sjölund
Författare till Släktforskarförbundets handbok nr 9
Släktforska med DNA.

Björn Johansson
Utvecklare av Disgens
kartfunktion, delförfattare
till Släktforskarförbundets
handbok nr 3 Kartforskning.

Sven Luthman
Områdeschef för Family History
Department, Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga.

Bengt Eriksson
Släktforskare, kursledare i
DIS-Filbyter med bred
forskarbakgrund bl. a. på
Finland.

Sverker Paulsson
Hembygdsforskare, författare.

Bertil Lindqvist
Kursledare i DIS-Filbyter
med fokus på såväl Disgens
grundfunktioner som
programmets kartfunktion.

Niklas Hertzman
Startade år 2000 företaget
MicroScan som började
digitalfotografera våra kyrkböcker i
färg. Numera marknadsförare hos
Arkiv Digital.

Torbjörn Wahlström
Ordförande i DIS-Filbyter.
Stor erfarenhet av bl.a.
gammal text.

Hans Hanner
Ansvarig för Genealogiska
Föreningens projekt Inrikes pass.
Målet är ett sökbart namnregister
med länkar till avfotograferade
originaldokument.

Harald Nilsson
Initiativtagare, projektledare
och värd på DIS-Filbyters
Släktforskarkryssningar.
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Program
Söndag
20.00

Månd
09.00

10.00
10.30

Sal A + B
Att vila på ett kulturarv, och förvalta det in i nutid.
Om emigrationen från Kinda till Nordamerika och 170 år
senare. Ett program i ord och ton av och med Sofia Fält &
Gudrid Hansen.
Sal A
Sal B
Elisabeth Thorsell
Peter Sjölund
Om migrationsforskning.
DNA – Genvägen till släkten.
Hon delar med sig av sina
Peter berättar fängslande om
breda erfarenheter och
vad DNA kan avslöja.
kunskaper.

Sal C
-

Sal C
Bertil Lindqvist
Nya kraftfulla
verktyg och unika
finesser i Disgen
2016.

Besök utställning och mingla i Tango Lounge en trappa upp.
Niklas Hertzman
Nyheter och möjligheter
med den nya versionen av
Arkiv Digital.

Mats Höglund
Ett lantmäteri med landets
resurser i fokus. Om vår äldsta
kartor från 1600-talet.

Bengt Eriksson
Forskning i Finland.
Bengt presenterar
arkiven och några finska
webb- och släktforskartermer.

11.30

Lunch

13.00

Sverker Paulsson
Sven Luthman
Torbjörn Wahlström
Berättar om JämtlandsFamilySearch – en fri hemsida Klurigheter och tips vid
riddaren, Amerikabreven
som global resurs för släkttolkning av gammal text.
och en hembygdsbok.
forskare.
Besök utställning och mingla i Tango Lounge en trappa upp.
Sofia Fält & Gudrid Hansen
Hans Hanner
Björn Johansson
Om utvandringen från Kinda
Den svenska passlagstiftningen Visar hur man kan
och Kisa emigrantmuseums
genom tiderna.
använda kartor i sin
samlingar.
släktforskning med
Disgen 2016.
Dick Harrison
-

14.00
15.00

16.00

30-åriga kriget

17.00

Gemensam avslutning

-

Vi reserverar oss för ändringar i programmet!

Konferensavdelningen
på däck 5
Uppdaterad 2016-04-12
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Information om Bussanslutning och Avresa
Anslutningsbussarna har en skylt i framrutan med DIS-Filbyters Kryssningslogo och ett nummer (1 och 2). På de
båda bussarna har vi också en representant från DIS-Filbyter som bär ett blått ordensband. Notera vilken buss du
åker till Stockholm med. Samma buss kommer också att köra dig hem!

Busstidtabell till Värtahamnen
Avgång söndag em. från
Linköping:
14.50 från Fjärrbussteminalen, hållplats JJ-LL,
Norrköping:
15.30 från Resecentrum Hpl C3-C6,
Nyköping:
16.20 från Busstationen/Teatergatan,
Södertälje:
17.10 från Nyköpingsvägen vid Stadshuset.
Ankomst till Värtahamnen 18.10

Före avresan
Efter ankomsten till Värtahamnen går du upp en våning (rulltrappor finns) och hämtar din kryssningsbiljett
i någon av Siljas biljettkassor.
Därefter går du till DIS-Filbyters disk till vänster om kassorna där du hämtar din Namnbricka och ytterligare
informationsblad.

Under resan
Observera att vi åker med Galaxys systerfartyg Baltic Queen, då Galaxy för tillfället är på varv för service.
Skeppen är i det närmaste identiska så du skall inte ha några svårigheter att hitta ombord.

OBS: Under resan tillämpar vi svensk tid i vårt program! Så ställ inte om din klocka till finsk
tid under resan! Notera att din mobiltelefon kanske ändå gör detta per automatik.
Tidsuppgifter på båten anges i såväl finsk som svensk tid!

Busstidtabell Hemresa
Avgång från Värtahamnen måndag kväll kl 18.45 med ankomst till
Södertälje
19.55
Nyköping
20.40
Norrköping
21.25
Linköping
22.00

Vi önskar dig en trevlig resa!
Uppdaterad 2016-04-12

