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Medlemsavgiften betalas via DIS pg.
DIS-AROS, Box 10005, 720 10 Västerås.
Ordf: Kent Roos, tel. 021 - 520 56
Medlemsavgift + 40:DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ
Ordf: Robert Hammarstedt,
Tel. 060-302 28
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----Internet----

DIS Hemsida: http://www.dis.se/
Web-master: Jonas Medin, Sandvik,
Björkliden, 590 78 VRETA KLOSTER,
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----DISNET---DIS Family BBS 013 - 13 94 73
Systemopertör: Bo Kleve, se DIS
styrelse
DIS-Aros BBS 021 - 41 77 40
Systemoperatör: Boine Nurmi,
Ekevägen 2, 723 41 VÄSTERÅS,
tel 021-417344
DIS-Mitt BBS 060-315 34
Systemoperatör: Bernth Lindfors,
Forellvägen 12, 860 20 NJURUNDA,
Tel. 060-315 24
DIS Syd BBS 046 - 25 82 35
Systemoperatör: Jan Nilsson, se DIS
styrelse
DIS West BBS 031 - 56 31 31
Systemoperatör: Kjell Weber,
se Faddrar.

DIS Arkiv

Nils-Erik Iwar, Eddagatan 10,
582 43 Linköping, Tel. 013-14 87 70

DISBYT-assistans

DISGEN/PC-användare i DIS SYD:
DIS SYD, c/o Ove Billing, se faddrar.
DISGEN/PC-användare i DIS-VÄST:
DIS-VÄST, c/o Hans Wappula,
Spannlandsgatan 9,

414 79 GÖTEBORG,
Tel. 031- 41 07 06
DISGEN/PC-användare i DIS-ÖST:
DIS-ÖST, c/o Carl-Olof Sahlin,
Högomsvägen 38, 183 50 TÄBY,
tel 08-7563314

DISGEN/PC_användare i DIS-AROS:
DIS-Aros, Kent Roos, Box 10 005,
720 10 Västerås, tel 021- 520 56
DISGEN/PC-användare i DIS-MITT:
DIS-MITT, c/o Annika Lindqvist,
Lejdarv. 13, 865 32 ALNÖ,
tel. 060-55 83 39
Övriga DISGEN/PC
DIS, c/o Lotta Hessel,
se DIS styrelse
Övriga DISGEN (Mac) och andra
släktforsk.program-användare:
DIS, c/o Olof Cronberg,
se DIS styrelse

----Faddrar----

Se sidorna 7 och 8!

Några
rader från
redaktören

B

äste läsare! Du undrar väl
var som händer med
Diskulogen. Förra numret blev tunt - "bara" en matrikel och detta numret försenat!
En av orsakerna är att jag drabbades av ett datorhaveri. Först
trodde jag det var hårddisken. Vi
lyckades rädda de flesta filer och
dessa stoppades i en ny hårddisk.
Det gick några dagar och jag fick
problem igen! Det visade sig att det
nog istället var processor eller
anslutningskort.
Fortsätting på sida 3

Här finner du de rätta adresserna!
Dessa är tagna direkt ur medlemsregisteret. Om felaktigheter eller ändingar
uppstått, v.v. meddela omgående DIS
expedition, så att vi kan rätta uppgifterna
i medlemsregistret och i nästa nummer
av Diskulogen!
Funktionärers och övriga medlemmars
E-post adresser hittar du på DIS hemsida!
Björn J
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DIS Forskarstuga

Ordföranden
har ordet

D

enna våren har verksamheten
på DIS dominerats av lanse
ringen av DISGEN för
Windows, som redan mer än 2.600 medlemmar har skaffat. Mottagandet har så
vitt jag kan bedömma varit mycket positivt, men som med alla nya programversioner kan det inte bli helt perfekt från
början. DISGEN 7 torde dock vara en utmärkt plattform att bygga vidare för att så
småningom utvecklas till det fulländade
släktforskarprogrammet. Styrelsen har
beslutat tillsätta en programutvecklingsgrupp med förankring i medlemskåren som
ska vara ett stöd för Lars när det gäller
inriktningen av programutvecklingen och
även fundera på olika tiläggsprogram till
DISGEN.
Fadderträffen i slutet av april blev en
manifestation av den supportstyrka som
DIS och regionföreningarna kan erbjuda
medlemmarna. Den samlade kompetensen
och det starka engagemanget som de ca
60 faddrarna representerar torde vara unikt
och är ett exempel på vad en ideell förening kan göra bättre än kommersiella
programleverantörer.
På grund av arbetet med DISGEN 7 har
utvecklingen av en del andra DIS-projekt
tillfälligt fått stå tillbaka. Ett undantag är
DISBYT, där den nya förnamnsversionen
ser ut att bli en succé som ytterligare kommer att öka träffsäkerheten vid DISBYTkörningar. Basen innehåller nu utdrag från
ca 800 medlemmars forskningsresultat, så
det fattas många fortfarande. Du som fått
fina träffar, tala om det för andra medlemmar - t ex i DISKULOGEN - så att dom
förstår vilken guldgruva DISBYT är. DISBYT måste upplevas!
Den 5 juni slutade Elisabeth Svensson
sin tjänst på DIS expedition eftersom familjen ska flytta till England. Elisabeth
anställdes på halvtid i november 1994 och
under denna tid har DIS medlemsantal
nästan fördubblats och både DISGEN 6
och 7 har lanserats. Till stor del tack vare

Sommarens
aktiviteter
Stugvärd Roland Karlsson

Öppet varje lördag och söndag 12 - 16 under juni - augusti
och vissa vardagar.
Alla DIS-medlemmar som befinner sig i Linköping med omnejd under sommaren är välkomna att hjälpa till med öppethållningen. Har du lust att ställa upp - kontakta då Roland för
närmare instruktioner! Prolands adress hittar du under valberedning på sidan 2

Elisabeths ambitiösa insatser och trevliga
sätt har den snabbt ökade administrationen kunnat klaras av på ett bra sätt. Tack
Elisabeth!
Ragnhild Bergström, som arbetat hos
oss ett drygt halvår, har nu fått en fast
halvtidstjänst hos DIS och ska sköta expeditionen framöver tillsammans med
Annika Blomberg, som började den 9 juni.
Välkommen Annika!
Även om DIS exp. är mer bemannad än
tidigare, så är telefontiden fortfarande
måndag-torsdag 9-12. Försök respektera
detta, så att Ragnhild och Annika får lite
arbetsro resten av dagarna.

Några rader från...
forts. från sid 2.

Sture B

Jag insåg att datorn nog var på upphällningen. När det är flera kort som skall
bytas - ja, då är det nog bäst att byta hela
datorn istället. En 485 med 50 Mhz är inte
mycket att ståta med idag. I väntan på
den nya datorn , har jag jobbat vidare i en
lånemaskin och resultatet ser du i handen
nu!
Som "plåster på såren" ger vi dig lite
extra läsning med 4 sidor mer än vanligt med mera av både insändare och efterlysningar. Hoppas läsningen skall underhålla dig i hängmattan.
OCh du - vi ses väl i Helsingborg på
Släktforskardagarna? Ta med dej ditt DISBYT-utdrag (eller din GEDCOM-fil) så letar vi upp dina medforskare och ev. släktingar!
Ha en skön sommar!
Björn

Kyrkböcker
via Internet

P

å senaste DIS-årsmötet berät
tade företrädare för Genline i
Duved om ett tekniskt lovande
projekt att scanna in mikrofilmade kyrkböcker för distribution via Internet. Vi som
var med minns suset som gick genom salen när man visade hur det skulle kunna
se ut om bara några år när kyrkboksidorna
skulle kunna plockas fram via Internet direkt på våra dataskärmar för tolkning, utan
att gå vägen via mikrokort och läsapparater.
Vi har kontaktat Genline för att efterhöra hur projektet framskrider. Under våren har man arbetat med testverksamhet
och förhandlat med olika parter för att
kunna starta upp produktionen. Ett problem är det stora investeringsbehov som
krävs i början, trots att materialet kommer
att begränsas inledningsvis.
Genline säger att många släktforskare
hört av sig och uttalat ett mycket stort
intresse för möjligheten att abonnera på
kyrkboksmaterial via Internet. Man överväger nu att även vända sig till de framtida användarna med förslag om abonnemangsformer mm för en snabbare produktionsstart.
Mer information om detta kan man få
på Genlines hemsida
Forts på sidan 7
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Föreningen DIS
verksamhetsberättelse 1995/96

S

tyrelsen har under året haft fem
protokollförda sammanträden,
och styrelsens arbetsutskott ytterligare fyra sammanträden.
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 4895
(förra året 4035), varav 2765 (1790) även
var medlemmar i någon av de fem regionföreningarna. DIS-Aros med säte i Västerås är nybildad regionförening under
året.
Regionföreningarna har under året erhållit ekonomiskt stöd från DIS för regional verksamhet. Deras verksamhet framgår av egna årsberättelser.
DIS fadderverksamhet har under året
utökats och en fadderträff har arrangerats
i Södertälje. Faddrarnas insatser har blivit
en avgörande del av datoranvändarstödet
till medlemmarna.
DIS har varit representerad vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Växjö,
bl a med utställning av DIS olika program
och projekt. Föreningens verksamhet och
datorprogram har dessutom presenterats

vid Bokmässan i Göteborg samt vid ett
flertal möten och kurser i olika delar av
landet, i de flesta fall genom regionföreningarnas försorg.
Under året har ca 760 (700) nya DISGEN-program för PC distribuerats. DISGEN version 7 för Windows föreligger i
beta-version. Ca 230 (250) nya DISGEN
för Macintosh har också distribuerats.
Omskrivning av Macintosh-programmet
för en modernare kompilator har påbörjats.
Till databasen DISBYT för anbyte med
dator har hittills ca 700 (570) programanvändare m fl bidragit med utdrag ur sina
släktdata, motsvarande uppgifter om ca 1
miljon personer. Ca 2200 medlemmar har i
en medlemsenkät uppgivit att de via sina
egna släktforskarprogram matat in uppgifter om ca 7 miljoner personer.
Den uppringbara databasen DIS Family har haft ca 150 (160) anrop per vecka,
till detta kommer anrop till regionföreningarnas motsvarande BBS:er. DIS har under
året skapat egna hemsidor på Internet,

Intäkter 1995-96

Medlemsavgif ter
47%

Övriga projekt
4%

Kontor, adm,
info 21%
Styrelsemöten
mm 4%

Programverksamhet
28%
Förbunds-avgift
3%

Bidrag
regionfören.
10%

H

är återges i sammandrag resul
tat- och balansräkningar för
1995/96 samt styrelsens budget för 1996/97, vilken godkändes av årsmötet:

Resultaträkning
(Siffrorna är angivna i tusental kr)
Utfall Budget
95/96
96/97

Medlemsavgifter
Programverksamhet
Övrigt

497
570
516
860
41
52
---------- ---------1054
1482

Kostnader:

Kostnader 1995-96
Årets överskott
10%

DIS
ekonomi

Intäkter:

Övrigt
4%
Programverksamhet
49%

med över 8000 ”besök” loggade från april
till september.
Medlemsbladet DISKULOGEN med
Släktforskarnytt har utkommit med 3 (4)
nummer under verksamhetsåret.
Öppethållandet av DIS Forskarstuga
har utökats under året och ett mycket stort
antal besökare i Gamla Linköping har därmed erhållit information om släktforskning
och datoranvändning.
Vid DIS kansli har under året Elisabeth
Svensson och Ragnhild Bergström tjänstgjort på deltid.
Beträffande ekonomiska förhållanden
hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.

Diskulogen
16%
PR, utställn mm
4%

Kontor, adm, info
Diskulogen
Styrelsemöten mm
PR, utställn mm
Förbundsavgift
Bidrag regionfören.
Programverksamhet
Övriga projekt
Årets överskott

221
397
168
255
37
60
42
85
33
36
109
125
293
409
44
115
107
0
----------- ----------1054
1482
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Balansräkning
Ing.
balans
Tillgångar:
Likvida medel
Fordringar
Inventarier

Utg.
balans

458
558
0
7
0
0
--------- ---------458
565

Skulder och eget kapital:
Skulder
3
3
Eget kapital
455
455
Årets överskott
107
----------- ---------458
565

Kommentarer

Det egna kapitalet plus årets överskott
motsvarar 115 kr per medlem.
Budgeten förutsätter en medlemsavgift
på 100 kr, varav 25 kr går till regionföreningen för de medlemmar som är
regionanslutna. Om ekonomin tillåter ges
ytterligare anslag till regionföreningarna
under året.
Sture B

Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
(DIS) den 10 november 1996.
Deltagare: Ca 130 medlemmar.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Till mötesordförande valdes
Gunnar Wenngren & till mötessekreterare
valdes Olof Cronberg
§ 3 Till justeringspersoner valdes
Maria Holmgren & Roland Karlsson.
§ 4 Mötet beslöts vara behörigen
utlyst.
§ 5 Dagordningen fastställdes.
§ 6 Styrelsens årsberättelse.
Ordförande Sture Bjelkåker redogjorde
för verksamhetsberättelsen. Mötet beslöt
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Kassör Rune Borg redogjorde
för förvaltningsberättelsen. Sture Bjelkåker redovisade också inventarieförteck-

ningen.
Fråga om utlandstillgångar, vilket ju är
bankkonton/postgirokonton i nordiska
länder för att undvika avgifter vid betalningar från dessa länder. En deltagare ville
ge en eloge för Diskulogen, som han bedömde vara viktigt för föreningen. Mötet
beslöt att godkänna och lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Gunder Grünning avgav en
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen
lades till handlingarna.
§ 8 Mötet beslöt om ansvarsfrihet
för styrelsen.
§ 9 Mötet beslöt att till ordförande
omvälja Sture Bjelkåker, Linköping.
§ 10 Mötet beslöt att till styrelseledamöter omvälja Jan Nilsson, Staffanstorp; Lars Blomberg, Linghem; Björn Johansson, Linköping och Olof Cronberg,
Växjö.
§ 11 Mötet beslöt att till styrelsesuppleanter på ett år omvälja Björn Hellström, Spånga och Lotta Hessel, Linköping.
§12 Mötet beslöt att till revisorer
på ett år omvälja Nils-Erik Iwar, Linköping och Gunder Grünning, Linköping
och till revisorsuppleant för ett år
omvälja Bo Widstrand, Linköping.
§ 13 Val av stämmoombud till Sveriges släktforskarförbund stämma. Ordförande Sture Bjelkåker redogjorde för att
DIS hade planer på att låta regionföreningarna ingå som egna föreningar i
förbundet, men att man avvaktade besked
från förbundsstyrelsen. Mötet beslöt att
till stämmoombud utse Sture Bjelkåker,
Linköping; Jan Nilsson,Staffanstorp; Jörgen Fryxell, Ludvika; Hans Bergendahl,
Sorunda & Rolf Eknefelt, Angered samt
att om de fyra sista blir ombud för resp
regionförening, ersätts dessa av andra
ombud som styrelsen får i uppgift att utse.
§ 14 Valnämnden omvaldes med Roland Karlsson, Carl-Olof Sahlin och Arne
Wallgren.
§ 15 Behandling av motioner. Inga
motioner hade inkommit.
§ 16 Behandling av förslag från styrelsen. Inga särskilda förslag förelåg.
§ 17 Fastställande av budget för det
påbörjade verksamhetsåret samt medlemsavgift för år 1997. Sture Bjelkåker redogjorde för programförsäljningen de senaste tio åren. Likaledes visade han
medlemsutvecklingen och programförsälningsnetto. Som reservkapital har föreningen ca 100 kr per medlem.

Styrelsen räknade med ökning av programförsäljning med tanke på ny version.
Jämfört med det utdelade budgetförslaget
hade en smärre omfördelning gjorts från
PR-anslag till projektanslag bl a för satsning på Internet. Styrelesen föreslog en
höjning av bidrag till regionföreningar från
20 till 25 kr. I budget fanns också medel
avsatta för två kanslister Elisabeth Svensson & Ragnhild Bergström, som kommer
arbeta ca 50 % var.
Mötet beslöt att anta budgeten. Mötet
beslöt att fastställa oförändrad medlemsavgift 100 kr.
§ 18 Övriga frågor.
Sten-Sture Tersmeden önskar register
till Diskulogen. Redaktör Björn Johansson meddelade att det är på gång.
Sten-Sture Tersmeden önskar att man
kan se att frågor & problem samlade på
ett ställe så att man på en lista kan se vilka
frågor som är lösta resp är på gång att
lösas, gärna via Internet. Sture Bjelkåker
menade att en sådan lista skulle vara av
nytta, men att det måste lösas på ett sådant sätt att våra konkurrenter på programsidan inte får tillgång tll den. Det vore
bra om fadderorganisation kan användas
för att kanalisera dessa önskemål. Björn
Hellström tryckte på vikten att utnyttja
fadderorganisationen.
En deltagare ville ha tidsgräns för genomförande av detta förslag. Sture
Bjelkåker menade att förslaget hade hög
prioritet, men att fn måste prioritera utgivningen av nästa version av DISGEN.
Mötet förklarade sig nöjt med dessa besked.
En deltagare önskade att alla deltagare
fick namnbrickor vid nästa årsmöte, för
att veta vem som är vem.
Styrelsen presenterade sig. Funktionärslista har gjorts under året som består av 70-80 personer. Mötet förde till
protokollet ett tack till alla funktionärer
samt till styrelsen.
Sture Bjelkåker berättade att 5000 har
betalt medlemsavgiften för 1996. Medlem
nr 5000 Per Segerberg fick som gåva DISGEN för Macintosh.
Björn Johansson visade ett förslag på
nya tröjor medDIS emblem.
§ 19 Mötet avslutades.
Vid protokollet
Olof Cronberg Gunnar Wenngren
mötessekr
mötesordf
Justeringspersoner
Maria Holmgren Roland Karlsson
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Faddrar i fokus

H

ela 32 av DIS nuvarande ca 50
faddrar från landets alla hörn
hade samlats på Liljeholmens
Folkhögskola i Rimforsa, ca 4 mil söder
om Linköping. Även en grannlandsfadder
från Finland kunde närvara.
Under ledning av Karl-Edvard Thorén,
DIS fadderansvarige, fylldes helgen med
värdefulla diskussioner och med stort utbyte av synpunkter och erfarenheter.
Inledningsvis redogjorde ordf. Sture
Bjelkåker för den nya fadderorganisationen. Detta innebär kort sagt att alla
faddrar, både de tidigare "riksfaddrarna"
(tidigare uppräknade i Diskulogen) och de
av regionföreningarna utsedda faddrarna,
sammanförs till en gemensam styrka. Samtliga fadder kommer att fortlöpande hållas
informerade om DIS verksamhet samt vara
uppdaterade angående DISGENs ev. fel
och brister - med andra ord allt som kan
vara av värde vid kontakt med gamla och
blivande medlemmar samt med andra
släktforskarföreningar. Samtliga faddrar
kan anlitas av alla DIS-medlemmar oavsett medlemskap i regionföreningar eller
var de bor.

32 faddrar från hela landet träffades på
en Fadderkurs i Rimforsa söder om
Linköping helgen 21-22 april för att
informeras om DIS alla
verksamhetsgrenar och få tillfälle att
utbyta erfarenheter.

Bildfel ...

Karl-Edvard Thorén - DIS ansvarige för Fadderverksamheten har tagit
plats i talarstolen för att utbyta erfarenheter med faddrarna från de olika
regionerna, här i samtal med Lennart Näslund från Örnsköldsvik
På lördagskvällen berättade Gun-Britt Monell, hängiven hembygds- och historieforskare, om

KisaMor - Maria Jaensson

Bildfel ...

Gun-Britt Monell trollband oss alla med sin livfulla berättelse
om den märkliga kvinnan KisaMor.

som var en kvinna som med hjälp av naturens kunskaper och skafferi kunde bota sjukdomar och farsoter.
Kyrkböckerna säger att Maria föddes den 30 mars
1788. Hon föddes direkt in i läkekonsten genom sin
far, Läke-Jaen, i Hardemo socken i Närke. Modern försvann tidigt ur Marias liv och hela hennes tillvaro
präglades av fadern.
Efter misslyckade försök att leva som hustru och
mor vigde KisaMor sitt liv åt läkekonsten. Detta förde
henne till Kinda-bygden, där hon levde och verkade
återstoden av sitt liv.
KisaMor var banbrytande dels med sina naturläkemedel, dels för att hon som kvinna lyckades ta sig
fram på traditionellt manligt område.
Maria slutade sina dagar ensam och utbränd den
27 feb 1842 endast 54 år gammal.
En utställning om KisaMor kan du beskåda i
Tingshuset i Kisa. En kritikerrosad teaterföreställning om denna banbrytande läkekvinnas liv framförs också vid Kisaån nedanför Café Columbia (som
även inrymmer emigrantmuséum) i Kisa 12-15, 22,
25-29 juni 1997. För närmare info ring ABF Kinda
0494-105 65.
Läs även mer om KisaMor på Internet:
http://www4.torget.se/artbin/art/akisamo.html
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Därefter redovisade de olika deltagarna
synpunkter och problem vid kontakt med
medlemmarna.
Björn Johansson gav en översikt över
de olika verksamheter som för närvarande
är aktuella inom föreningen. Materialet
kommer att finnas tillgängligt som del av
en informationssats som faddrarna kommer att förses med.
K-E hade förberett grupparbeten för
lördagskvällen där olika tema kunde dryftas. Ämnena var Medlemsutbildning, DISGEN7-utveckling, DISGEN för Mac samt
DISGEN7-genomgång i någon av de datorer som fanns tillgängliga.
På söndagsförmiddagen redovisade de
olika grupperna sina resultat. Lars Blomberg lyssnade uppmärksamt på de synpunkter och önskemål kring DISGEN7 som
framfördes och en kreativ diskussion uppstod.
Alla närvarande fann träffen värdefull
och inspirerande och man var överens om
att detta nog bör upprepas om möjligt
varje år.
Till höger hittar du de faddrar som är
experter på Macintosh. På nästa sida finner du de som är bättre på PC.
Tveka inte att ta kontakt med någon av
oss faddrar om du har något problem, ett
förslag eller vill utveckla någon idé!
Om den du kontaktar inte ge dig ett
svar så hänvisar han/hon till, eller själv
tar hjälp från, någon annan av oss faddrar.
Var och en kan inte allt - men tillsammans
klarar vi det mesta!

Nordisk Släktforskarkonferens
NORDGEN 98
Vid ett nordiskt samarbetsmöte
i Oslo i maj bestämdes att ett nordiskt släktforskarmöte ska hållas i
Stockholm 3-4 oktober 1998 med
Sveriges Släktforskarförbund som
huvudarrangör. Bland de teman
som det planeras att hållas föredrag kring, kan nämnas: - Hur man
släktforskar i de olika nordiska länderna - Hur man gör släktböcker Geografiska databaser - Nordisk
migration - Etik och genetik

DISBYT-fil på
E-post?

I

söndags (1.6.) råkade jag ut för en
konstig malör. När jag höll på att ta
hem 2 brev, det var först ett kort
sedan ett längre. Det korta kom som det
skulle men just som ”termometern” angav
att allt var hämtat fick jag ett Fel i Registret och inget brev eller anknuten fil kunde
hittas. Tyvärr var brevlådan sedan tom så

Kyrkböcker via Internet,
forts från sid 3

www.genline.se.
DIS följer med intresse utvecklingen av
projektet, som kan bli ett rejält exempel på
”datorhjälp i släktforskningen”. Man får

jag kunde inte starta om hämtningen. Filen var uppskattningsvis på mellan 100
och 200 kB och jag misstänker att det kan
ha varit någon som försökt sända mig en
Disbyt-fil och nu går och väntar på svar.
Du, som skickade ett långt E-post
meddelande, kanske ett DISBYT-utdrag,
den 1 juni till mig, ombeds att skicka
den igen.
Datorfelet gjorde att jag aldrig fick den
och inte heller kunde se från vem den kom.
Ove Billing
DIS-fadder i LAHOLM

hoppas att Riksarkivet på rimliga villkor
ställer mikrofilmerna till Genlines förfogande för inscanning av kyrkboksmaterial. Projektet bör få en chans att
komma igång.
Sture B

Bildfel ...

Macfaddrarnas diskussioner gick vidare när övriga gått till kojs ...
Här finner du de DIS-faddrar som är
specialiserade på Macintosh-datorer!
Hans Bergendahl, Södra Lövtorp 14, 148 97 SORUNDA, tel 08-53040540,
E-post hans.bergendahl@mbox300.swipnet.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18, 164 76 KISTA, tel 08-7511630,
E-post hans.bjernevik@swipnet.se
Anders Larsson, Storgatan 17, 233 31 SVEDALA, tel 040-400233
Kerstin Olsson, Östra Ströö 26, 241 91 ESLÖV, tel 0413-31025, fax 0413-31025,
E-post kerstin.svaren.olsson@swipnet.se
Inger Ragnhult, Wennerbergsgatan 34, 431 39 MÖLNDAL, tel 031-274207,
fax 031-274207, E-post ragnhult@molndal.mail.telia.com
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12, 723 55 VÄSTERÅS, tel 021-20494,
E-post soy@mdh.se
Gunilla Hermander, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-94188,
E-post h-g.hermander@hudiskvall.mail.telia.com
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Här hittar du DIS faddrar med PC-kunskap. De är sorterade efter postnummerordning så att du enkelt skall hitta den du har närmast!
Lars Nordwall, Götgatan 99, 116 62 STOCKHOLM,
tel 08-7021282
Folke Strandberg, Högalidsgatan 48 B 5tr,
117 30 STOCKHOLM, tel 08-843067, fax 08-6529617
Björn Hellström, Edinsvägen 1, 10 tr, 131 45 NACKA,
tel 0708-361236, fax 08-7165373,
E-post bjorn@bhi.euromail.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen 667, 136 59 HANINGE,
tel 08-7411996, E-post rolfa@slb.mf.stockholm.se
Marianne Falkenströmer, Hålvägen 34, 147 53 TUMBA,
tel 08-53034039, E-post mfer@swipnet.se
Stig Geber, Greens väg 5, 147 63 UTTRAN, tel 08-53030734,
E-post s.geber@remotecom.se
Marianne Funayama, Cervins väg 21, 163 42 SPÅNGA,
tel 08-7604971, E-post mafu@abc.se
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13, 182 74 STOCKSUND,
tel 08-7556356, E-post goran.tengner@mbox300.swipnet.se
Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38, 183 50 TÄBY,
tel 08-7563314
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen 12,
184 35 ÅKERSBERGA, tel 08-54061136,
E-post genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Holger Andersson, Remmaregränden 1, 226 51 LUND,
tel 046-48069, E-post holger.andersson@lund.se
Gert Påhlsson, Algatan 51, 231 42 TRELLEBORG,
tel 0410-40640
Björn A. Janson, Lärkgatan 25, 243 31 HÖÖR,
tel 0413-22974, E-post janson@algonet.se
Jan Nilsson, Box 96, 245 21 STAFFANSTORP,
tel 046-255788, fax 046-255788,
E-post jan.nilsson@mbox2.swipnet.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246 31 LÖDDEKÖPINGE,
tel 046-709755, fax 046-709755,
E-post fifo.redovisning@mbox318.swipnet.se
Frans Johansson, Pilvägen 19, 247 34 SÖDRA SANDBY,
tel 046-51439, fax 046-51439
Arne Hallberg, Eksjögatan 13, 252 51 HELSINGBORG,
tel 042-212232
Gunnar Persson, Magisterallén 5, 263 58 HÖGANÄS,
tel 042-330515, 070-5903680,
E-post gunnar.persson@mailbox.swipnet.se
Lars Lamberg, Nordstadsgatan 4, 294 34 SÖLVESBORG,
tel 0456-15366, fax 0456-15366,
E-post stins.sbg@solvesborg.mail.telia.com
Ove Billing, Torngatan 13, 312 31 LAHOLM, tel 0430-14120,
fax 0430-14120, E-post ove.billing@mbox318.swipnet.se
Arne Sörlöv, Box 82, 370 17 ERINGSBODA, tel 0455-70304
Kjell Weber, Källarbanken 11, 423 46 TORSLANDA,
tel 031-563477, fax 031-597707,
E-post k.w@goteborg.mail.telia.com
Björn Samuelsson, Garvaregatan 6, 441 35 ALINGSÅS,
tel 0322-12689
Roger Björkstam, Tungevägen 74, 442 50 YTTERBY,
tel 0303-92538, fax 0303-92538, E-post rogerbj@tripnet.se
Kent Lundvall, Fredagsvägen 42, 451 63 UDDEVALLA,
tel 0522-74740, E-post k.lundvall@uddevalla.mail.telia.com
Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14, 503 38 BORÅS,
tel 033-128247, E-post hugo.larsson@swipnet.se
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D, 511 55 KINNA,
tel 0320-13235, E-post kelerbro@mark.mail.telia.com
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13,

531 34 LIDKÖPING, tel 0510-25864, fax 0510-25864
Rune Johansson, Ljungv. 4, 542 32 MARIESTAD,
tel 0501-156 82,
E-post e.rune.johansson@mariestad.mail.postnet.se
Lars-Bertil Nilsson, Box 53, 549 02 MOHOLM,
tel 0506-20494, fax 0506-20494,
E-post lars-bertil.nilsson@swipnet.se
Rune Elofsson, Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ, tel 0381-12994,
E- post rune.elofsson@eksjo.mail.telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10, 582 26 LINKÖPING,
tel 013-101151, fax 013-312276, E-post karlet@algonet.se
Holger Kanth, Esplanaden 19 A, 593 31 VÄSTERVIK,
tel 0490-14868, E-post holger.kanth@vastervik.mail.telia.se
Elisabeth Molin, Snevide, 620 11 HAVDHEM,
tel 0498-481377, fax 0498-481585
Anita Carlsson, Gillbergavägen 140, 632 36 ESKILSTUNA,
tel 016-426410, fax 016-426410, E-post carita@algonet.se
Stig Svensson, Runeby, 642 90 FLEN, tel 0157-70138,
E-post runeby@algonet.se
Harald Persson, Malmtorgsgatan 18, 653 40 KARLSTAD,
tel 054-218777, fax 054-218829
Jan Tengelin, Thermiavägen 4, 671 30 ARVIKA,
tel 0570-16187, fax 0570-16187,
E-post jan.tengelin@tordata.se
Kerstin Myrberg, Norrby Kumlaby 5038, 733 92 SALA,
tel 0224-14523, E-post myran@mbox302.swipnet.se
Helena Gille, Esplanaden 33, 761 45 NORRTÄLJE,
tel 0176-12137
Nils Eric Ohlsson, Lommarvägen 33, 1 tr,
761 52 NORRTÄLJE, tel 0176-19457
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771 40 LUDVIKA,
tel 0240-13482, E-post fryxell@mail.dalnet.se
Tony Engberg, Brändströmsg. 3 A, lgh 16, 803 24 GÄVLE,
tel 0708-133271, E-post walo@hem.passagen.se
Tore Asp, Timotejvägen 15, 811 62 SANDVIKEN,
tel 026-251041, E-post tore.asp@mailbox.swipnet.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÅNGER,
tel 0650-70091, E-post arnesm@algonet.se
Siv Lövgren, Bergavägen 6, 828 30 EDSBYN, tel 0271-23453
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,
tel 0670-52022, E-post erik.svanberg@fco.nh.se
Sven Schylberg, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO,
tel 063-20701, E-post shsgssg@algonet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA,
tel 0691-30502, E-post arne.bixo@mailbox.swipnet.se
Ove Westin, P.L. 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-10978,
E-post ove.westin@sundsvall.mail.telia.com
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,
tel 060-558339,
E-post lindqvist.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com
Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,
tel 0612-24330, E-post jorgen.desen@vpress.se
Lennart Näslund, Nordanås 1070,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660-42109, fax 0660-42109
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ,
tel 090-186480, fax 090-140930
Benny Hedström, Solstigen 7, 915 34 ÅNÄSET,
tel 090-140187, E-post beyhen95@student.umu.se
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7 D, FI-65100 VASA,
tel +358-6-3126436, fax +358-6-3126436
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Medlemsstatistik

P

å medlemsavierna för 1997 års
avgifter fanns en enkät med för
tryckta uppgifter ur DIS medlemsregister. Över 1000 medlemmar
skickade in uppdatering av dessa uppgifter. Med ledning av enkäterna 1996 och
1997 samt övriga uppgifter i medlemsregistret har nedanstående statistik tagits
fram.

5927 medlemmar

som betalat avgiften 1996 och/eller
1997. Ökningstakten under våren har varit ca 150 nya per månad.
3071 medlemmar (53 %) var anslutna
till regionförening. 372 var med i mer än
en regionförening. Fördelningen var:

DIS-Väst
DIS-Öst
DIS Syd
DIS-Mitt
DIS-Aros

På 20-i-topp-listan har inte skett några
större förändringar. Du som anser dig
platsa på denna lista, skriv eller ”maila”
en rad till DIS exp. Du bör uppge antal
individer du själv matat in (eller låtit mata
in) och inte ta med material du fått som
kopia från någon annan.
Antal deltagare i DISBYT-basen för

Plac

Den 5 juni 1997 hade DIS

Antal i DISreg.för. medl.
i reg.
893
1261
817
1212
916
1091
359
450
211
551

Tjugo-i-topp

Andel
regansl.
71 %
67
84
80
38

Andelen medlemmar som skaffat DISGEN är 86 %, varav 75 % PC och 13 %
Mac.
Av DISGEN-PC-innehavare hade 59 %
hunnit skaffa version 7 och 62 % av DISGEN-Mac-användarna hade version 4.5.
Antalet medlemmar som uppger innehav av andra släktforskarprogram än DISGEN är ca 370 st.
Ca 30 % (förra året 21 %) uppger
modeminnehav och ca 25 % (13 %) säger
sig ha tillgång till Internet.
Långt ifrån alla har uppdaterat uppgiften om antal inmatade personer i släktforskarprogram. Men
2.500 medlemmar
har tillsammans uppgivit
7.6 miljoner
inmatade individer. Medelantalet per
uppgiftslämnare är drygt 3.000 och
medianen ca är 1.000, dvs mer än hälften
har mer än 1.000 inmatade.

1
2
3
3
3
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
16
18
19
20
20
20

Namn

Georg Agerby
Bo Lindwall
Hans J Schmitz
Guno Haskå
Per Andersson
Carin Widén
Arne Söderström
Lennert Näslund
Göran Berglund
Gunnar Persson
Jan-Åke Ivarsson
Kenneth Larsson
Annika Lindqvist
Anders Aureliusson
Lars Nordvall
Elisabeth Molin
Bengt Forslund
Sigvard Bokinger
Kurt Andersson
Gert Påhlsson
Anders Berg
Ingalisa Dahlin

”anbyte med dator” är nu över 800, vilket
dock inte är mer än en tredjedel av ovannämnda 2.500 uppgiftslämnare. Här finns
alltså fortfarande en stor potential för att
göra DISBYT-basen till ett ännu mer fantastiskt hjälpmedel för forskarkontakt.
Och man behöver inte ha DISGEN för att
vara med i DISBYT, du kan lämna ditt material även på GEDCOM-format, vilket de
flesta släktforskarprogram numera kan
hantera.
Sture B

Ant. ind.
250.000
120.000
100.000
100.000
100.000
85.000
81.000
73.000
70.000
60.000
60.000
52.000
50.700
50.000
46.300
45.000
45.000
41.000
40.100
40.000
40.000
40.000

Program
DISGEN
Holger
DISGEN?
Eget
File Maker
Holger
DISGEN
DISGEN m.fl
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
?
DISGEN
DISGEN
Holger
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN?

Sveriges Släktforskarförteckning

U

nder 1996 samlades in nya
forskaruppgifter från en rad
släktforskarföreningar med
hjälp av programmet DISFOR till den 2:a
ordinarie utgåvan av Sveriges Släktforskarförteckning. Bl a på grund av att
några föreningar vill ha respit med
inlämningen av material, så har färdigstäl-

landet blivit något försenat men nu rapporterar Olof Cronberg att sammanställning snart är klar.
Den färdiga förteckningen kommer
först upp på DIS Family och de andra DISBBS-erna och trolugen snart också på förbundets hemsidor. Vi ska även diskutera
med förbundet om förutsättningar för att
ge ut en mikrokortsutgåva.
Sture B
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DISBYT
växer och
växer

S

edan årsskiftet har DISBYT-data
basen fördubblats i storlek. Det
beror framför allt på att förnamn
tages med i basen, och det innebär att
kvaliteten på träffarna blir allt bättre. En
annan bidragande faktor är att det har blivit ännu enklare göra utdrag och skicka in
till basen.
I DISGEN för Windows väljer man DISBYT-utdrag från Verktygs-menyn. Första
gången får man skriva in sitt medlemsnummer. Normalt sett kommer inte uppgifter från de sista 90 åren med, men om
man så önskar kan man kryssa i en ruta att
även ta med uppgifter om dem som avlidit
de sista 90 åren. Man kan sedan välja vilka
flockar som skall tas med. När utdraget är
klart kan man få det kopierat till diskett.
Man skickar sedan disketten till någon av
DISBYT-administratörerna (se sid 2).
I DISGEN för Mac väljer du Skriv Register o Notiser i Arkivmenyn, och därefter Utdrag till DISBYT. Använder du något annat släktforskarprogram än DISGEN, kan du skicka en GEDCOM-fil istället.
Efter ett par veckor kommer disketten
tillbaka, när ditt material har bearbetats.
På disketten finns det några filer som visar resultatet från en sökning av hela ditt
material mot den stora DISBYT-basen. En
fil innehåller namn på släktforskare och
vilka personer, släkter och orter som ni
har gemensamt. Dessa släktforskare kan
du sedan ta kontakt med för att få ytterligare uppgifter. Basen är idag så stor att
alla som skickar in får åtminstone några
spännande träffar.
I skrivande stund har totalt 750 släktforskare skickat in uppgifter till basen.
Uppgifterna beräknas motsvara ca 1,5 miljoner personer. Av dessa är ca 200 000
med både för- och efternamn. Resten är
bara efternamn, eftersom förnamn inte har

med SLÄKTFORSKARNYTT

tagits med tidigare.
Det innebär att alla bidragsgivare som
tidigare har sänt in efternamns-uppgifter,
nu kan ha nytta av att skicka in ett bidrag
på nytt. Alla nya medlemmar är också välkomna att skicka in till basen. Jag kan nästan lova att även om man bara har registrerat kanske 100 personer, så kan man ha
nytta av DISBYT. De flesta får intressanta
träffar, när disketten skickas tillbaka.
Olof Cronberg

DISBYTdatabasen
Innehåller utdrag från ca 750
medlemmar varav ett flertal inkluderar förnamn.
Basens innehåll motsvarar
ca 1.5 miljoner individer vari
f.n. ingår ca 200.000 förnamn.

Varför vänta?
Skicka in DITT utdrag nu!
Du kommer med stor sannolikhet att få träff med någon
annan medlems material!

Några
erfarenheter
och
synpunkter
på GEDCOM

en dam i Pasco, Washington, som via mina
underlag har funnit flera generationer släktingar i Sverige. Vi har en gemensam ana,
en vallonättling, från slutet av 1600-talet.
Vi byter nu information via E-post och med
GEDCOM-filer. Det problem som alltid
uppkommer är som vanligt våra svenska
bokstäver å, ä och ö.

Direkt övergång från
DISGEN-5 till DISGEN-7
Vid utskicket av DISGEN 7 har flera fall
inträffat då medlemmar har önskat att gå
direkt till 7:an från 5:an. På grund av ändring i filhantering mellan 5:an och 6:an går
detta inte utan vidare. I ett par fall har vi
försökt att gå via GEDCOM. Detta har,
såvitt jag kunnat konstatera, fungerat tillfredsställande. Vissa redigeringskommandon kan dock ej överföras. I de fall då
enbart ”grundfunktionerna” har utnyttjats
i DISGEN är detta en framkomlig väg.

RTF-utskrifter i DISGEN 7
En annan tillämpning av GEDCOM är,
när man arbetar i DISGEN 7, och vill ha en
RTF-utskrift. Man kan då exportera via
GEDCOM från DISGEN 7 till DISGEN 6
(eller till DISGEN 5) och sedan spara önskade utskrifter i RTF-format. Detta har
fungerat bra vid ett par försök.

Slutkommentar
Det skulle vara trevligt att höra om det
finns andra och bättre lösningar till de
ovan relaterade problemställningarna.
GEDCOM är ju trots allt ett program som
skall kunna utnyttjas vid överföring av
underlag mellan olika släktforskningsprogram. Det fungerar ju t.ex. mellan DISGEN och HOLGER.
Jörgen Fryxell,
fadder

Salt Lake City

I

mars 1994 sände jag in mina filer i
GEDCOM-format till Salt Lake City.
Jag använde mig då av DISGEN 5.17. I februari 1995 erhöll jag ett brevkort
från CHURCH of JESUS CHRIST of LATTER-DAY SAINTS, som meddelade att
materialet nu var inlagt och kunde användas vid släktforskning privat och av olika
institutioner. Nu i april i år får jag brev från

Det nya DGprogrammet är
fantastiskt!
Gratulerar!
M-nr 402
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DIS i
London

D

en berömda londondimman
lyste med sin frånvaro, när jag
besökte London ett par dagar
i slutet av mars. Jag behövde inte heller
ta fram mitt paraply. Jag hade lördag eftermiddag ledig, och tänkte då besöka lämpligt arkiv. Efter att ha surfat på nätet, och
inte riktigt kommit underfund med vilket
arkiv som skulle vara mest lämpligt att
besöka, stannade jag för att besöka Society of Genealogists lokaler
istället.
Society of Genealogists (SOG) kan väl
enklast beskrivas som Englands motsvarighet till Genealogiska föreningen i Stockholm. På internet hade jag funnit såväl
vägbeskrivning som en mycket bra beskrivning av biblioteket
(http://boulmer.ncl.ac.uk/genuki/SoG/
index.html).
Biblioteket låg centralt i närheten av
Underground-stationen Barbican. Man
hade öppet tisdag-lördag och man tog en
besöksavgift för icke-medlemmar på 10
pund per dag.

Några verk förtjänar att omnämnas.
Percival Boyds förteckning över invånare
i London som dock främst rör 15-1600-tal,
Boyds London Burials som omfattar 250
000 begravningar i London 1538-1853. Vidare finns 533 maskinskrivna volymer innehållande Boyds Marriage Index 1538-1837
som är uppdelat på counties i 25-årsperioder. Dessvärre är just de församlingar
som jag är intresserade av inte registrerade.
Ovanvåningen ägnades åt släktnamn.
Dels fanns det tryckta eller åtminstone
maskinskrivna verk, dels hade man en
dokumentsamling, där handskrivet material var insorterat på respektive släktman.
I dokumentsamlingen skulle finnas ca
11000 släktnamn. Dessutom fanns det
något som kallades specialsamlingar, vilket så vitt jag kunde förstå var stora samlingar, som man valt att inte splittra upp i
dokumentsamlingen. Material som hade
inkommit efter 1992 hade man inte lagt in i
dokumentsamlingen utan lagts på mikrokort istället.

Från 1837 har Storbritannien en central
folkbokföring med register över alla födda,
vigda & döda kvartalsvis. Dessa register
hade man på mikrokort. För att få fram de
fullständiga notiserna får man sedan kontakta General Register Office. Mellan 1841
och 1891 finns också vart tionde år Census-listor som förvaras på Public Record
Office, och som man ej hade tillgång till
på detta bibliotek. Tyngdpunkten för biblioteket låg på äldre material och man rekommenderade att man uttömt dessa källor först.

Som vanligt var jag på jakt efter min
sjökapten William Bourn (1780-1845) som
på 1830-talet flyttade från London till Göteborg. I dokumentsamlingen fanns en
arkivkartong, som ungefär till hälften ägnades åt släkter med namnet Bourn eller
vanligare Bourne. Handlingarna låg uppdelade i papperskuvert eller platspåsar,
vilket knappast skulle gjort en svensk
arkivtjänsteman glad. Uppgifterna om
olika Bourne-släkter var dels lite släktutredningar med släkttavlor och liknande,
dels avskrifter av olika typer av dokument.
Jag fick känslan av att äldre material från
15-1700-tal dominerade, och att en del
tycktes röra frälsesläkter. Materialet låg
dock huller om buller, och verkade komma
från olika håll. Det framgick dock sällan
vem som hade skrivit ner uppgifterna, så
jag kan tänka mig att det kan vara svårt att
kolla vidare.

Huset bestod av tre våningar, och när
jag anlände på lördagseftermiddagen, var
alla hundra portföljskåpen vid ingången
upptagna. Det rådde således en febril aktivitet i huset. På mellersta våningen fanns
biblioteket. Böckerna var uppställda efter
county och uppdelade på allmänna verk,
lokala verk som bara rör någon enstaka
församling, olika typer av register, gravstensinventeringar, register till census-listor mm.

Någon utredning om min släkt Bourn
fanns jag inte, däremot fann jag en lös
lapp som tydde på att jag inte var den
förste som sökte. Det fanns nämligen en
avskrift från 1950 av en kyrkoboksnotis
från Stroud 1780 att det föddes en William
Wyatt som oäkta son av Elizabeth som
var dotter av Anthony Burne. Jag kände
igen uppgiften, eftersom jag hade stött
på den tidigare när jag forskat i Salt Lake
City, även om jag är tveksam om det verk-

ligen rör sig om min William Bourn. På baksidan av lappen stod det: ”Do you think
that this is the right certificate? Mr
Orrenius has not yet paid anything. GBP”.
Uppenbarligen har för knappt 50 år sedan
en svensk vid namn Orrenius sökt samma
uppgift som jag letar efter. Denne man är
sannolikt en fyrmänning till min far eller
farmor.
I övrigt fanns antavlor ihopsamlade
från medlemmarna med efternamnsregister
till varje volym. Det fanns böcker som vi
känner igen från Sverige, universitetsmatriklar, militära matriklar, särskilda yrkesgrupper som jurister och läkare.
På bottenvåningen fanns läsapparater
för mikrokort & mikrofilm. Man hade
mormonernas International Genealogical
Index (IGI) både på kort och en uppsättning på CD-skivor. Ovannämnda General
Register Office Index över alla födda, vigda
& döda 1837-1920. Dessutom hade man
ett kortregister som kallades The Great
Card Index, som innehöll åtskilliga miljoner kort. Inte heller i detta kortregister fann
jag något av värde.
Jag passade också på att försöka
klämma en av tjänstemännen på hur jag
skulle lösa mitt släktforskningsproblem.
Han hänvisade dock till de källor som jag
tidigare hade sökt i, så jag fick ingen ny
ledtråd. Jag lämnade över ett exemplar av
de uppgifter som jag hade om släkten
Bourn utskrivet på engelska från DISGEN,
vilket skulle föras till dokumentsamlingen
och omnämnas i deras tidskrift. Med lite
tur kan det leda till några fynd. Vid nästa
londonbesök kommer jag bege mig till
Greater London Record Office som numera
heter London Metropolitan Archives för
att söka vidare.
Olof Cronberg
Computer Genealogy
Update
1997 Edition
ISBN 0 948151 14 5, Family Tree
Magazine, 61 Great Whyte, Ramsey,
Huntingdon, Cambs PR17 1HL,
tel (UK) 01487 814050, £3.20

Detta häfte innehåller 32 sidor med
en förteckning över alla engelskspråkiga släktforskarprogram. Här
finns också en lista över tilläggsprogram som utifrån bl a PAF- och
GEDCOM-data kan göra olika typer
av utskrifter.
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GELBGJUTAREGÅRDEN
i Gamla Linköping

H

uset Gelbgjutaregården, som
är klubblokal för föreningen
DIS, flyttades 1964 från kvarteret S:t Kors 39 till Gamla Linköping. S:t
Kors 39 var beläget strax söder om Järntorget (Borggården) och 3 kvarter väster
om ”Pilens backe”. Det begränsades i norr
av Storgatan och sluttade söderut mot S:t
Korsgatan.
Huset har fått namnet Gelbgjutaregården efter en gelbgjutareverkstad som
var belägen på gården precis norr om huset. Den som sist ägde gelbgjuteriet var
Albin Carlsson. Albin ägde det först tillsammans med Nylander 1927-c:a 1932 och
sedan ensam fram till det revs 1958. Vid
ingången till kvarteret från S:t Korsgatan
fanns mellan Gelbgjutaregården och ett
gult hus väster därom en portal, som från
1930-talet innehöll inskriptionen
”Carlssons gelbgjuteri”. Albin Carlsson
bodde själv ej i Gelbgjutaregården utan
på Storgatan 70. Vid kontroll av mantalslängder från 1880 har jag inte funnit någon gelbgjutare som bott i huset. Det gula
huset väster om Gelbgjutaregården användes som gjuteri av gelbgjutarna. Under andra världskriget användes det som
skyddsrum.
Yrkesbeteckningen gelbgjutare kommer från det tyska ordet Gelbgiesser, där
gelb (gul) syftar på den gula metall, främst
mässing, som yrkesmännen använder.
Några gelbgjutare omnämns i Linköping
från 1767 och framåt.
I Robert Bohrns bok ”Kulturhistoriska
skrifter över Gamla Linköping” finns på
sidan 670 en teckning av 2 hus från S:t
Korsgatan 15 och en beskrivning av dem
daterad den 20/4 1956. Ett utdrag ur boken: ”En gammal säregen gård från S:t
Korsgatan No 15 som med säkerhet kan
dateras till omkring 1500-talets mitt ... Det
röda trähuset med 2 fönster och 2 små
rum... Porten och dess omfattning är
mycket egendomlig, den är ensam med sitt
utseende, men det mesta är nu borta, och
omgjorde med enkla bräder. Gick under
namn av Gelbgjutaregården”.
Gelbgjutaregården var ett litet tvåvåningshus som bestod av 2 lägenheter,
vardera omfattande 1 rum och kök.

Beskrivning av kvartet
S:t Kors 39

Per Eckerbergs anknytning till S:t Kors 39

Som ovan nämnts låg kvarteret mellan
Storgatan och S:t Korsgatan. Från Storgatan fanns en genomgång till S:t Korsgatan. På Storgatan fanns förutom lägenheter ett plåtslageri med ena gaveln mot
Storgatan. På grund av att kvateret
sluttade ner mot S:t Korsgatan var
plåtslageriets andra gavel beläget ovanpå
Gelbgjuteriverkstaden, från vars södra
ingång man via en trappa kunde komma
ner till Gelbgjutaregårdens ingång. Utmed
S:t Korsgatan låg förutom Gelbgjutaregården en portal och ett gult hus. Mellan
detta gula hus och Storgatan fanns diverse uthus. Det fanns även en berså och
ett stort päronträd inne på gården.

I S:t Kors kvarter 39, men med adress
Storgatan 70 bodde från 1892 till sin död
1929 bleckslagaren Axel Malkus Sandberg, född 1851 i Skänninge. Han var gift
med Emma Sofia Andersson född 1860 i
Rystad och död 1930. De hade 6 barn. Av
dem var John, född 1887, studiekamrat med
sedermera landshövdingen Per Eckerbergs far på lärarseminariet i Linköping.
Per Eckerberg föddes 1913 i Köpenhamn.
Bland annat på grund av att modern var
lärarinna och skulle förlora tjänsten vid
giftermål, blev Per Eckerberg fosterson till
bleckslagare Sandberg på Storgatan 70
från 1915 fram till 1919, då föräldrarna gifte
sig och Per Axel flyttade till Burlöf i Malmöhus län. Per Eckerberg kom sedan som
landshövding att bo på Linköpings slott,
bara ett stenkast från den plats han några
år bott som barn.

Ägare till S:t Kors 39
1696

Anders Jönsson.
Ligger vid Järntorget
1769
Skomakare Buseh och
Enkan Bergs arvingar.
1829-34
Skräddare Widerborg.
Före 1868 Carl Widerborg.
1868-1883 Smeden Nils Davidsson.
1883-1889 Smeden Nils Davidssons
arvingar, Frans Josef
Oskar, Nils Alfrid, Clas
Leonard och Carolina.
1890-1891 Målaren J. O. F. Davidsson
i S:t Kors 59.
1891-1910 Enkefru Stina Karin Lundgren, född 1836 i Högby,
död 1910.
1911-1918 Skomakare Karl Edvard
Storm.
1919-1926 Fabrikör Jean Emil Elis
Lundgren, född 1873,
död 1926. Han var son till
Stina Karin Lundgren.
1927
Fabrikör Jean Lundgrens
sterbhus.
1928-efter 1945
Adolf och Signe
Lundgren, syskon till Jean
Lundgren. En Lundgren
var ägare fram till c:a 1950.

Källor
! Mantalslängder i Vadstena Landsarkiv

! Taxeringslängder från Länstyrelsen
! Linköpings Domkyrkoförsamlings
kyrkböcker

! Handlingar från Östergötlands Läns!
!
!
!
!
!

museum
Handlingar från Östergötlands läns
Lantmäterimyndighet
Handlingar från Kommunlantmäterikontoret
Handlingar från Byggnämndskontoret
Bertil Torekull: Den lille hövdingen
Thord Lindell:Hantverk och Manufakturer i Linköping
Roland Karlsson
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Några
förtydliganden
till
Handledningen

DISGEN 7
Status-rapport

för DISGEN 7

D

ISGEN 7 har nu varit ute i
knappt 4 månader. Under den
första månaden rättades en
del fel vilket gjorde att vi skickade ut 7.0b
till alla användare.
Redan från början hörde många av sig
med synpunkter på vad som kunde förbättras och förslag på nya funktioner som
man ville ha. Denna dialog med användarna är ju i grunden positiv - den gör att
DISGEN ständigt utvecklas i den riktning
som är mest gynnsam för släktforskarna,
en av de stora fördelarna med föreningen
DIS.
Strömmen av brev, fax och E-mail fortsätter att vara strid, det är ju inte så konstigt med tanke på att över 2500 medlemmar nu har DISGEN 7. Men det ställer
också stora krav på oss som skall ta till
vara och besvara alla rapporter.
Våra faddrar gör här ett stort arbete i
sina kontakter med användarna. Trots det
kommer ett ganska stort antal rapporter
till mig, som skall bedömas, bokföras,
eventuellt åtgärdas och besvaras.
För att detta skall gå så smidigt som
möjligt vill jag be er som skickar in en rap-

port att tänka på följande.
Ange alltid namn och adress. Medlemsnummer leder visserligen till namn och
adress men det är ett moment extra.
Skicka med frankerat och adress-erat
svarskuvert, inte av ekonomiska skäl utan
för att det underlättar en hel del. Svarskuvert gör att du får snabbare svar.
Beskriv alltid ett eventuellt fel så noga
som möjligt, helst hur du fick fram felet.
Jag måste kunna återskapa felet hos mig
för att ha en möjlighet att hitta och åtgärda det. Skicka med bug-filer om sådana
finns, men komplettera alltid med din egen
version av vad som hände. Alltför vaga
rapporter löper risk att hamna sist i kön.
De resurser som jag lägger på DISGEN
7 kommer att delas lika mellan att besvara
rapporter och att arbeta med vidareutveckling. Målet är att göra en 7.0c som kommer
att skickas ut någon gång i höst.
I 7.0c kommer vi att komplettera så att
den når minst samma funktionsnivå som
DISGEN 6, t.ex. säkerhetskopiering,
släktskapstavlor, utskrift till textfil och till
RTF, plus ett antal mindre åtgärder.
Lars B.

För Dig som ännu inte uppgraderat dig till DISGEN 7
finns en betällningstalong på sidan 15!
Klipp ut, fyll i, frankera och stoppa på lådan!

Ett streck på
bildskärmen i Tavlorfönstret!

När du bläddrar i en antavla kan
det då och då uppträda en bred vågrät linje i fönstret.
Detta är inget fel, som kanske en
del av er misstänker. Nej, det är så
att om tavlestrukturen i i vissa generationer saknar uppgifter blir det
en lucka i trädet som programmet
markerar på detta viset. Du kan studera fenomenet genom att titta på
dina anor och variera antalet generationer med + och - tangenterna och
sedan flytta markören så att generationerna förflyttas över skärmen.
Om du har en tom gren i tavlan
kommer ett "hål" att uppstå där plats
för de saknade reserverats. Programmet upptäcker detta och om
"hålet" sträcker sig över hela fönstret så komprimeras tavlan på höjden
för att bättre utnyttja fönsterytan.
Det är vid detta tillfälle den breda
vågräta linjen dyker upp för att tala
om att här saknas generationer i tavlan.

Några tryckfel ...

Filnamnen som är inblandade i
Export och Import i textformat har
blivit felaktigt angivna. Följande rättelser bör du föra in för hand i din
handledning:
Sidan 38, 1a spalten, 3e punkten:
står ... dhnn.dg7...
skall vara: ...dhnn.tx7...
Sidan 38, 2a spalten, 6e punkten:
står ... dxnn.dg7...
skall vara: ...dsnn.tx7...
Sidan 41, 1a spalten, näst sista
raden: står ... dh*.dg7....
skall vara: ...dh*.tx7...
Sidan 41, 1a spalten, sista raden:
står ... dx*.dg7.
skall vara: ...ds*.tx7.
Björn J
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Röster om DISGEN

”I huvudet på en
gammal forskare”

I AnKnytningen 2 / 97
berättar Gunder Larsson
om sin släktforskning
genom åren. Låt oss
citera några avsnitt ur
hans berättelse:

S

läktforskning påminner mycket
om att byta filmstjärnor med var
andra, som nästan varje skolunge gjorde i början på 50-talet. Det gällde
att få ihop så många filmstjärnor det gick.
Bunten i gummi-snodden växte och
krympte, man bytte en ”kändis” mot kanske två eller tre ”mindre kända”, eller tvärt
om. Mina funderingar runt släktforskning
är, att när man byter personer med varann
då krymper inte bunten hos den ene forskaren, utan den växer hos båda.
Mitt intresse för släktforskning började
när jag flyttade från Eskilstuna till Oxelösund 1987....
Vår nuvarande ordförande Håkan
Linderyd ledde en kurs i släktforskning,
så var karusellen igång. Här fick jag
tillfredsställa både nyfikenheten och
envisheten, och att det var en utmaning
fick jag snabbt klart för mig. Jag avverkade
snart nog mina anor, som var tillgängliga
på mikrokort (då rullfilm). Jag ritade
antavlor och skrev ansedlar, rättade fel jag
hittade, ritade nya antavlor och skrev nya
ansedlar, men jag tyckte inte jag fick någon stil på det jag höll på med. Då tog
intresset slut och forskningen låg i pärmen och såg bara rörigt ut. Nu tio år senare vet jag att man varken blir färdig eller
blir en dujtig forskare på det halvår som
kursen varade. Senare, 1993, fick jag höra
att det fanns dataprogram för släktforskning och det där med data lät kul. Jag fick
låna en gammal XT-dator och köpte programmet DISGEN. När jag matat in alla
uppgifterna från pärmen och fått en
mycket bättre översikt på det material jag
hade, då vaknade intresset igen. Var och
hur skulle jag nu fortsätta? Jag bestämde
mig för att registrera alla personer i Kjula
socken…
Jag hade kunnat registrera alla perso-

ners fakta i en vanlig databas, men det ser
så tråkigt ut att bara läsa en massa fakta,
så jag beslöt att börja mata in i dataprogrammet DISGEN. Det ångrar jag inte
en sekund, nu fick jag min nyfikenhet stillad. Det är otroligt att se trädet växa. När
jag har kopplat ihop några giften är jag
nyfiken på att se hur stort trädet är, som
jag själv finns med i. När jag gick kursen
hittade jag ca 400 personer som jag var
släkt med. I skrivandes stund är det 4687
personer som hänger ihop i mitt eget träd.
Totalt är det 16200 personer inmatade i
DISGEN. …
Det blir mycket kontrollerande mellan
de olika volymerna för att bestämma identiteten på en person. En läsapparat räckte
inte, det blev för mycket plockande. Nu
har jag tre läsapparater igång samtidigt:
en med volymen jag registrerar, den andra
med tidsperioden före den och med den
tredje växlar jag olika kortvolymer efter
behov…

I samma nummer av
AnKnytningen
porträtteras Nils-Gunnar
Carlsson och vi citerar ur
artikeln:

F

rån mitten av 1980-talet till 1994
låg min forskning nere. Arbetet
tillät ingen hobbyverksamhet då
fritiden var begränsad. När jag sedan
trappade ner på yrkesutövningen har jag
satt fart igen. Första åtgärden var att skaffa
ett dataprogram från DIS i Linköping och
lägga in de uppgifter jag samlat på mig.
Jag tycker att DISGEN är ett suveränt program. Det håller lätt reda på alla släktuppgifter. Just det tråkiga arbetet med att
göra antavlor går ju lekande lätt med datorns hjälp. När jag skall träffa släktingar i
förskingringen tar jag alltid med en lämplig förteckning och kompletterar med nya
uppgifter. …
Genom att vara med i DIS, Östergötlands Genealogiska Förening och vår egen
förening har jag kommit i kontakt med flera
släktingar som också forskar…

Så lätt är
det att
undvika
MUSSJUKA!

Datormusen har gjort
arbetet framför skärmen
lättare. Men tyvärr kan
detta också medföra
smärtor i axel och
armbåge, sk mussjuka.

S

kadorna uppstår när musen flyt
tas i små, precisa ryck. Dessa rö
relser utförs inte - som man skulle
tro - av fingrar eller hand utan av axlarnas
muskler. Dessa stora muskler är inte avsedda för finmotoriska uppgifter, vilket leder till smärtsamma muskelspänningar i
nacke och axlar.
Även armbågen är utsatt. Den aktiveras när du använder pekfingret för att
klicka på musen. Smärtorna känns på armbågens yttersida på den punkt där
underarmens sträckmuskler är fästade. För
sök böja handleden bakåt och följ de
spända musklerna på yttersidan av armen
uppåt till armbågen så finner du punkten.
Belastningen förvärras om du håller pekfingret lyft ovanför knappen mellan
klickningarna. Musarmbåge, som denna
skada också skulle kunna kallas, är samma
tillstånd som den välkända tennisarmbågen.
Den tredje punkten som kan ta skada
är handleden. Eftersom musen ligger på
bordsytan, måste du böja handleden bakåt
för att få upp fingret och klicka på ovansidan. Om handleden överbelastas, kan
du drabbas av en mycket smärtsam inflammation i senkapselhinnan.
Ett steg på vägen att undvika dessa
skador kan vara att köpa en ergonomisk
mus, men det är inte tillräckligt.
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Fem goda råd
för att undvika mussjuka

Mus och tangentbord

I

bra program kan man ofta an
vända knappkombinationer på
tangentbordet i stället för musen. Gör det - det avlastar axlarna!

Arbetshöjden är viktig

S

tol, bord och dator skall
passa till varandra i höjd.
Skärmens ovankant skall
vara i höjd med ögonen och på ett
avstånd av ca 60-70 cm. Det skall finnas plats för papper och böcker mellan skärm och tangentbord. Om du
tvingas lägga papper vid sidan måste
du vrida huvudet och då överbelastas nacke och axlar ensidigt.

Ändra ställning ofta

A

och O för att undvika mus
skador är variation. Byt
arbetsställning. Lägg tangentbordet i knäet och benen på bordet. Res
dig upp med jämna mellanrum och gå omkring. En bra skrivbordsstol bör ge dig
möjlighet att också variera ditt sittande.

Byt hand och finger

Stöd, arm och hand

F

ör att förhindra att handle
den böjs bakåt kan du an
vända en stödkudde, platta
eller tunn bok för att utjämna nivåskillnaden. På så sätt undviker du
överbelastning.

(Baserat på en artikel i
tidskriften I FORM, 10/1995)

A

nvänd en ergonomisk mus och
lär dig använda den med båda
händerna och med olika fingrar. Håll inte fingret lyft mellan klickningarna.

--- Klipp ut talongen, sätt på frimärke och posta i närmaste brevlåda! ---

Härmed beställer jag uppgradering (=byte) av min gamla DISGEN-version (ABCversion 3, DOS-versionerna 3.5, 5.0, 5.1 eller 6.0, Mac-version 4.0 eller 4.5) till nya
DISGEN 7 för Windows.
Jag bifogar min gamla originaldiskett(er) (men jag behåller en kopia av programmet i min dator ifall någon kontroll behöver göras vid konverteringen av mina släktuppgifter).
Priset för uppgraderingen är SEK 250:- (obrutet medlemskap förutsätts).
Leverans (av disketter och handledning) sker per post, inbetalningskort bifogas.
Medlemsnummer: ______________
Namn: _______________________________________________________________
Adress: ______________________________________________________________
Postnr, Ort: ___________________________________________________________
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Bokrecensioner

V

i har till DIS-biblioteket erhål
lit två prydliga exempel på
släktböcker som till stor del redigerats med hjälp av DISGEN, den ena
med PC-versionen och den andra med
Macintosh-versionen. Böckerna riktar sig
givetvis mest till medlemmar av de beskrivna släkterna, men kan också tjäna
som exempel på hur släktböcker framtagna
med datorns hjälp kan utformas.

K G Junhall: ”Strengberg en släktutredning” (1996,
eget förlag)
Boken inleds med en presentation av
smedmästarsläkten Strengberg, som spelade en betydande roll vid Jönköpings
gevärsfaktori under nära 200 år. Anfadern
är Lars Strengberg, född 1701 i Strängsered på gränsen mellan Västergötland

och Småland, och ambitionen har varit att
kartlägga så många av hans ättlingar som
möjligt. Av de i personregistret upptagna
3200 personerna är omkring hälften ättlingar till Lars i upp till 10 generationer.
Det finns också ett omfattande ortsregister till själva släkttavlan, som är utskriven i sedvanlig tabellform med DISGEN version 6. Till de flesta notiserna
finns källhänvisning. För flera personer
finns utdrag ur bouppteckningar, Pistolmakarämbetets protokoll m m som på ett
levande sätt belyser förhållandena för
denna speciella yrkesgrupp. Ett 10-tal väl
utvalda bilder finns med.
En bruksanvisning för hur man läser
släktboken ingår och torde vara värdefull
för de många ättlingar som skaffar boken
och inte själva är släktforskare.
Boken kostar 150 kr plus porto och kan
beställas hos författaren: K G Junhall,
Enebergsvägen 13, 511 57 KINNA.

Ulla-Britt Wallgren:
”Petrus Steuchius
samlade ättlingar” (1997)
Denna bok på nästan 600 sidor kan
vara den största stamtavla utskriven med
DISGEN som har publicerats i tryckt form.
Stamtavlan omfattar 4131 tabeller i tre spalter och innehåller ca 14000 ättlingar plus
ingifta och ibland dessas föräldrar.
Stamfadern Petrus Steuchius var den
förste superintendenten i Härnösands
stift, och därmed inrymmer stamtavlan ett
stort antal prästsläkter som finns i ett särskilt namnregister. Förutom ett sedvanligt
ortsregister finns ett sockenregister som
även anger länstillhörighet.
Ett antal grafiska illustrationer ger intressant statistik bl a om antal ättlingar
per generation och även hur många personer som hör till vart och ett av de fem
barnen till Petrus Steuchius.

Brevporto

Nya
N,
E
G
S
DI
tack!

Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING
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I åtta kartbilder visas med antalsuppgifter hur ättlingarna spred sig till olika
län i Sverige, samt till andra länder och
världsdelar. För ett av Petrus barn finns
ättlingar i samtliga 24 svenska län. Och
bland födelsenotiserna finns mer än hälften av USA:s delstater representerade.
Ulla-Britts egen databas med 4000
Steuchius-ättlingar växte till 14000 efter
upprop i släktforskartidningar, ca 100
släktforskare hörde av sig, många skickade färdiga släktutredningar bl a på datamedia. Detta visar dels att släktforskning
ofta är ett lagarbete, dels hur väsentlig
kontakt med andra släktforskare är vid
släktsammanställningar av denna storleksordning.
Förutom DISGEN för Macintosh, har
bl a använts dataprogrammen Word, FileMakerPro, MacDraw, Excel och ClarisImpact för kartor. Genom att Ulla-Britt är
gift med Arne Wallgren, som programmerat DISGEN för Macintosh, har detta stora
arbete även lett till en och annan modifiering av programmet.
Forskningen är inte klar, det finns
många fler Steuchiusättlingar att kartlägga. Och med Ulla-Britts egna ord:
”Släktforskning är verkligen en underbar hobby! När jag fick idén till detta
kunde jag inte föreställa mig att det skulle
bli så omfattande att jag skulle behöva
ägna så stor energi för att minska ner det
för att få rum i en bok. Kanske behövs
förstoringsglas till vissa sidor”
Boken kostar 225 kr och kan betällas
från författaren: Ulla-Britt Wallgren, Skolvägen 29 A, 433 61 SÄVEDALEN
Sture B
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Slumpen i släktforskningen

läktforskning är förvisso en verk
samhet som är inspirerande,
spännande och fylld av
upptäckandets glädje och den leder ofta
till glädjande kontakter med ’okända’ släktingar, så som Anita Carlsson beskriver i
nr 3/95 av Diskulogen och även jag har
upptäckt märkliga tillfälligheter i samband
med min forskning som jag vill berätta.
Jag var som de flesta människor ganska ointresserad av släktens historia under ungdomsåren, uppe i västra Medelpad, men intresset kom när jag närmade
mej pensionsåldern och jag började forska
och vad jag visste var att min farmor hette
Charlotta Kajsa Skröder, och att hon föddes som s.k. oäkting år 1868 vid Länstersjön i västra Medelpad och att min farfar
Nils Nilsson (Granqvist) föddes 1853 och
kom från Gräsmarkstrakten i Värmland, det
var dom fakta jag hade att börja med. Jag
var sen 1960 bosatt i Köping och började
min forskning i februari 1990 och sommaren 1991 skulle min sambo Maud och jag
till Värmland för att hälsa på hennes släktingar och när vi då befann oss i Värmland så tyckte jag att det skulle vara intressant att besöka Gräsmark och att försöka leta igen Popetorp, min farfars födelseort, som jag nu visste varit en by på fem
gårdar ovanför Timbonäs, på 1800-talet.
Vi studerade kartan och fann en antydan
till väg som vi bestämde oss att utforska,
det var en mycket dålig kärrväg som ringlade genom skogen, inga skyltar, inget att
orientera sig efter. Det fanns gott om små
byar i trakten under artonhundratalet, men
nu fanns bara rester av någon gammal
husgrund på några ställen. Efter cirka en
mils skumpig färd, så stannade vi vid ett
vägskäl och funderade på om vi skulle
vända med oförrättat ärende, när en bil
kommer från andra hållet. Räddningen? Nu
kunde vi nog få veta var vi befann oss?
Det var en ensam man i bilen. Jodå, han
kunde ge besked! Det var ungefär en kilometer kvar till Popetorp. Vi talade om vårat
ärende för mannen i bilen och att vi även
varit på Gräsmarks kyrkogård och tittat

på gravstenarna efter eventuell släkt och
han undrade då om vi sett något som verkat bekant och jag svarade ”Jodå, jag har
funnit en som hette Konrad Matsson” Då
säger han ”Då är vi nog släkt!” Kan man
tänka sig! Det visade sig att mannen som
vi mött mitt uti vilda skogen hette Allan
Olsson och han var min tremänning. Hans
mor och min far var kusiner. Han hade inte
åkt denna vägen på många år , men fick
ett infall att åka just den dagen och det
kan man säga var ett märkligt sammanträffande. Vi hittade sen det som en gång
var varit min farfars barndomshem. En del
rester av timmerväggarna, invändigt
klädda med björknäver, fanns kvar, men
av dom stora uppodlade marker, som
omgett byns fem gårdar fanns inget spår.
Det sista jordbruket lades ner omkring
sekelskiftet och på åtti-nittio år växer en
grov timmerskog upp, så det fanns inte
mycket kvar som kunde visa att det här,
enligt 1800-talets husförhör, bott upp till
sjuttiotalet personer.
I min forskning fann jag också att min
farmors far hette Per Schröder och han
hade kommit upp till Rätan från Torsby.
Hans farfars far var brukspatron i Torsby.
Men det märkliga som senare uppenbarade sig i forskaningen i detta sammanhanget var att Pers kusin, Magnus Schröder i trettio års tid varit varvstimmerman
och släktare just i Köping, där jag då var
bosatt, och att hans söner varit med och
bildat den i våra dagar populära musikkåren Lyran i slutet på artonhundratalet
och att farmors fastrar också bott i Köping. Det kan man väl säja var märkliga
resultat av mitt släktforskande!
Hälsningar från medlem 4503
Helge Granqvist
Nyborg Österunda
740 83 Fjärdhundra
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I

”Orter” i DISGEN

bruksanvisningen för DISGEN fö
reslås att man vid registrering av
orter skall använda sig av länsbokstav, dvs län, för att geografiskt bestämma
var orten ligger. Efter vad jag förstått så
har inte (kommer inte) länsindelningen
varit statisk. Socknar - församlingar har
flyttats mellan länen och nya länsindelningar kan bli aktuella. Strängt taget
bör man alltså vid angivande av länstillhörighet ange vilken tidpunkt som avses. Frågan uppstår också om man skall
uppge en tidpunkt i nutiden eller den indelning som gällde när personen levde (alt.
Händelsen ägde rum).
Själv har jag fram till nu använt mig av
landskapsindelning som jag tror är mer
statisk åtminstone sedan medeltiden.
Landskapsgränser kommer förmodligen
inte att ändras i framtiden då begreppet
landskap inte har någon juridisk /kameral
mening. Hittills har jag inte haft några problem med att placera socknar i landskap
men det kanske finns? Vissa problem uppstår dock vid utbyte av släktforskningsdata med andra forskare och när man
skickar uppgifter till DISBYT.
Efter att nyligen varit in på Internet och
”tittat” på andra släktforskares resultat ser
jag att fler än jag anger landskapstillhörighet.
Eftersom en (viss?) standardisering vid
användandet av DISGEN är önskvärd så
kanske DIS vill kommentera detta och kanske även läsarna har synpunkter.
Koordinatbestämningen av orter i nya
DISGEN, hur är den tänkt att användas i
dagligt bruk?
Med vänlig hälsning
Medlem 799
Kurt Karlsson
Njupkärrsvägen 5
135 55 Tyresö

Olof Cronberg,
DISBYT-ansvarig,
kommenterar:

Det finns inga tabeller över socknars
landskapsindelning. Just dessa församlingar som flyttats över länsgränserna har
nog också vissa problem med landskapstillhörigheten.
SVARs material är baserat länsvis.
Det finns säkert exempel på försam-

lingar som har samma namn i samma landskap. I allmänhet har man försökt döpa
om dessa med tillägg av till exempel härad
för att minska risken för förväxling, men
detta skedde ofta inte förrän i slutet av
1800talet.
Länsindelning är inte något fulländat
system, men det är inte landskapsindelning heller. Har rekommendationen tidigare varit att ange länsbokstav, så skall
tunga skäl till för att byta.
Sedan är ju inte länsbokstäverna självklara längre, eftersom de egentligen är avskaffade & har ersatts av siffror. Vi hade
ju också diskussionen A AB eller A & B
härförleden på ett DIS-möte.
Jag rekommenderar att man använder
nutida länsindelning eftersom det är den
som står angiven i vår uppslagslitteratur.
Koordinatfunktionen är en förberedelse för en DISKART-funktion för grafisk presentation av släktutbredningar mm.
Olof C.

Registerregistret

På initiativ av förbundets datagrupp
har nu den 2:a upplagan av förbundets
Register över kyrkboksregister blivit klar.
Peter Heimburger har gjort grovarbetet
liksom vid 1:a upplagan. Förbundet har
givit ut 3 mikrokort innehållande det nya
registret.
Trots beslut i datagruppen och ett uttalande från Släktdatas registermöte 1996,
så har förbundet ännu inte lagt ut Register-registret på Internet, där det naturligen hör hemma och kan uppdateras till
skillnad från mikrokortsutgåvan.
DIS har också begärt att få lägga upp
registret på DIS Family BBS.
Sture B

Web Publishing for
Genealogy
ISBN 0 948151 15 3, Family Tree
Magazine, 61 Great Whyte, Ramsey,
Huntingdon,
Cambs PR17 1HL,
tel (UK) 01487 814050, £4.55

Denna engelska skrift på 52 sidor
ger många praktiska anvisningar om
hur man kan lägga upp sin släkt på en
Internet Hemsida.

I Diskulogen nr 40 fann jag på sidan 5
dels en insändare och dels en artikel om
projekt ”Kyrkböcker Online”. Då jag gått
och funderat över detta sedan en tid, så
läste jag båda bidragen direkt. Men då det
inte helt stämde med mina egna funderingar, så bifogar jag här dessa med hopp
att någon kanske redan sysslat härmed.

Utökat
användande
av datorn i
släktforskningen

N

umera, så använder man ju en
dator i släktforskningsarbetet.
Då det mesta källmaterialet ligger på mikrokort, så behöver man också
en kortläsare. Med dessa två apparater
blir skrivbordet praktiskt taget överbelamrat. Vid uppläggandet av släktdata
skulle man ju även gärna vilja lägga in bilder och kanske även bilder av källor t.ex.
bouppteckningar, avtal mm.
En bildläsare i dag kan ju både behandla bilder och dokument. Med en tillsats av en s.k.dialook så kan man även
scanna in diabilder. Här är det jag har tänkt
vidare. Mikrokorten är ju diapositiv. Skulle
man kunna läsa in dessa eller delar därav
om man har en dialook på sin scanner? Då
kanske man kunde redigera eller förstora
de många gånger otydliga kyrkbokssidorna med bildläsarens mjukvara eller
annat bildbehandlingsprogram. På detta
sätt skulle man alltså förhoppningsvis
förenkla arbetet, slippa en apparat på skrivbordet och även kunna få in intressanta
uppgifter så att säga i original i ansedlarna.
Är det någon släktforskare, som har
provat på detta förfaringssätt, så vore det
mycket intressant att få ta del av dennes
erfarenheter antingen genom en uppsats
i denna tidskrift eller direkt till mig på brev,
telefon, fax eller E-post.
Med vänliga hälsningar
medlm 5958
C-A Agge
Sandbergs väg 5
443 32 Lerum
Tel+fax: 0302-125 20, e-post:
carl-a.agge@mailbox.swipnet.se
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Insändare

Om
släktforskning

D

et är oftast ett nöje att få ett
nytt nummer av de olika DISföreningarnas medlemsblad.
De innehåller regelbundet bra och adekvat information på olika områden. Dock
saknar jag lite mer av medlemmarnas synpunkter. Jodå, det förekommer insändare
ibland, men oftast är det efterlysningar.
Eftersom jag själv varit redaktör för ett
hobby-blad i över 12 år och under den
tiden skrev över 110 medlemsblad, så vet
jag att det kan vara svårt att få medlemmarna att fatta pennan. Om det är inneboende blyghet, eller att man tror, att ens
egna synpunkter inte engagerar så många
andra, eller det finns andra orsaker, det
vet jag inte. Men det är synd, för utan en
dialog mellan styrelse och medlemmar kan
det bli en likriktning. Nu har ju DIS-föreningarna årsmöten, där deltagandet tycks
hålla sig på hög nivå. Och visst framförs
synpunkter och ställs frågor vid dessa tillfällen, men årsmötet är ju bara en gång om
året, och man vill kanske ha svar på en
fråga vid ett annat tillfälle. Det är bra att
man kan ställa frågor via DISNET och ny
även via Internet. Men alla medlemmar har
inte tillgång till PC och modem. Dessutom
kanske frågor och synpunkter inte tränger
fram till rätt person. Alltså vill jag uppmana alla att fatta pennan och delge erfarenheter, framföra synpunkter, ställa frågor eller kanske bara i all enkelhet berätta
om vad man själv stött på av konstigheter,
och kanske lyckats lösa, eller vill ha tips
om. MEN GÖR DET!
Och då är det väl bästa att jag själv
bidrar med några fall, som jag stött på.

Kontroll och åter kontroll

Det är tidsödande och ibland lite tråkigt att göra kontroller, men absolut nödvändigt, det har säkert de flesta konstaterat. Oftast är det årtal, som skiljer sig mellan olika längder, men plötsligt kan en person ha fått fel för- och efternamn. Och då
gäller det att kontrollera. Ibland kan prästen ha upptäckt felet och korrigerat det i
samma längd eller i den påföljande. Men
nyligen stötte jag på ett fall, där en kvinna
plötsligt fått nytt efternamn. Felet följde
henne hela livet ut, och även i dödboken
stod fel namn. Följer man då inte hela ked-

jan, så blir det fel. I det enskilda fallet kanske det inte spelar någon roll, men om
någon annan använder sig av Ditt material, då kan denne hamna helt galet. Nyligen fann jag en ana, som hette Eliasdotter
i alla längder, där efternamnet var utsatt,
men när jag gick tillbaka till födelseboken,
så visade det sig att fadern hette Assar.
Men modern hade efter dennes död gift
om sig med en Elias. Ibland anges fel
födelsekommun, och har en person då flyttat, kan det vara svårt att få upp rätt spår
om man inte går tillbaka i kedjan.

Fel föräldrar

I en familj fann jag en flicka Beata, som
av överstruken i längden utan notering
om orsaken, så jag antog att hon dött, men
jag kunde inte finna henne i dödboken.
Däremot stod hon i födelseboken med,
vad jag antog vara, rätt föräldrar. Så visade det sig att hennes mor hade dött 4
månader efter flickans födelse. I dödboken
stod att hon dött i barnsäng. Men efter 4
månader, konstigt. När jag så studerade
dödboken, så fann jag uppgiften att
familjefadern några dagar tidigare fått ett
dödfött gossebarn. Det vore i och för sig
en biologisk sensation, om man inte visste, att moderns namn ibland utelämnades. Men här måste ju något vara fel.
Modern kan ju inte gärna ha fått barn med
fyra månaders mellanrum. Så jag började
gå genom HFL för alla gårdar i byn, och
fann, efter visst letande, en flicka Beata
med exakt samma födelsedatum. I denna
familj hade fadern samma efternamn, som
i min första familj, men alla andra namn
var olika. I denna nya familj kan jag sedan
följa henne, men i födelseboken står hon
med fel föräldrar. Min fråga är om födelseboken upprättades i flera exemplar, och
att i det exemplar, som legat till grund för
mikrofichet felet inte rättades. För nog
borde väl rimligen prästen ha upptäckt
felet. Men kanske hade han inte tillgång
till originaldokumentet, när felet upptäcktes, eller så brydde han sig inte. Vad vet
jag. Finns det andra förklaringar?

Utsocknes död

I den socken jag studerar, Örkelljunga,
är det många luckor bland de tidiga
husförhörslängderna (HFL). Det gäller
perioden 1790 - 1820. Därför har jag gjort
ett register över alla avlidna under denna
period. Då upptäckte jag att det förekom
utsocknes avlidna. I dödböckerna från
seklets slut, ser man noteringar om att
meddelande sänts till hemsocknen i så-

dana fall. Men gjordes det även tidigare?
Min fråga beror på att jag saknar personer, som inte flyttat och inte finns i dödboken. Man kan ju tänka sig t ex soldater,
som omkommit under ett ”repetitionsmöte”, hur redovisades de? Men kvinnor?
Här har jag ett förbryllande fall, där Bengts
första hustru dör i slutet av april. I början
av maj får Bengt barn med sin tillkommande hustru Tyre. I juni vigs han med
Tyre. Den uppgiften är dock överstruken,
men på följande sida i vigsellängden finns
samma uppgift , men nu daterad i oktober.
Det äktenskapet kan inte ha varat länge,
för redan i december finns en ny vigselnotis för honom, där han vigs med Bengta.
Rimligt att tro, är då att Tyre dött, men det
finns ingen Tyre i dödboken för den aktuella perioden. Skilsmässor är ovanliga och
brukade noteras. Vad kan ha hänt? Har
man skrivit fel? Kan någon ge en rimlig
förklaring?

Kusin-giften

Såvitt jag vet gick man förr i tiden ”till
Kungs” när det var fråga om äktenskap
mellan kusiner. Men hur är det idag? Och
när slutade den betämmelsen att gälla?
Beslut om kusinäktenskap måste väl ha
registrerats någonstans, och var finner jag
dem i så fall? Märkligt nog finns det inga
noteringar i vigselboken, vilket man förväntar sig. Men bestämmelsen kanske
togs bort redan tidigare. Skulle vara roligt
att få svar!
Det här var några funderingar och frågor. Kanske kan de ha ett visst allmänt
intresse, säkert är att många kunniga
släktforskare sitter inne med svar på dessa
och andra frågor, som jag tror att andra
medlemmar skulle vilja ha svar på. Därför
uppmanar jag alla, skriv och fråga!
Just Din fråga kan vara en sådan, som
även andra vill ha svar på.
Beträffande mitt register över döda i
Örkelljunga, så ställer jag gärna det och
några andra egna Örkelljunga-förteckningar till andra intresserades förfogande,
om intresse finns. Kanske genom uppladdning till lämplig area i DISNET. Det är
skapat med Excel.
Med vänliga hälsningar från en nyfiken (och bitvis ovetande) släktforskare
Medlem 7507
Bertil Johansson
Industrivägen 69 nb
135 40 Tyresö
Tel 08-712 40 87
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Efterlysningar

Denna spalt är öppen för alla medlemmar i DIS! Av
utrymmesskäl har vi inte möjlighet att ta in efterlysningar från andra släktforskare.
Efterlysning 42:1

Jag efterlyser min morfars mormors mor
Anna Stina Jönsdotter f 1790-06-05 i
Horns Socken, Östergötlands län. Ett annat födelsedatum är 1790-08-05. Denna
förs. Saknar såväl husförhörslängder som
födelse- och dopböcker för denna tid. Enl.
familjesägen var hon av vallonsk härkomst. Ett namn liknande ”Bringendorf”
har nämnts. Kanske kan det vara någon
invandrad vallonsk smed som hon härstammar ifrån.
Anna Stina kom 1808 till gården Skälfalla i Tjärstads socken, Östergötlands län.
Gift 1:o 1810-02-25 med Sven Svensson, f 1771-02-15, d 1814-05-26
Gift 2 :o 1815-07-08 med Anders Samuelsson, f 1789-08-28 i S.Wi, d 1856-07-21 i
S. Wi.
Anders var bonde i Norra Flaka, S.
Wi.
Anna Stina dog redan 1823-08-09 i S.
Wi endast 33 år gammal.
Barn: Inga-Lisa Svensdotter, f 1810-0526 i S. Wi, Anders Petter Svensson, f 181208-23 i Tjärstad, Gertrud Lotta Andersdotter, f 1815-09-14 i S. Wi, d 1858-05-25 i
S. Wi, Stina Carin Andersdotter, f 181812-06 i S. Wi, d 1891-04-05 i Hultsfred,
Anna Maria Andersdotter, f 1822-09-22 i
S. Wi.
Finns det någon släktforskare som har
kontakt med denna familj?
Medlem 674
Kerstin Jeppsson
Ärtholmsvägen 198
216 20 Malmö

Efterlysning 42:2

Johan Erik Nordeman, bruksinspektor
vid Ry järnbruk i Göteryd (G), är enligt
kyrkboken född 1755-01-29. Uppgift om
var saknar jag helt. Han dog 1816-05-08.
Han var gift först med prästdottern CC
Norlin och sedan med E C Gersonius.
Av barnen blev en handelsman i Kristianstad, en guldsmed i Köpenhamn. En
dotter gift i Köpenhamn.
Det finns en Johan Erik Nordeman född
1747 i Sundsbro, Bälinge ( C ). Viss an-

knytning kan där finnas till bergsbruk.
Hans spår slutar emellertid för mig med
att han flyttar till Ekeby (vilket?)
Jag är tacksam för all hjälp.
Medlem 7137
Hans Forthmeiier
Järnvägsgatan 23 D
574 38 Vetlanda
Tel. 0383-175 11

Efterlysning 42:3

Jag söker familjen och anorna till Ada
Elfrida Olsson, f 1874-04-16, d 1941-0414. Hon skall enligt familjetraditionen vara
född någonstans utanför Göteborg, möjligtvis Mölndal. Ada emigrerade till USA i
slutet av 1800-talet och träffade där norrmannen Per Eriksen Garberg (f 1875-0813 i Orkdal, Norge, d 1954-03-17 i Orkdal,
Norge). De gifte sig 1899 i USA. Ada och
Per flyttade tillbaka till Orkdal i Norge, förmodligen omkring 1902. De fick barnen
Anna, Arne, Mangfred, Erik och Reidar.
Ada skall 1928 ha haft en syster boende i
Fjärås. Hon hette Karolina Knutsson, f
1857.
Med vänlig hälsning
Medlem 4850
Erik Stendahl
Snövägen 4
175 38 Järfälla
tel. 08-580 322 75
E-post: e.stendal@swipnet.se

Efterlysning 42:4

Noen slektinger av svensk/norsk
avstamning i Minnesota etterlyser data
om
Salomon Andersson, född 1822 på ett
okjendt sted i Sverige
2:a hustrun Ingrid, född 1844
Barn av 1:a ekteskap: Emma, 12 år i 1870,
Anna, 5 år i 1870
Barn av ekteskap ???, Ida, 4 år i 1870.
Ingrid opplyser ved folketellingen i
1900 i USA at hun har hatt 9 barn, hvorav
8 lever. Familien ville gjerne vite hvor de
kom fra i Sverige for å kunne fölge slekten
videre bakover. Jag har selv planer om å
undersöke om de kan ha emigrert fra en

havn her ved Oslofjorden.
Jag har forespurt Emigrantinstitutet i
Växjö og de har gjennomgått 468.000 navn
uten å finne personerne. Men de opplyser
at man savner data for folk som emigrerte
för 1.1.1869, og såvidt man vet emigrerte
disse hösten 1868. De bosatte seg i Lakeland, Minnesota, og i mars 1872 skal de ha
flyttet til Grass Lake, Kanabic county,
Minnesota.
Vänlig Hilsen
Medlem 8476
Truls Holmsen
Kolsrödveien 120
1539 MOSS
Norge

Efterlysning 42:5

Jag har några efterlysningar om Samer.
Kanske någon har stött på någon av
dessa.
Jon Jonsson Glounk, f 1800 i Norge, d
1860 i Vilhelmina
Nils Nilsson Glounk, f 1818 i Vilhelmina
Påhl Bengtsson f 1813 troligen i Norge,
d 1877 i Kittelfjäll
Christoffer Andersson, f 1761. Bodde
i Burgfjäll, d 1837
Vill gärna ha kontakt med andra som
forskar om Samer runt Vilhelmina och på
Norska sidan rakt över.
Med vänlig hälsning
Medlem 8140
Saxy Lindbäck
Vårsippstigen 6
125 54 Älvsjö
Tel 08-978688 (kvällar)

Efterlysning 42:6

Jag söker förfäder och syskon till Anders Ramstedt och hans hustru Elisabeth
Walentinsdotter, samt deras gemensamma
dotter Anna, som den 25/7 1754 utflyttade
till Eura i Finland.
Grufdrängsgesällen Anders Ramstedt
född 10/6 1730 i Närke. Ingick äktenskap
den 1/11 1752 med Elisabeth (Lisa)
Walentinsdotter, född 30/1 1731 i Närke.
Hon var dotter till mästersmeden
Walentin Ersson, född 1704 och hans
hustru Cajsa Persdotter, född 1699.
Barn födda i Sverige: Anna, född 6/5
1753 i Stenstahammar, Johan, inte antecknad, troligtvis död.
När Anna döptes står Anders Ramstedt som Anders Andersson. Hans far
hett troligen också Anders i förnamn.
Medlem 8219
Oskar Ramstedt
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Prästängsgatan 5 a, A5
Fin-10600 Ekenäs
Finland
Tel: 019 2461488

Efterlysning 42:7

Jag har förgäves sökt föräldrar till Anders Severin Cavallin född i Nor i Värmland 1738 (ev. 48). Arbetade som vaktmästare på Olsäter Bränneri.
Gift med Catarina Dorothea Evaldsdotter, född 1736 (ev. 46).
Barn: Katarina Erika född 1761,
Torgny Daniel, född 1764, Daniel Henrik född 1761(kanske istället 1771? red.
anm.) och Charlotta Hedini född 1773.
Vore mycket tacksam för svar!
Medlem 5816
Rolf Genne
Turkosvägen 3
451 62 Uddevalla
Tel 0522-333 32

Efterlysning 42:8

Söker uppgifter om följande personer:
Johan Andreas (Anders) Heintz (ev.
Heintze, Heinz, Heins, Hins,Heinst) f 1699,
bodde 1764 i Botilsäter på Värmlandsnäs. I husförhörsboken står att han flyttade. Kan någon säga vart eller vet någon
var och när han dog? Ca 1741 kom han
som glasblåsare till Perstorp i Skåne från
Tyskland, men varifrån där?
Gottlieb Heintze ( Heinz, Heintz) f i
Tyskland 1727. Kom till Perstorp i Skåne
ca 1741. Kan någon säga varifrån, vilka
var hans föräldrar?
Johan Heinz (Heintz, Hints, Heinst,
Heins) f 1715, kom till Kosta, Ekeberga
1748 som glasblåsare. Vet någon varifrån
i Tyskland han kom?
Maria Gustafva Heintz, skall vara född
1797-08-10 i Berg, där jag inte kan finna
henne. Från Skövde lfs skall hon ha flyttat till Värmland 1813. I vilken fs skall jag
leta? Har du träffat på henne?
David Heintz, f 1825-01-27 i Thorsö
(Bromö). Han skall ha flyttat från Bodarne
(Ramundeboda) 1855 till Fredsberg. Där
kan jag inte finna honom. Har någon sett
honom någon annanstans?
Susanna Elisabeth Heinst (Heintz) f
1741 fanns i Kungsholmen, Sthlm AI:2 år
1761. Har du sett henne senare, är jag
mycket tacksam om du vill meddela mig!
Medlem 4140
Hardy Weidmer
Hjortronstigen 4
665 35 KIL

tel 0554-403 22

Efterlysning 42:9

Jag søker etter Abraham Tapio og hustru Elsa Caisa Brahamsdtr f 1803. Hun
var gift med Pehr Magnus Sandberg,
Kemi, f 1797. Jeg vet at flere med navnet
Tapio flyttet til Norge i første halvdel av
1800, mulig de er i slekt, men det er disse
to og mulige foreldre jag søker.
Jag søker också opplysninger om Elsa
Svan, f 1760 og angivelig datter av Erich
Svan. Hvem var Erich Svan og hvem var
han gift med? Hvor kom de fra? Om Elsa
vet jeg at hun var gift med soldat Magnus
Sandberg, f 1757 i Kemi mlk, hvor de
også bosatte seg. och fikk flere barn,
hvorav Pehr Magnus, f 1797 var en av
dem.
I min søkende etter slekt i Finnland, har
jeg funnet navnet Kulpack. Da etterkommere til Jacob Kulpack, f 1696, d 1766
er nøye med å bruke dette navnet i tillegg
til sitt mer vanlige etternavn må dette være
et slektsnavn. Jeg søker kontakt med deg
som kjenner til dette! Han hadde en sønn
Erich Jacob, f 1720 og Jacobs tipoldebarn,
Maria Madlena Josephsdtr, f 1831 i Torneo var min oldemor og gift med Olof Pehrson Sandberg, f 1828 i Kolari.
Søker opplysninger om min tipoldemor
Brita Bergstrøm f 1794. Dette er alt jeg
vet om henne, bortsett fra at hun var gift
med Joseph Ericsen Kulpack, f 1788. De
hadde tre barn: Johan f 1816, Joseph f 1826
og Maria Madlena f 1831. De to første var
født i Kemijärvi. Maria var født i Nedre
Torneo. Etter sitt gifte med Olof P. Sandberg flyttet de til Norge i 1865.
Søker opplysninger om mine tipoldeforeldre Mikkel Pehrson og hustru
Grethe Caisa Eriksdtr. Etter som jeg
fostår bodde på en gård i Kolari, kalt
Vanha. Deres sønn Johan Erik, f 1883,
var gift med Agnete Caisa Pehrsdtr
Angeli, f 1833, har fortalt dette til min
bestemor Grethe Caisa Johansdtr Vanha,
f 1864. Agnete var datter til Pehr Angeli
og hustru Agneta Eriksdtr. Det var fint
om jeg fikk opplysninger også om dem.
Så takker jeg Diskulogen om de vil ta in
i bladet disse ettersøkningerne. Det er
mulig at det finnes et lignende blad i Finland men ettersom jeg ikke behersker finsk,
må je håpe på att det er finsktalaende i
Sverige som kan videre formidle dette på
en eller annen måte, som til eksempel medlem 5396 Tommy Ridnert gjorde for sin
svoger, da han formidlet kontakt mellem

oss.
Vennlig Hilsen
Medlem 4326
Karl Andreassen
Øreveijen 21
1533 MOSS
Norge

Efterlysning 42:10

I min släktforskning har jag en person
Jonsson-Elmqvist, Gunnar, Ryttare, f 1720
i Stockaryd (F); d 1759-01-16 i Pommerska
kriget (sjuårskriget 1756 - 1763). Han stupade således på slagfältet i nuvarande
norra Tyskland. Jag söker litteratur, skrifter, dagboksanteckningar eller andra källor som berättar om soldaternas upplevelser i fält.
Hur färdades man till slagfältet? Vilka
fälttåg fick man vara med om? Finns det
kanske någon hembygdsförening i Småland som har de uppgifterna jag söker. Om
du har några upplysningar att lämna är
jag mycket tacksam om du hör av dig!
Medlem 8032
Roland Nilsson
Gottfrids väg 3, Bestorp
590 55 Sturefors
tel 013-402 32

Efterlysning 42:11

Jag söker uppgifter om Olof och Christina Leuf (kan också stavas Löf, Löv). Dom
kom till Utö i Stockholms skärgård 1736.
Olof arbetade som gruvsmed i gruvan.
Dom hade en son som heter Peter eller
Petter och ska vara född 1723. Han blev
också gruvsmed. Olov och Christina lämnade förmodligen Utö någon gång under
1750-talet. Varifrån kom dom och vart tog
dom vägen? Vet någon något om familjen
Leuf så vore jag tacksam om ni hör av er!
Medlem 6099
Gun Sundberg
Skånegatan 101
116 35 Stockholm
Tel 08-702 01 71

Efterlysning 42:12

Jag söker förfäder till ...
a) Faktor Erik Olof Forsberg, f 185805-11 i Nätra, d?, g 1879-09-07 med
b) Märta Brita Olsdotter - Norén, f
1852-04-24 i Nätra, d?.
c) Maria Magdalena Norrbom f Lindberg 1869-10-08 i Mo förs, d 1944-12-29 i
Hammarstrand.
Medlem 4853
Ejvind Joelson
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Falkgatan 14
593 42 Västervik
tel 0490-173 34

Efterlysning 42:13

Vi efterlyser:
1) Karl Harry (Harri) Sunnergren, f
1906-04-27 i Skäggeberg, Sunne.
2) Johan Fedrik Sunnergren Andersson, f 1806-04-20 i Liden, Otterstad. Han
flyttade 1883-03-16 till Norge, ev. Arendahl. Han var ogift då.
Svar mottages tacksamt!
Medlem 7804
Henrik o Birgitta Jonsson
Wennerbergsv. 18 c
531 33 Lidköping
tel (Birgitta) 0510-201 51

Efterlysning 42:14

Söker uppgifter om Augusta Olivia
Gustafsson, ev Andersson, född 1880-0906 i Vinköls fs, Skaraborgs län. Enligt
utflyttningslängd Skara stf flyttade Augusta Olivia till Johannes fs Sthlm 1899-1021. Har ej återfunnit henne i Sthlm. Augusta Olivia kallades Andersdotter tills hon
inflyttade till Skara där hon benämnes
Gustafsdotter. Fadern hette Anders Gustaf Andersson. Äldre släkting säger:
”Augusta bodde i Sthlm och hade tre fina
pojkar”!
Med vänlig hälsning
Medlem 6466
John Hedvall
Nolbygatan 5 B
441 35 Alingsås

Efterlysning 42:15

Jag söker data och förfäder till:
1) Anna Margareta Appelstubbe. Hon
förmodas vara av dansk adelsätt. Född
omkring 1690 och levt åtminstone 1730.
Hon var gift med Göran Christopher
Walkendorff och levde sitt gifta liv i
Skåne.
2) Jörgen Barnekow. Han lär ha varit
dansk överstelöjtnant. Född troligen omkring år 1600. Hans dotter hette Margareta Elisabeth. Han har ev. aldrig bott i
Sverige.
Medlem 6412
Åke Borg
Bondegat 41 B
645 32 Strängnäs
tel 0152-124 68

Efterlysning 42:16

Jag efterlyser min farfars mormors för-
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fäder och syskon. Hon hette Emilia Karolina Berggren och var född 1806-11-11
eller 1808 i Stockholm? och dog där 187304-19. I April 1838 gifte hon sig med arkitekten Carl Axel Setterberg, född 181208-14 i Bogsta fs och död 1871-01-05 i
Vasa, Finland.År 1839 flyttade makarna till
Gävle och år 1853 till Vasa. Jag har Emilia
Karolinas stamtavla. Alla uppgifter tas
emot med största tacksamhet.
Med vänliga hälsningar samt tack för
en utmärkt tidning och förening!
Medlem 4654
Anders Boucht
Strandgatan 9 C 32
FIN-65100 Vasa
Finland

Efterlysning 42:17

Albert Johnson, byggmästare, född
1876 troligen i Göteborg eller i Halland.
han utvandrade till USA där han gifte sig
med Naema Kristina Holmgren, född
1882-03-12 i Nordmaling, Västerbottens
län. Han kan ha lämnat Sverige som sjöman. Han dog i Mt Ephraim, Ney Jersey,
USA 1937-02-25. Jag saknar födelsedatum
och ort samt föräldrarnas namn.
Medlem 1003
Sven Holmgren
Kyrkestensvägen 10
441 35 Alingsås
tel 0322-187 20

Efterlysning 42:18

Söker information om följande personer:
a) Gustav Vitalius Engblom född 185903-11 i Föglö, Åland. Han emigrerade 1887
till Sverige.
b) Gustav Gideon Rosenkvist Karlsson född 1882-10-06 i Föglö, Åland. Han
emigrerade 1902 till Sverige och tog ut lysning 1909-04-19 på Öland.
Medlem 7037
Ingemar Ekman
Tornerplatsen 30, 14 tr
175 30 Järfälla
tel 08-580 30 283
E-post: 106047.1560@compuserve.com

Efterlysning 42:19

Är det någon som vet något om Anders Fors föräldrar?
Anders Fors, soldat. Född 1793 i
Norrbärke (W) alt Grangärde(W). Död
(56 år) av vattusot 1849-12-22 i Persbo,
Grangärde (W) nuvarande Ludvika (W).
Soldat vid Västmanlands regemente un-

der Bergs kompani, nr 14.
Gift 1815-12-02 med Anna Brita Persdotter f 1790-02-02 i Hillbo Norrbärke
(W),
Barn:
Petter, f 1816-02-06 i Hillbo, Norrbärke
(W), död (5 år) av hjärtsprång 1821-02-16
i Persbo, Grangärde.
Anders, född 1819-02-18 i Hillbo, torpare.
Per* Anders Petter Peter, född 182107-12 i Persbo, Grangärde, gruvarbetare,
död 1894-10-18 i Persbo, Ludvika (W).
Stina Sofia, född 1823-08-22 i Persbo.
Anna Karolina, född 1827-02-18 i
Persbo
Herman, född 1830-10-07 i Persbo,
död1840-03—27 i Persbo.
Medlem 6854
Mikael Fors
Ola Hanssonsgatan 9
112 52 Stockholm

Efterlysning 42:20

Jag söker verklig födelsetid och -plats
för Lars Jansson som påstås vara född
1807-09-28 i Mora (W). Flyttade 1820 till
Kila (D) 1824-011-04 till Björkvik (D), vigd
1833 i Upland, Björkvik med Maria Dubb,
född 1812. Lars avled 1877-07-05 i Björkvik (D).
Medlem 5760
Ove L Renger
Nordanvägen 13
146 40 Tullinge
Tel 08-778 29 36
ove.regner@botkyrka.mail.telia.se

Efterlysning 42:21

Min mor er døpt Stuhr. Hennes familie
kom til nord-Norge i 1822. Selv er bade
hun, jeg og min morfar født i Bergen.
Familien Stuhr kom fra Flensburg i
Slesvig-Holstein hvor de i flere generasjoner var prester og kjøpmenn, samt
radmenn. Pa Stadtarchiv Flensburg har
man gitt meg opplysninger som gar tilbake
til 1520-arene. Lenger bak vet de ikke mer,
men antar / mener a vite at familien skal ha
kommet fra Sverige.
Familiens tyske stamfar het Georg
Stuhr og gikk i presteleere hos Martin
Luther selv. I og med at han kom over til
dette dansk-tyske omradet i en tid som
var sa turbulent for Sverige, lurer jeg pa
om han kan ha tilhørt Sture-eetten? (Her
tenker jeg pa tronstridighetene mellom
Vasa-Sture-Bonde.)
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Savidt jeg vet, hadde Sten Sture den
eldre iallfall 2 sønner (som jeg ikke har
navnet pa) som skal ha flyttet til Tyskland.
Kanskje har andre grener av familien pa
den tiden ogsa tyske avleggere. Er ”min”
Georg en av disse?
Det andre spcrsmalet mitt gjelder
familiene Friis og Sparre. Og 1300 til 1500tallet. Dette er jo en periode hvor landene
vare har mye felles historie og adel. Jeg
har ikke klart a oppspore skikkelige kilder
pa disse familiene her i Norge, og lurer
derfor pa hva som finnes i Sverige om dem?
Medlem 5590
Ulv Tore Skaar,
Brannklokkeveien 29a,
N-8600 Mo i Rana,
Norge
tel: +47-75- 15 93 15
ulv.tore.skaar@nbr.no

DISGEN för
Macintosh

S

om framgått av tidigare nummer
av DISKULOGEN, så har det
under ganska lång tid nu varit
problem att använda DISGEN på moderna
Macintosh-datorer med ca 16 MB internminne eller mera. Detta beror på att den
kompilator som använts för DISGEN numera inte underhålls av Microsoft. Lösningen är att skriva om programmet i annat språk för en modern kompilator och
detta tar tid.
Under tiden har vi fått tipsa användarna om olika knep att komma runt problemet, det bästa sättet - eller minst dåliga har gått ut på att starta andra program
samtidigt som man kör DISGEN, så att det
tilldelade minnet inte är större än vad DISGEN kan hantera.
Att skriva om programmet är som sagt
ett mycket stort arbete, det är inte fråga
om bara en ren översättning, utan även
olika anpassningar behövs för att göra
DISGEN till ett modernt Macintosh-program.
En tilltänkt lösning på den erforderliga
programmeringsinsatsen har tyvärr visat
sig inte hålla, varför styrelsen nu prövar
andra vägar. En medlem och tillika erfaren
Mac-programmerare, Berth Axelsson, har
lovat att undersöka olika möjligheter att
komma vidare.
Minneshanteringsproblemet blir också
mer och mer akut, med de allra senaste

Mac-modellerna fungerar också ovannämnda ”knep” sämre. En möjlighet som
Berth funderar på för att underlätta
”omprogrammeringen”, både tids- och
arbetsmässigt, är att utnyttja Mac-verktyget Fourth Dimension.
En nackdel är då att det nya Mac-programmet inte kan köras på de äldsta Macmodellerna, med processorenhet 68010
eller lägre. Mac SE/30 och Mac CX skulle
gå bra med nya programmet, men inte Mac
Plus. System 7 är också ett nödvändigt
(men inte tillräckligt) villkor.
Vi får alltså troligen kompromissa mellan färdigtidpunkt och problemet med att
innehavare av de äldsta Mac-modellerna
”lämnas bakom”. Å andra sidan fungerar
ju det nuvarande programmet på dessa
äldre datorer.
Du som har synpunkter på vägvalet
beträffande DISGEN för Mac, hör gärna
av dig till: DIS, c/o Berth Axelsson, Box
87, 590 20 MANTORP, tel 0142-21568, epost berth.axelsson@lig.linnedata.se. Alla
förslag är välkomna för att komma till en
bra lösning.
Sture B

Saxat ur
Medlemsbladet
"Sysslingen" från
Södra Roslagens
släktforskarförening:

Nyligen arrangerade vi en träff
på biblioteket med temat " Datorn
som hjälp i släktforskningen" med
speciell inriktning på DISGEN. Aldrig tidigare har vi fått ett så kraftigt
gensvar från publiken. Vi kunde
räkna in ca 60 besökare. Intresset
var stort - det gick inte att ta miste
på. En kväll att minnas!

Utbildning

V

arje höst och vår diskuteras det
kurser och andra utbildnings
aktiviteter. DIS håller via bildningsförbunden DISGEN-kurser i Linköping med omnejd.
I varje regionförenings regi hålls både
kurser och träffar kring datoranvändning
i släktforskningen. Av naturliga skäl är de

ofta inriktade på användningen av vårt
program DISGEN.
I och med att Windows-versionen av
DISGEN har kommit ut och fått ett väldigt
positivt mottagande. Vi märker också att
efterfrågan på DISGEN-kurser har minskat vilket vi tar som en signal att DISGEN
7 för Windows är lätt att använda.
Men en kurs är inte bara att lära sig
fakta. det är ju viktigt att också träffa likasinnade för att ha ett socialt utbyte och få
tillfälle att diskutera egna och andras erfarenheter och problem.
Har du lust att gå på DISGEN- eller annan datorkurs för släktforkning kan du
kontakta DIS eller någon av DIS regionföreningar. Även bildningsförbunden kan
ha datorkurser för släktforskare där DIS
genom någon medlem eller annan släktforskarförening på något sätt kan vara inblandad. En del av våra faddrar ordnar
också kurser vid behov.
Björn J

Kalendern
Augusti 97

30-31 DIS styrelsemöte

September 97

13-14 Släktforskarstämma i
Helsingborg
15
Sista datum för motioner till
DIS årsmöte

November 97
16

DIS årsmöte

3-4

Nordisk släktforskarkonferens NORDGEN 98 i
Stockholm med SSf som
arrangör

Oktober 98

Tack för DISGEN 7.0! Jag är
imponerad över
layout och alla
finesser!
M-nr 7017
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Välkomna
till DIS!

N

edan presenterar vi de nya
medlemmar som tillkommit se
dan vi publicerade DIS
medlemsmatrikel i Mars 1997. Vi är nu ca
5900 medlemmar! Otroligt, inte sant!
Ni är alla hjärtligt välkomna i föreningen
och vi hoppas kunna motsvara de förväntningar ni har på medlemskapet i DIS!
(Sortering efter ortsnamn)
9033 Kerstin Larsson, ALAFORS
9074 Christina Palm, ALINGSÅS
8909 Lisbeth Spogardh, ALINGSÅS
9056 Lasse Frej, ALNÖ
8977 Ulf Stålklint, ANDERSTORP
8993 Inglis Wilzén, ANEBY
8705 Börje Hällmar, ANKARSRUM
8855 Bengt Jungberg, AVESTA
9051 Christina Kjellson, BANDHAGEN
8846 Kurt Edmansson, BANKERYD
8899 Alf Kjetil Bakke, BARDU NORGE
8917 Birgit Johansson, BLACKSTAD
8989 Bjørn Simensen, BLYSTADLIA
NORGE
9092 Roland Petersson, BOR
8786 Rolf Tarvala, BORGÅ FINLAND
8981 Erik Hedlund, BORLÄNGE
8908 May-Britt Nordlander, BORÅS
9105 Hanne Sterup-Hansen, BORÅS
9012 Mariette Fransson, BREDARED
8835 Per Ekdahl, BROMMA
8711 Gunilla Ericsson, BROMMA
8877 Bo Ljungberg, BROMÖLLA
9004 Håkan Forssblad, BRÄMHULT
8904 Lennart Wångberg, BÅLSTA
8841 Göran Lindholm, BÅLSTA
8793 Christer Johannesson,
DALS LÅNGED
9108 Birgitta Flodin, DALS ROSTOCK
8729 Bengt Ankarloo, DALSJÖFORS
8794 Hans Hansson, DANDERYD
8937 Åsa Brandell, DOMSJÖ
8875 Karl Ingvar Kolsettby, ED
8973 Lars Flöjs, EKERÖ
8807 John Rehn, ENEBYBERG
8815 Günter Grube, ENKÖPING
8718 Rolf Ericsson, ENKÖPING
8921 Majvor Jansson, ENKÖPING
8757 Pär Arvstrand, ENSKEDE
8763 Leif Klingensjö, ESKILSTUNA
9027 Sven-Erik Aronsson,
ESKILSTUNA
8926 Bengt Larsson, ESKILSTUNA
9122 Carina Holm, ESKILSTUNA
8869 Kenneth Nilsson, ESLÖV
8913 Jan Jönsson, FALKENBERG
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8988
9059
8961
9089
9082
8771
9038
8903
9085
8723
9046
8960
8833
8992
8742
8945
8907
9073
9093
8689
8894
8762
8726
8832
8809
8785
8822
8803
9009
8738
9129
9018
8691
9007
9006
8997
8682
8976
8963
8864
8818
8724
8714
8720
8747
8728
8860
8934
8940
8783
8701
9118
8829
8710
8739
8734

Ulla-Britt Friedrichs, FARSTA
Siv Thoreson, FELLINGSBRO
Gunilla Andersson, FINNERÖDJA
Katarina Holm, FORSHAGA
Lennart Fredriksson, FORSHAGA
Ulla Alänge, FRISTAD
Bengt Bengtsson, FRISTAD
Leif Höglund, FRÄNDEFORS
Ulrika Eriksson, FRÄNDEFORS
Eric Andersson, FRÄNDEFORS
M-B Saltin, FRÖSÖN
Walter Olsson, FURULUND
Albert Färlin, FÄRILA
Sten Bengtsson, FÄRJESTADEN
Preben E Andersson, GENTOFTE
DANMARK
Kurt Olsson, GLIMÅKRA
Jan Ancker, GNESTA
Sylvi Tunheim, GODØY NORGE
Lars Holmén, GÄVLE
Per Mattsson, GÄVLE
Agneta Åström, GÄVLE
Ingemar Martens, GÄVLE
Matti Särngren, GÄVLE
Paul Andersson, GÖTEBORG
Karin Andersson, GÖTEBORG
Suzy Larsson, GÖTEBORG
Bertil Engelbert, GÖTEBORG
Ulf Svanlund, GÖTEBORG
Reidar Tolläng, GÖTEBORG
Ally Olsson, GÖTEBORG
Per Svensson, GÖTEBORG
Inger Gustafsson, GÖTEBORG
Conney Widmark, GÖTEBORG
Harri Holmström, GÖTEBORG
Aina Berg, GÖTEBORG
Jan Stjernqvist, GÖTENE
Tor Harald Hafsrød, HALDEN
NORGE
Frank Westerlund, HALLSTAVIK
Lennart Östvall, HALMSTAD
Jack Westerberg, HALMSTAD
Gunnar Johansson, HANINGE
Inga-Britt Carlsson, HANINGE
Hans Wiik, HAPARANDA
Klas Skogström, HEDEMORA
Carin Olofsson, HELSINGBORG
Ingrid Gustavsson, HELSINGBORG
Bertha Hasselqvist,
HELSINGBORG
Per Olsson, HELSINGBORG
Ronny Palmquist, HELSINGBORG
Rolf Böös, HELSINGBORG
Olof Hoffman, HEMSE
Berith Melin, HENÅN
Sture Andersson,
HISINGS BACKA
Tomas Bremholm,
HISINGS BACKA
Alf Wiklund, HORTLAX
Björn Svensson, HOUGHTEN

8892
8831
8744
8873
8719
9029
8756
8686
8979
8768
8823
9124
8732
8765
9008
8773
8857
8736
8916
9057
9010
8928
9032
8745
9055
8769
8998
8971
8967
8715
9097
8697
8843
9112
8930
8766
8673
8955
8890
8876
8814
8788
8755
8985
8872
9077
8737
8987
8693
9002
8849
9096
9036
8887
9050

SYDAFRIKA
Helge Sannevi, HOVÅS
Olle Rudsäter, HOVÅS
Ingela Rudsäter, HOVÅS
Jan Thimberg, HUDDINGE
S Östen Dahl, HUDDINGE
Karin Andersson, HUDIKSVALL
Nils Inge Svensson, HULTSFRED
Morten Kjellesvig, HUSØSUND
NORGE
Bengt Karlsson, HYTTEBRUK
Berit Oberle, HÄLLESTAD
Agneta Olofsson, HÄRNÖSAND
Per Näsström, HÄRNÖSTAND
Rejdar Stolt, HÄSSELBY
Mikael Elf, HÄSSELBY
Per Gunnar Fällström, HÄSSELBY
Per-Erik Ringström, HÄSSELBY
Bruno Simonsen, HÄSSLEHOLM
Christer Caesar, HÄSSLEHOLM
Ethel Bengtsson, HÖGANÄS
Jan-Eric Brandt, HÖGANÄS
Lennart Hylander, INGARÖ
Richard Sjölund, JAKOBSTAD
FINLAND
Barbro Hansson, JONSERED
Börje Thulin, JONSTORP
Gerd Vinge, JÄRFÄLLA
Owe Hessler, JÄRFÄLLA
Thomas Hedberg, JÄRFÄLLA
Christer Ihregren, KALMAR
Margareta Landström, KALMAR
Urban Ramsin, KARLSBORG
Håkan Karlsson, KARLSKOGA
Karin Hansson, KARLSKRONA
Henrik Basilier, KARLSTAD
Mats Bjesse, KARLSTAD
Leif Kvarnström, KARLSTAD
Jonas Sandkvist, KARLSTAD
L Jörgensen, KASTRUP
DANMARK
Claes-Göran Persson, KIRUNA
Ulf Lavén, KISTA
Elmer Wiklund, KISTA
Harry Ekholm, KOLBÄCK
Sune Fälth, KOLMÅRDEN
Per-Åke Olsson, KOPPOM
Tore Robertson, KRISTIANSTAD
Gun-Britt Persson,
KRISTIANSTAD
Margot Carlsson,
KRISTINEHAMN
Stig Enbom, KUMLA
Bo Larsson, KUNGSBACKA
Mikael Jörgenfelt, KUNGSBACKA
Tomas Wikström, KUNGSÄNGEN
Carl-Gustaf Dahlin, KUNGSÄNGEN
Kjell Jacobsson, KUNGSÖR
Morgan Wesström, KUNGÄLV
Helge Andersson, KYRKESUND
Sven-Erik Arvidsson, KÄVLINGE
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8982 Anders Linge, KÄVLINGE
8753 Nils Linge, KÄVLINGE
8918 Jesper Gruvmark, KÖPENHAMN
DANMARK
8706 Henry Segerström, KÖPING
8789 Thorborg Fremling, KÖPING
8790 Lars Göran Nilsson,
LANDSKRONA
9019 Åke Forsström, LANDVETTER
8991 Torbjørn Hermanrud,
LANDÅS-BERGEN NORGE
9034 Kaare Jacobsen, LANGHUS
NORGE
8912 Annette Bergkulla, LAPPFJÄRD
FINLAND
9121 Michael Halford, LERDAL
8966 Gunnel Storm, LERUM
8948 Lennart Svärd, LERUM
9083 Ola Hermansson, LIDKÖPING
8791 Egon Andersson, LIDKÖPING
8947 Lennart Häger, LIDKÖPING
8978 Peter Eliasson, LINDOME
8883 Tommy Frisk, LINGHEM
9069 Torbjörn Karlsson, LINKÖPING
8951 Margareta Mikaelsson,
LINKÖPING
9016 Eric Sjöberg, LINKÖPING
9060 Arthur Dahlgren, LINKÖPING
8760 Ulf Ekholm, LINKÖPING
8761 Sven Ryner, LINKÖPING
8974 Bengt Hallin, LINKÖPING
8906 Robert Hennings, LINKÖPING
9107 Lars Gissler, LINKÖPING
8944 Erik Lindhe, LINKÖPING
8826 Göran Nilsson Aruhsell,
LINKÖPING
9117 Ove Forsell, LINKÖPING
8746 Sven-Olof Ekström, LINKÖPING
9053 John Bolin, LINKÖPING
9133 Lars Nilsson, LJUNGBYHED
9109 Birgitta Karlsson, LJUNGBYHOLM
8897 Hans Pettersson, LJUNGSBRO
8812 Gunnel Lindbom, LOMMA
9031 Bengt A Nilsson, LOMMA
8882 Anders Wingner, LOMMA
8676 Jan Larsson, LUDVIKA
8781 Åke Åström, LULEÅ
8957 Tage Nyberg, LULEÅ
9080 Sven-Ove Jonsson, LULEÅ
8699 Christer Granbom, LULEÅ
8896 Yngve Anderberg, LUND
8867 Birgit Bertsson, LUND
8671 Sven-Olof Bjurman, LYCKSELE
8859 Kerstin Jungebro, LYSEKIL
9011 Stig Hamlund, LÅNGSELE
9087 Ester Andersson, MALMÖ
8792 Lennart Öhrström, MALMÖ
9028 Göran Nordström, MALMÖ
8687 Ove B Ohlsson, MALMÖ
8901 Rune Tenfalk, MALMÖ
9134 Gunnar Holmberg, MALMÖ

8925
8764
8692
8871
8674
8801
8690
9021
9022
8749
8748
8950
8886
9079
8672
8804
8817
9026
8797
8828
8858
9101
9076
8816
9048
9025
8827
8874
8999
9023
8840
9013
8716
8922
8870
8837
9115
8700
9126
8776
8695
9052
8725
8884
8953
8708
8713
8956
8787
8964
8919
9039
8685
8703
9099
8770

Harald Svensson, MALMÖ
Maritha Jarl, MALMÖ
Stig Johansson, MALMÖ
Karl-Johan Edlund, MARIEHAMN
ÅLAND
Urban Lindqvist, MARIESTAD
Tord Åsberg, MATFORS
Anette Kruse, MJÖLBY
Rune Björkqvist, MOLPE
FINLAND
Sixten Andtskär, MOLPE
FINLAND
Roland Persson, MORA
Kjell Skogström, MORA
Ulf Petersson, MULLSJÖ
Gunder Borén, MÅNKARBO
Astrid Wiklund, MÄRSTA
Anders Forsman, MÄRSTA
Bengt Jägdahl, MÄRSTA
Per Hoverstam, MÖLNDAL
Barbro Larsson, MÖLNLYCKE
Arne Sedell, NACKA
Claes-Göran Österberg, NACKA
Erik Totlund, NANNESTAD
NORGE
Rolf Skoog, NOL
Birgitta Carlsson, NORA
Elisabeth Eklund,
NORRAHAMMAR
Ann Clausén, NORRFJÄRDEN
Tommy Modigh, NORRKÖPING
Nils Larsson, NORRKÖPING
Jan Joachimsson, NORRKÖPING
Sven Johansson, NORRTÄLJE
Marit Lidfeldt, NORRTÄLJE
Arne Tåström, NORRTÄLJE
Britta Hedström, NORRTÄLJE
Arne Lundgren, NORSJÖ
Jarl Sjölin, NORSJÖ
Ulla-Britt Karlsson, NOSSEBRO
Rolf Andersson, NYHAMNSLÄGE
Harry Nilsson, NYKÖPING
Yvonne Engstrand, NYKÖPING
Karl-Ivar Olsson, NYKÖPING
Maud Carlsson, NYKÖPING
Eivor Hedin Karlsson, NYKÖPING
Yngve Björnskär, NYKÖPING
Kjell Norring, NYKÖPING
Sakari Väisänen, NYNÄSHAMN
Ivan Gabrielsson, NÄLDEN
Birgit Larsson, NÄSSJÖ
Kjell Knutsson, NÖDINGE
Michael Sporrong, NÖDINGE
Eva Eriksson, OBBOLA
Johnny Hult, OLOFSTRÖM
Bo G Dahlgren, OSKARSHAMN
Ingar Jacobsen, OSLO NORGE
Ragnar Fritsvold, OSLO NORGE
Claude Wiese, OSLO NORGE
Egil* Oerebaek, OSLO NORGE
Roland Ceder, OXELÖSUND

8800
8915
8881
8990
9100
9014
9127
8902
8850
9020
9131
8962
8808
8820
8806
8862
8888
8986
8750
8933
8795
8854
8972
8702
8942
8731
9049
8784
8813
8880
8969
8853
9068
9094
8935
8836
9003
9113
8842
8952
8914
9125
8936
8891
8799
8863
8825
8733
8898
9104
9063
9001
8941

Madeleine Persenstam, OXIE
Nils Hakkaus, PAJALA
Berit Svensson, PARTILLE
John Nordmark, PITEÅ
Henry Nilsen, PORSGRUNN
NORGE
Siv Wollin, RAMDALA
Ulf Pira, RIMFORSA
Ingemar Saand, RIMFORSA
Rolf Senby, ROLFSTORP
Axel Åhrberg, RONNEBY
Gösta Bengtsson, RUNMARÖ
Bo Bergqvist, SALA
Bertil Sköldberg, SANDHULT
Rolf Theodorsen, SARPSBORG
NORGE
Rune Edin, SIDENSJÖ
Anders Danielson,
SIMLÅNGSDALEN
Ulrica Landmark Nilsson,
SKELLEFTEÅ
Arnold Bekkhus, SKI NORGE
Gunvor Carlsson, SKOGHALL
Bengt Dernéus, SKÄRHOLMEN
Peter Fenelius, SKÖVDE
Birgitta Lantz, SKÖVDE
Ingemar Johansson, SOLLEFTEÅ
Karin Olsson, SOLNA
Sten Rönnberg, SOLNA
Mikael Åhlin, SORUND
Bertil Melin, SPARSÖR
Kenneth Sjölin, STAFFANSTORP
Evert Nilsson, STAFFANSTORP
Britt-Marie Andreasson,
STENUNGSUND
Monica Johansson, STOCKHOLM
Stig Berthelius, STOCKHOLM
Lennart Mårding, STOCKHOLM
Birgitta Nordling, STOCKHOLM
K-O Tomas Tomasson,
STOCKHOLM
Tord Hasselquist, STOCKHOLM
Johan Schröder, STOCKHOLM
Rolf Nordfors, STOCKHOLM
Bertil Levin, STOCKHOLM
Karin Thermænius, STOCKHOLM
Benny Orling, STOCKHOLM
Berit Andersson, STOCKHOLM
Margareta Bergqvist,
STRÄNGNÄS
Raoul Persson, SUNDBYBERG
Inger Wahlström, SUNDSBRUK
Per Heinonen, SUNDSVALL
Bo Holmstedt, SUNDSVALL
Inga-Lil Fröberg, SUNDSVALL
Tore Olsson, SUNDSVALL
Borgfrid Ansnes,
SUNERDALSÖRA NORGE
Kent Olaisson, SURTE
Dan Kildén, SURTE
Anette Pettersson, SVANESUND
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9035
8758
8838
9015
8994
8819
9103
8958
8983
8844
9065
8984
9088
8954
8959
9123
8777
8679
9037
9005
8694
8751
8911
8910
9132
8931
9090
9116
8938
8735
9120
9110
8698
9041
8821
9098
8868
9066
9047
9130
8861
8878
9043
9086
9054
8900
8975
8775
8774
8848
8866
8727
8796

Thore Lageholm, SVAPPAVAARA
Börje Williams, SVEDALA
Sonja Svedbo, SYSSLEBÄCK
Anita Ransjö, SÄFFLE
Lars Rylander, SÄFFLE
Inga Wall, SÄRNA
Rune Eklund, SÄVEDALEN
Monica Johansson, SÄVEDALEN
Ingvor Gustavsson, SÄVEDALEN
Sten Ekstrand, SÖDERHAMN
Carl Fredrik Spansk, SÖDERHAMN
Björn Dahlström, SÖDERKÖPING
Hans Hansson, SÖDRA SANDBY
Berit Eriksson, TIBRO
Karin Olandersson, TJÖRNARP
Britt-Marie Sundén, TOLLERED
Roland Sporrong, TORSLANDA
Göran Dahlman, TORSLANDA
Kjell-Åke Trygg, TRANÅS
Åsa Andersson, TRELLEBORG
Mats Ransjö, TROLLHÄTTAN
Mikael Svantesson,
TROLLHÄTTAN
Josef Eklund, TROLLHÄTTAN
Lars-Olov Olson, TROLLHÄTTAN
Stig Svensson, TROLLHÄTTAN
Jonas Eriksson, TROLLHÄTTAN
Mats-Göran Widenberg,
TROLLHÄTTAN
Arne Karlsson, TROLLHÄTTAN
Rolf Wirén, TROLLHÄTTAN
Daisy Grahn, TROLLHÄTTAN
Kurt Andersson, TROLLHÄTTAN
Jan-Erik Carlsen, TRONDHEIM
NORGE
Leonard Sandin, TRÅNGSUND
Britt-Marie Nilsson, TRÅNGSUND
Uno Eriksson, TRÅNGSUND
Mariann Gustavsson,
TRÄSLÖVSLÄGE
Thore Petersson, TYRINGE
Johnny Nyberg, TYRINGE
Bernth Flodin, TÄBY
Mats Lindberg, TÄBY
Per A Thege, TÄBY
Sven Hammarbäck, TÄBY
Greger Blomquist, TÄBY
Anders Holmung, TÄBY
Thor-Kristian Berglund,
TØNSBERG NORGE
Iréne Fredriksson, TÖREBODA
Ingemar Johansson, UDDEVALLA
Ulf Waldetoft, UDDEVALLA
Nils Harrysson, UDDEVALLA
Birgitta Nyström, UMEÅ
Arne Borgardt, UMEÅ
Gösta Lindberg,
UPPLANDS VÄSBY
Gunilla Juhlén Bolander,
UPPLANDS VÄSBY

med SLÄKTFORSKARNYTT

9000 Arnold Härmark,
UPPLANDS VÄSBY
8847 Yvonne Korn, UPPSALA
8893 Enok Pettersson, UPPSALA
8798 Ann-Marie Jakobsson, UPPSALA
8889 Jonas Rönnbäck, UPPSALA
8811 Cecilia Axmark, UPPSALA
8965 Sven Berglund, UPPSALA
8730 Linda Wickström, UPPSALA
8865 Eivor Carlsson, UPPSALA
8927 Tollef Stub, UPPSALA
8970 Birgitta Ottosson, VAGGERYD
9071 Petter Ludvigsen, VALDERØY
NORGE
8946 Charles Boivie, VALLENTUNA
8688 Åke Spets, VALLENTUNA
8721 Ivan Hansson, VARBERG
8675 Hedvig Wallared, VARBERG
9078 Peter Fagrell, VAXHOLM
8839 Kerstin Svanström, VEBERÖD
9084 Yvonne Olsson, VELLINGE
8712 Birger Ericsson, VETLANDA
9072 Olav Sinred Roald, VIGRA NORGE
8924 Viggo Blindheimsvik, VIGRA
NORGE
8923 Halvard Skjong, VIGRA NORGE
8802 Ulf Tingström, VISBY
9119 Ivan Korsell, VISBY
9044 Ronny Holmberg,
VRETA KLOSTER
9062 Per-Åke Sköld, VÅLBERG
9114 Gunvi Renulf, VÅRGÅRDA
8852 Claes Kjellsson, VÄNERSBORG
9067 Per Edström, VÄRMDÖ
8717 Peder Juel, VÄRMDÖ
8754 Per-Olof Orrhede, VÄRNAMO
9058 Lennart Westberg, VÄRNAMO
8696 Patrik Wikström,
VÄSTERHANINGE
9095 Tommy Göthe, VÄSTERVIK
8782 Per Olof Nilsson, VÄSTERVIK
8741 Eiler Harrén, VÄSTERVIK
8759 Stefan Reidefors, VÄSTERVIK
8752 Arne Halldin, VÄSTERVIK
8704 Henry Åkerlund, VÄSTERVIK
8895 Yngve Mathisen, VÄSTERÅS
9106 Bo Haeggström, VÄSTERÅS
9102 Yvonne Claesson, VÄSTERÅS
8932 Veronica Rooa, VÄSTERÅS
9042 Marita Teuel, VÄSTERÅS
8767 Dag Sollander, VÄSTERÅS
8743 Lars Mjörning, VÄSTERÅS
8995 Hans Thorgren, VÄSTERÅS
8885 Kurt Östlund, VÄSTERÅS
8851 Börje Granqvist, VÄSTERÅS
8830 Carl-Åke Claesson, VÄSTERÅS
8678 Erik Olofsson, VÄSTERÅS
8681 Erland Eriksson, VÄSTERÅS
8779 Karl-Gustav Franzén, VÄSTRA
FRÖLINDA

8722 Leif Hjerpe, VÄSTRA FRÖLUNDA
8709 Sune Svensson,
VÄSTRA FRÖLUNDA
8949 Lena Sundberg,
VÄSTRA FRÖLUNDA
8879 Arne Fredholm,
VÄSTRA FRÖLUNDA
8856 Thorsten Hall,
VÄSTRA FRÖLUNDA
9091 Marié Carlsson, VÄTÖ
8943 Birgit Kärrstrand, VÄXJÖ
8707 Jan-Olof Engström, VÄXJÖ
9111 Anders Sjöstedt, YSTAD
8677 Allert Alverborg, ÅKERSBERGA
8810 Roland Pierre, ÅKERSBERGA
9070 Farstad Regnskap, ÅLESUND
NORGE
9075 Tor Helge Brunstad, ÅLESUND
NORGE
8683 Aud Valderhaug, ÅLESUND
NORGE
8996 Elin Lundström, ÅRSTA
9081 Per-Eric Cruce, ÅSTORP
9030 Roland Östlund, ÄLMHULT
8740 Ove Fanqvist, ÄLTA
8968 Elsa Frisk, ÄNGELHOLM
8980 Bo Fransson, ÖDSMÅL
9064 Birger Bergenholtz, ÖRBY
8929 Inga-Lill Lundquist, ÖREBRO
8834 Annalena Jerpdal, ÖREBRO
9017 Ing-Britt Wiklund, ÖREBRO
8778 Stig Nilsson, ÖRKELLJUNGA
8680 Jan Östensson, ÖRNSKÖLDSVIK
8824 Maj-Britt Nordström,
ÖRNSKÖLDSVIK
9024 Pär Hällström, ÖRNSKÖLDSVIK
8905 Hans Karlsson, ÖRSUNDSBRO
9128 Carl-Gustaf Johansson,
ÖRSUNDSBRO
9061 Åke Lennart Asker, ÖSTERSUND
8845 Olle Wälivaara, ÖVERTORNEÅ

Nedan följer en förteckning över
medlemmar som har har avlidit
sedan oktober 1996, då vi senast
meddelade dessa dystra besked.
V.v. notera gärna dessa ändringar
i din medlemsmatrikel, så att du
inte av misstag besvärar anhöriga
i onödan!
5015 Jan Sundström, ENSKEDE
5766 Gösta Karlsson, FINSPÅNG
2134 Wenrich Weick,
VÄSTRA FRÖLUNDA
6951 Christer Köhler, NYNÄSHAMN
7098 Anders Hammar, SKARA
4421 Rolf Lagerlöf, MÖLNLYCKE
1260 Bertil Karlsson, VIMMERBY
6250 Sverker Strömberg, SKELLEFTEÅ
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DIS Postorder
Priser i SEK
SEK. Porto ingår om inget
annat anges! Vi reserverar oss för
eventuella prisändringar. Se alltid
senaste numret av Diskulogen.
Leverans sker per brev eller mot
postförskott! Uppge alltid ditt medlemsnummer (se din adress på
tidningens baksida) vid beställning!
Äldre nummer av Diskulogen.
20:- /nr
I mån av tillgång
Nyckeln till .... I mån av tillgång
Gratis
" Nr 1 Datorköp (1992)
Gratis
" Nr 2 Skrivarköp (1992)
Gratis
" Nr 3 MS-DOS (1993)
15:" Nr 4 DISBYT (1993)
15:" Nr 5 Virus (1994)
15:" Nr 6 DIS Family (1995)
Släktforskarprogrammet
DISGEN
" Vers 6.0 för PC / MS-DOS:
500:Medl.pris:
200:Uppgradering till v 6.0
" Vers 7.0 för PC / Windows 3.x / 95
600:Medl.pris
250:Uppgradering till v 7.0
" Vers 4.5 för Macintosh:
500:Medl.pris
200:Uppgradering till v 4.5
OBS: Porto och postförskottsavgift tillkommer vid nyinköp.
" Demo för PC/DOS eller Mac.
40:Pris:

OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs endast
till DIS medlemmar. Med programmet följer en fyllig an-vändarhandledning. Köparen förbinder sig att
inte kopiera (till annat än egen
säkerhetskopia) eller på annat sätt
överlåta programmet till tredje
person. DIS kan inte göras ansvarig för eventuell skada eller
förlust som kan uppstå genom
programmets användning. Skadad
diskett återsändes till DIS för gratis
utbyte.
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Register till Vigsellängder
" Hyringa
1718 - 1830
75
Format: A4 häftad, vissa endast på " Håcksvik
1704 - 1860
75
mikrokort (se listan) OBS: Porto " Levene past. (4 mikrokort)
tillkommer!
(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
Pris
Församling Tidsperiod
1688 - 1860
60
Bohuslän
" Länghem 1690 - 1855
100
" Backa
1826 - 1861
75
" Längnum 1721 - 1840
75
" Foss
1690 - 1861
200
" Malma
1708 - 1831
75
" Säve
1826 - 1860
75
" Tengene
1688 - 1831,
Dalarna
1850 - 1860
125
" Silvberg
1663 - 1774
50
" Ö. Frölunda 1728 - 1861
75
Östergötland
" Säfsnäs
1748 - 1859
150
Gotland
" Lillkyrka
1667 - 1860
50
" Öja
1745 - 1860
75
" Vist
1640 - 1860
150
Gästrikland
" Ö. Skrukeby 1635 - 1860
100
" Österfärnebo (3 mikrokort)
Programmet DISFOR för fram1688 - 186245
Halland
ställning av släktforskarförteckningar.
" Årstad
1714 - 1860
75
Program inkl. handledning levereras
Hälsingland
kostnadsfritt till Släkt- och Hembygds" Färila
1711 - 1860
150
föreningar.
" Los
1752 - 1775,
Sveriges Släktforskarförteck1847 - 1861
50
ning - 1993 år utgåva på 15 mikroSkåne
kort innehåller 6.000 namn och
" Katslösa
1711 - 1860
75
3.000 orter och omfattar 850 sidor.
" V. Karup
1689 - 1860
200
Sänkt medl.pris 50:Småland
Ny utgåva kommer under 1997
" Granhult
1696 - 1850
75
" Lidhult
1823 - 1860
75
" Marbäck 1643 - 1860
125
Bli medlem i DIS!
" Odensjö
1701 - 1897
100
Om Du inte är medlem tidigare kan
" Torpa
1715 - 1860
75
du bli det samtidigt som du
" Öjaby
1693 - 1860
50
beställer programmet DISGEN!
Södermanland
(Annars använder Du bara ett in" Grödinge 1798 - 1861
100
betalningskort - postgirot är 14033-5.
Uppland
Märk talongen med "Ny medlem")
" Roslagsbro 1688 - 1891
200
Värmland
" DIS årsavgift 1997:
100:" Bjurkärn
1702 - 1860
150
" för DIS SYD,
+ 50:" Frykerud
1672 - 1860
200
" för DIS-VÄST,
+ 50:" Gillberga 1688 - 1860
200
" för DIS-ÖST,
+ 60:" Gräsmark 1750 - 1805,
" för DIS-MITT,
+ 50:1838 - 1860
150
" för DIS-Aros,
+ 40:" Karlanda 1694 - 1704,
1767 - 1795
50
" Lungsund 1687 - 1860
150
" Långserud (3 mikrokort)
Jag beställer ovan markerade artik-lar.
1693 - 1860
45 Jag accepterar också program-villkoren
" Norra Råda 1730 - 1860
200 vid köp av DISGEN.
" Rudskoga 1689 - 1869
150
" Ny medlem / Medl.nr: ..............................
" Södra råda 1685 - 1860
100
" Visnum-Kil 1706 - 1860
150
Västerbotten
Namn: ................................................................
" Bygdeå
1745 - 1860
SLUT
Västergötland
Adress: .............................................................
" Angered 1753 - 1773,
1845 - 1865
75
Postadr: ............................................................
" Hillared
1722 - 1825,
1848 - 1852,
Telefon: .............................................................
1858 - 1860
75
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B

POSTTIDNING
Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
viddefinitiveftersändningåtersänd
försändelsenmednya
adressen på baksidan.

DIS - Föreningen för
datorhjälp i
släktforskningen
DIS syfte

"Att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i
släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera
svensk släktforskning."

DIS verksamhet

DIS bedriver olika typer av verksamheter:
- Ger ut medlemstidning (4 gånger om året) och Faktanyckar.
- Driver utvecklingsprojekt (DISGEN, DISKART, DISFOR,
DISNORM, m.fl.)
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register till
kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Upprätthåller en elektronisk brevlåda (DIS Family) med
konferenssystem, sökbara databaser (DISBAS, DISSÖK)
och filarea för diverse program- och datafiler.
- Informerar via egen hemsida på Internet (http://www.dis.se)
- Tillhandahåller servicen DISBYT med databas för anbyte med
hjälp av dator.
- Erbjuder medlemmarna arkivfunktion för datalagrat släktmaterial (DIS Arkiv)
- Driver forskarstuga i Linköping med möjligheter att söka i olika
databaser (med bl a Linköpings Historiska databas och Nationella
arkivdatabasen)
- Deltager med presentationer och utställningar hos och med andra
släktforskarorganisationer
- Håller kontakt med systerföreningar i andra länder och medverkar
i nordiska symposier kring datorhjälp i släktforskningen.
- Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-föreningar
(fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DIS-MITT, DIS-Aros).
- Bedriver kursledar- och användarkurser i datoranvändning inom
släktforskning (i första hand i användningen av DISGEN).
- Bevakar den datortekniska utvecklingen i syfte att finna verktyg
och tillämpningar lämpade som stöd för släktforskningen.

Medlemskap

"Medlem är envar för föreningens syfte intresserad person som anmält
sig som medlem och som erlagt av årsmötet beslutad avgift." Institutioner
eller organisationer kan alltså inte vara medlemmar i DIS. Däremot kan
föreningens medlemstidning beställas. Av DIS kända släktforskarföre-

ningar och andra intresserade organisationer och institutioner erhåller
tidningen utan kostnad.
Vill du bli ordinarie medlem använder du postens inbetalningsblankett för postgiro, fyll i DIS postgironummer 14033-5, ditt namn,
adress och telefonnummer.
Person i samma familj kan bli familjemedlem för halva avgiften.
En förutsättning är att den ordinarie medlemmen och familjemedlemmen
har samma adress. Familjemedlemmen erhåller inget eget exemplar av
Diskulogen.
Du kan även bli medlem i DIS regionala föreningar. Adresser och
aktuella medlemsavgifter finner du på tidningens andra sida (omslagets
innersida).

Vad kostar programmet DISGEN och
hur beställer jag det?

Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar. Du använder
den beställningsblankett som finns på föregående sida där du fyller i
vilken datortyp och diskettformat du använder. Så anger du förstås
medlemsnummer, namn och adress. Sedan skickar du in den till DIS. Du
kan också sända din beställning på fax till DIS.
Programmet levereras (disketter och användaranvisningar) per
postförskott. Leveranstid är normalt högst 2 veckor. I samband med
längre helger och under semestertid kan leveranstiden bli ytterligare
förlängd.

Hur byter jag från äldre version av
DISGEN?

Du som har en äldre version av DISGEN, eller om du bytt dator, kan
byta programversion till reducerat pris. Gör så här: Skicka in dina originaldisketter till DIS och ange att du vill byta till senaste version. Glöm
inte att ange dator- och diskettyp om du bytt dator. Självfallet skall
du ha varit medlem från tiden för föregående programköp för att
få denna rabatt.

Hur gör jag om jag har fel i
programmet?

Om du misstänker att det är något fel på programmet, skall du först
kontakta någon av DIS faddrar. Dessa kan med största sannolikhet
hjälpa dig att reda ut ditt problem.
Om så inte är fallet, fyll noga i den felrapport som följer med
programmet. Beskriv problemet noggrannt och bifoga ev. dina flockfiler
och skicka detta till DIS. Om du vill ha programmet uppdaterat map
rättade fel skall du också bifoga dina originaldisketter.

Glöm inte att du skall bifoga frankerat
svarskuvert med din adress angiven!

