
Svenska Missionskyrkan
Inom loppet av ett par dagar har jag läst i ett par tidningar 
för släktforskare om Svenska Missionsförbundet och mis-
sionärer. I Diskulogen nr 95, i artikeln Historiens mest 
dramatiska århundrade, berättar Henning Mankell: Jag 
har ändrat mina tankar om missionärer. Jag har upptäckt 
att de gjorde fantastiska insatser och att Gud fanns mer i 
bakgrunden. Svenska missionärer protesterade mot kung 
Leopolds hårdhet i Kongo. De visade civilkurage.
 Och Jan Guillou säger: Missionärer byggde skolor och 
sjukhus. Det var mycket viktigt. Själavården var mindre 
viktig. 

Det glädjer mig att Svenska Missionskyrkan och mis-
sionärer får så positiva omdömen. Svenska Missionsför-
bundet bytte namn till Svenska Missionskyrkan under sin 
kyrkokonferens (årsmöte) i juni 2003. Namnbytet beslu-
tades under Svenska Missionsförbundets kyrkokonferens 
2002. Förbundet ville byta namn för att förtydliga att vi 
är en kyrka.

Svenska Missionskyrkan är för närvarande inne i ett 
intensivt skede med omorganisation inför en förestående 
flytt så vi har mycket begränsade möjligheter att svara på 
forskarförfrågningar och studiebesök. Detta kommer att 
gälla under hela 2012.
Därför vill vi i första hand hänvisa er till följande sökvägar:

På Svenska Missionskyrkans Arkivs blogg Tidsperspektiv 
berättar vi om vår historia och nutid: http://blogg.mis-
sionskyrkan.se/tidsperspektiv/ 

Mer information om Svenska Missionskyrkan och vår om-
organisation finns på hemsidorna www.missionskyrkan.se 
och http://gemensamframtid.se .

Material rörande distrikt och lokala församlingar finns 
i de regionala folkrörelsearkiven. För en förteckning 
över dessa se Folkrörelsernas Arkivförbunds databas 
www.faf.nu.

För Svenska Missionsförbundets/Missionskyrkans histo-
ria se Hans Andreassons Liv och rörelse (Verbum 2007). 
Efter varje kapitel finns litteraturhänvisningar för vidare 
forskning. För biografiska uppgifter om pastorer, missionä-
rer och diakoner se Biografiskt album som kommit ut i tio 
upplagor mellan 1928 och 1978.

MARIA HALMFORS, MEDLEM 48372

Insändare

Macspalten
Med anledning av Macspalten i Diskulogen nr 95 har jag 
två kommentarer:

1. För att kunna köra Windows programvara på en Ma-
cintosh krävs som nämns i Macspalten en särskild pro-
gramvara (emulator). Parallels (www.parallels.com) är den 
enda som nämns och den som rekommenderas. Det är 
dock på för mig på oklara grunder. Programvaran är kom-
mersiell och kostar $80. Man kan i december 2011 dock 
köpa alternativet VMWare Fusion (www.vmware.com) för 
$50. Parallels får lite bättre resultat i tester men frågan är 
om man tycker att det är värt $30. Eller för den delen $80 
eftersom det finns ett gratisalternativ: Virtualbox (www.
virtualbox.org). Själv kör jag VMWare Fusion där jag an-
vänder DISGEN 8.2c samt ett antal CD‐baserade databaser 
m.m. på en iMac med Mac OS X Lion som värd. Jag har 
tidigare med stor belåtenhet använt Virtualbox på datorer 
med såväl Windows som Linux värdoperativsystem, men 
då för andra ändamål.

2. Några gånger nämns kommersiellt producerad och 
ganska dyr programvara som den som mer eller mindre 
rekommenderas eller som tas för given.

Förutom Parallels tänker jag främst på Adobe Photoshop 
och Microsoft Word. Det är värt att notera att det finns 
billigare alternativ även för Mac OS X.

Det uppenbara gratisalternativet till Photoshop anser 
jag vara GIMP (The GNU Image Manipulation Program) 
som även finns för Windows och Linux (www.gimp.org). 

I förhållande till det enklare alternativet Photoshop Ele-
ments sparar man cirka 1000 kr med GIMP; den fullödiga 
versionen Photoshop CS5 kostar nästan det tiodubbla.

Gratisalternativ till Microsoft Word är såväl officepaketet 
OpenOffice.org (http://sv.openoffice.org) som LibreOffice 
(www.libreoffice.org). Med de gratis kontorssviterna sparar 
man ca 1000 kr, kanske till och med mer, på att inte köpa 
Microsoft Office (Home and Student).

Ytterligare ett billigare alternativ är Apples eget Pages 
som kan köpas i Appstore för 149kr. Det kan kompletteras 
med iPad/ iPhone‐versionen för 75kr på iTunes Store. Vill 
man ha ett mer fullödigt kontorspaket kan man komplet-
tera med Numbers (kalkylprogram) och Keynote (presen-
tationsprogram) som också båda kostar 149 kr och har 
motsvarigheter till iPad/IPhone för 75kr styck. En fördel 
med Pages är, förutom synkroniseringen av dokument via 
iCloud, att programmet kan spara dokument i det elektro-
niska bokformatet EPUB. Därmed kan man göra sina släkt-
böcker tillgängliga på t.ex. läsplattor med omflödningsbar 
text så att brytningar anpassas till åt vilket håll man håller 
läsplattan, läsarens val av fontstorlek m.m. istället för att 
vara hänvisad till det stelare pdf‐formatet.

MICHAEL LUNDHOLM, MEDLEM 18878

Hjelp – finner ikke slekta til svensken som ble norsk
I  6. generasjon på min fars blodlinje, har vi funnet Lars Persson Heggelund, men vi har ikke funnet ham eller slekten hans 
ved søk i svenske kilder m.m. Kanskje kan noen hjelpe oss? 
Her følger det vi vet om ham:
Født: Ca 1780 i Jämtland, Västerbotten, Sverige.  Lars utvandret til Norge og ble gift med enken Kirsten Pedersdatter, Yt-
teren, Mo i Rana. Vielsen fant sted i 1809. De bygslet først en gård der, senere flyttet de til Nord-Trøndelag og så nordover 
til Ballangen hvor de startet med småbruk ved Børsvatnet. Ekteparet fikk 4 barn. Lars døde 21.08. 1851 på Kvanmo Gård, 
Børsvatnet, Ballangen, Nordland, Norge.
Merknad: Usikker på om navnet er Hägglund eller om han kun hette Persson. 

JAN-ERIK CARLSEN 
je-ca@online.no

Skicka din insändare till diskulogen@dis.se. 
Diskulogen förbehåller sig rätten att koncentrera insändare.
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