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Medlemsblad för
Föreningen för
datorhjälp i släktforskningen
Ansv. utgivare: Sture Bjelkåker
Redaktör:
Björn Johansson
Medlemsbladet utkommer med 4 nr / år.

Föreningen DIS
Ordinarie medlemskap: SEK 100:- / år.
Familjemedlem: 50:- / år.
Postgiro:
14033-5
Adress:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING
Telefon:
013 - 14 90 43
Fax:
013 - 14 90 91
E-post:
dis@dis.se
Hemsida:
http://www.dis.se

DIS Expedition och
Forskarstuga
Besöksadr: Hovslagaregatan 3
Öppet:
Mån-tor 9-16, vanligen
även fredagar 9-16
(Ring gärna före besök.
Ibland extra öppet på
kvällar och helger.)
Kansli:
Ragnhild Bergström
Annika Blomberg
Telefontid: Säkrast mån-tor 9-12
Telefon:
013 - 14 90 43
Stugvärd:
Roland Karlsson
Brunörtsvägen 30,
59062 LINGHEM
Tel 013 - 705 27

DIS styrelse 1997-98
Ordförande: Sture Bjelkåker,
Hässlegatan 5, 589 57 LINKÖPING,
Tel. 013-150902, Fax. 013 - 160762
Vice ordförande: Lars Blomberg,
Ärenprisv. 111, 590 62 LINGHEM,
Tel. 013-704 58, Fax. 013 - 70971
Sekreterare: Olof Cronberg,
S.Järnvägsg 21A, 352 34 VÄXJÖ,
Tel. 0470-217 63
Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsv. 45, 589 29 LINKÖPING,
Tel. 013 - 15 20 12

Marianne Falkenströmer,
Hålvägen 34, 147 53 TUMBA,
Tel. 08-530 340 39
Björn Johansson,
Bronsåldersg 21, 589 51 LINKÖPING,
Tel. 013-15 88 31, Fax. 013-15 24 63
Bo Kleve,
Kindagatan 45, 582 47 LINKÖPING,
Tel. 013-14 09 81
Björn Molin,
Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Tel. 031-45 98 80
Jan Nilsson,
Box 96, 245 21 STAFFANSTORP,
Tel. o. Fax: 046-25 57 88

Internet
DIS Hemsida: http://www.dis.se/
Web-master: Jonas Medin,
Sandvik, Björkliden,
590 78 VRETA KLOSTER,
Tel 013-613 42

DISNET
DIS Family BBS
013 - 13 94 73
DIS-Aros BBS
021 - 41 77 40
DIS-Mitt BBS
060 - 315 34
DIS Syd BBS 046 - 25 82 35
DIS West BBS
031 - 56 31 31

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

Suppleanter

DISBYT-assistans

Björn Hellström,
Flystaslingan 6, 163 46 SPÅNGA,
Tel. 0708 - 36 12 36, Fax. 08-716 53 73
Lotta Hessel,
Värö Backlyckan, 585 99 LINKÖPING,
Tel. 013-297908

Till någon av dessa kontaktpersoner
skickar du dina DISBYT-utdrag:
DISGEN/PC-användare i DIS SYD:
DIS SYD, c/o Ove Billing,
Torngatan 13, 312 31 LAHOLM,
Tel. 0430-141 20
DISGEN/PC-användare i DIS-VÄST:
DIS-VÄST, c/o Hans Vappula,
Spannlandsg. 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 styr.
Övriga DISGEN (Mac) och andra
släktforsk.program-användare:
DIS, c/o Olof Cronberg, se DIS styr.

Valberedning
Sammankallande: Roland Karlsson,
Brunörtsvägen 30, 59062 LINGHEM,
Tel 013 - 705 27

DIS regionföreningar
Medlemsavgiften betalas via DIS pg.
DIS-AROS, Box 10005, 720 10 Västerås.
Ordf: Kent Roos, tel. 0708 - 95 94 00
Medlemsavgift + 50:DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ
Ordf: Robert Hammarstedt,
Tel. 060-302 28
Medlemsavgift + 50:DIS-Småland, c/o Rune Elofsson (ordf),
Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ,
Tel 0381-12994,
Medlemsavgift + 50:DIS SYD, Box 96, 245 21 Staffanstorp
Ordförande: Jan Nilsson,
se DIS styrelse
Medlemsavgift + 50:DIS-VÄST, c/o Jan-Åke Thorsell,
Björkedalsg. 5,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Ordf: Stig Rahm, tel. 0522-868 88,
Medlemsavgift + 50:DIS-ÖST, Box 30 110,
104 25 STOCKHOLM
Ordf. Carl-Olof Sahlin,
Tel. 08-756 33 14,
Medlemsavgift + 60:-

Faddrar
Förteckningen över faddrar har av utrymmesbrist utelämnats i detta nummer.
Se föregående nummer av Diskulogen.
Här har du de rätta adresserna!
Dessa är tagna direkt ur medlemsregisteret. Om felaktigheter eller
ändingar uppstått, v.v. meddela omgående DIS expedition! E-postadresser hittar du på DIS hemsida!
Björn J
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Ordföranden
har ordet

E

tt nytt årsmöte i DIS närmar sig.
Då har medlemmarna tillfälle att
säga sin mening om hur DIS verksamhet fungerar, och hur den kan utvecklas vidare. I en ideell förening kan man
dock inte bara önska sig saker, utan ska
något bli gjort måste ett antal medlemmar
engagera sig på olika sätt.
Som framgår av medlemsmatrikeln i
detta nummer växer medlemskåren snabbare än någonsin. Funktionärslistan växer
också men inte alls lika fort, inräknat
regionföreningarnas styrelser omfattar listan ca 120 personer. Dessa gör en storartad insats för att det hela ska fungera, liksom Ragnhild och Annika på expeditionen. Men det behövs fler!
Jag är övertygad om att det bland våra
7.500 medlemmar finns många som både
kan och vill hjälpa till på olika sätt. Men ni
måste ge er tillkänna, det är omöjligt för
styrelsen att leta upp de medlemmar som
har tid, intresse och kunskaper för att delta
i de olika DIS-projekten. Och det finns
säkert också idéer om helt nya projekt som
DIS skulle kunna driva. Hör av er per mail,
telefon, fax, post eller på årsmötet!
Forskarstugan i Gamla Linköping, vars
invigning refererades i förra Diskulogen,
får sägas ha blivit en succé. Massor av
människor, både medlemmar och mer eller
mindre spontana besökare har tittat in i
stugan för forskning, information och diskussion kring släktforskning, med eller
utan dator. Och besökarna kommer inte
bara från Östergötland, utan också från
många andra delar av landet.
Det har bl a varit stort intresse att titta
på olika CD-skivor för släktforskning. Vi
kommer efterhand att komplettera med
nya CD-skivor som ges ut. Tack vare ett
stort engagemang från DIS- och ÖGFmedlemmar har stugan kunnat hållas öppen även utanför DIS expeditionstid,
nämligen alla helger under sommaren samt
en kväll i veckan under övriga året.
Sture B

Forskarstugan i
Gamla Linköping
Öppet varje torsdag kväll

F

orskarstugan håller under vin
tern regelbundet öppet varje
torsdagskväll mellan kl 18
och 20. Representanter för såväl DIS
som ÖGF finns på plats. Välkommen
in i stugvärmen och diskutera datorer, släktforskarprogram, släktforskning, Östgötasläkter, mm.
Några av torsdagskvällarna kommer
att vara temakvällar.
Stugan kommer också att vara öppen under följande vardagskvällar
och helger i samband med andra aktiviteter i G:a Linköping:
17-21 november: Julmarknad
29 november: Lions Julmarknad
2-3 december: Jul i G:a Linköping
6 december: Lions Julmarknad

29 okt kl 19: Söderskivan
Visning av CDn Söderskivan - ett
imponerande datoriserat tittskåp om

Personuppgiftslagen och
forskarna
Artikeln hämtad ur Släkthistoriskt Forum, nr 4/98 med författarens tillstånd.
om bekant träder en ny lag i kraft 24
okt 1998, som ersätter den gamla
Datalagen av 1973. den nya lagen
heter Personuppgiftslagen (PUL) och
grundar sig på EU-direktiv, som i sin tur
baserar sig på det fria flödet av varor och
tjänster inom EU, men med bevarad integritet för den enskilde.

S

invånarna på Stockholm Söder om deras livsvillkor i text och bild under tiden ...

19 nov kl 19: Bildscanner
Presentation av DIS nya bildscanner, som också kan scanna negativ, dia mm. Vi går igenom momenten
att lagra och bearbeta bilder för att sedan använda dessa i släkt- och antavlor i DISGEN.

3 dec kl 19: DISGEN 7.0e
med julkaffe.
OBS: anmälan!
En presentation av nyheterna i DISGEN 7.0e. Vid mötet kan du självklart
uppgradera dig tilll den nya versionen
av DISGEN 7.0. Eftersom vi vid detta
tillfälle även kommer att servera julkaffe med dopp till självkostnadspris,
vill vi att du anmäler dig så att du inte
skall bli utan. Ring till DIS exp. 013-14
90 43, anmäl dig med e-post via hemsidan eller skicka ett fax eller ett vykort.

På förbundets ordförandekonferens höll
kanslichef Margareta Åberg från Datainspektionen (DI) en genomgång av den
kommande lagen och dess konsekvenser
för släktforskarna.
Bl.a. berättade hon att den nuvarande
skyldigheten att låta DI förhandsgranska
register kommer att tas bort, lagstiftarna
förutsätter att registerhållare ska känna till
de regler som gäller. När det gäller allmänna handlingar, som kyrkoarkivalier
anses vara, innebär den nya lagstiftningen inte någon ändring. Det är alltså
fortfarande så att med stöd för Offentlighetsprincipen kan kopior endast tillhandahållas på papper, vill man ha uppgifter på
andra medier (datafil, film etc.) beror det
på myndighetens beslut och ses som en
extra service.
PUL skyddar endast personuppgifter
Forts. på sid 10
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Släktforskardagarna i
Jönköping
Text:
Lennart Lindqvist,
Sekr. i DIS-Mitt
Foto:
Jan Nilsson,
Ordf. i DIS Syd

I den tidiga lördagsmorgonen tågade en
trupp av släktforskare
från Hovrättstorget
genom Jönköpings
centrum till parken
framför Folket Hus. I
täten marscherade en
blåsorkester med
drillflickor.

F

redag-söndag den 28-30 augusti anordnades årets Släktforskardagar i
Jönköping i samband med Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma, som
hölls under lördagen. På fredagen hade
förbundet ordförande- och redaktörskonferenser.

Ordförandekonferens
Ordförandekonferensen tog bl a upp
Personuppgiftslagen, se separat artikel,
och Kvalitetsfrågor i släktforskningen.

Redaktörskonferens
Redaktörskonferensen leddes av Elisa-

beth Thorsell och Håkan Skogsjö. Där behandlades upphovsrätt, internet/Rötter,
nya tryckfrihetsförordningen och layout.

Cirkelledarkonferens
Cirkelledarkonferensen var förlagd till
lördag förmiddag.

Lokalerna
Utställningslokalerna var förlagda till
Folkets Hus mitt i staden. Huset inrymde
lokaler för allt, dvs för konferenser, riksstämma, föredrag och utställningar. Även
hotell fanns i byggnaden. De olika lokalerna var dock belägna i tre olika våningar
På bilden till vänster
återfinns samtliga
talare vid invigningsceremonin: landshövding Birgit Friggebo, Förbundets ordförande Krister L:son
Lagersvärd, komunfullmäktiges ordförande och Kaj-Gunnar
Nilsson från Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening.

Under ordförandekonferensen redogjorde kanslichef Margareta Åberg
från Datainspektionen för tolkningen
av den nya tryckfrihetslagen.
(av fyra), vilket av de flesta nog upplevdes som något splittrande. Vädret stod
arrangörerna bi när den pampiga släktforskarmarschen genom staden efter
ungdomsmusikkår inledde lördagens aktiviteter. Invigning av släktforskardagarna
förrättades i Sofiaparken utanför Folkets
Hus av landshövding Birgit Friggebo.

Stämman
Riksstämman leddes rutinerat av förre
hovrättspresidenten Carl Axel Petri. Den
väntade valthrillern mellan sittande
ordförandekandidaten Krister L:son
Lagersvärd och uppstickaren Ted Roswall
blev ingen thriller alls, utan Lagersvärd
omvaldes med acklamation. Av styrelseledamöterna hade Carl-Gösta Gyllenswärd, Växjö, och Bernth Lindfors,
Njurunda, avböjt omval. I deras ställe valdes Sigurd Nygren, Södra Västerbottens
GF och Annika Odfors, Blekinge SFF. Revisorn Carl-Göran Backgård, Åkersberga
hade avböjt omval och ersattes av Håkan
Linderyd, Nyköping-Oxelösunds SFF. Av
motionerna visade sig frågan om återgång
till att ha ordförande- och redaktörskonferenserna samtidigt vålla den största
oenigheten, varför votering måste tillgripas. Motionen avslogs med knapp
majoritet. Den avgående styrelseledamoten Carl-Gösta Gyllenswärd föreslogs av
DIS-ordföranden Sture Bjelkåker till hedersledamot nr 4 efter Erik Thorell, Allan
Grund och Bertil Haslum. Stämman gick
på Bjelkåkers linje och valde Carl-Gösta
Gyllenswärd till hedersledamot.
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Föredrag och utställningar
Värdföreningarna, som i år var 8 st, alla
från Jönköpings län, hade dock ordnat ett
digert program med många fina föredrag
både under lördagen och söndagen, som
undertecknad tyvärr inte hann med att
lyssna på.
Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där var, förutom Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen DIS, även
släktforskarföreningar, arkiv och andra
institutioner, samt olika företag som bl a
sålde mikrokortsläsare, släktforskarprogram, böcker, mm, totalt ett 40-tal utställare. Här nedan redovisas endast något om de utställare som hade med något
med anknytning till datorer.
Föreningen DIS förekom i år på 4 olika
ställen. En monter ägnade sig åt medlemsservice samt info om regionföreningarna
och fadderverksamheten. Där visade förstås också den nya regionföreningen DIS
Småland upp sig och sin nya hemsida med
adress http://www.torget.se/users/d/
DISsmal/ . En annan monter gav en
förhandstitt på den kommande 32-bitars
DISGEN ver 7.1. Den färdiga versionen
väntas inte släppas förrän nästa år. Dessutom kördes en Powerpoint-slinga om föreningen. I en tredje monter hade man DISGEN-verkstad med Mac och PC. Man laborerade med ansedlar, antavlor, stamtavlor, släktmatriklar, släktböcker, mm. I
den fjärde och sista montern körde man
anbyte med DISBYT. Föreningen DIS’
hemsida: http://www.dis.se .
Genealogiska Samfundet, Finland visade databasen Genealogia med de finska historieböckerna, som också finns
sökbar på Internet. Besök gärna deras
hemsida http://www.genealogia.org/
indexr.htm .
Företaget Archeion AB visade sin nya
version 6.0 för Windows av Holger. Mer
info hittar du på hemsidan http://
www.alcom.aland.fi/Cloudia/hskogsjo
Emigrantinstitutet visade ett beståndsregister om 1.700 poster, vidare ett register med 80.000 poster Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv. Dessutom ett register med
200.000 poster med medlemmar i SvenskAmerikanska kyrkoförsamlingar. Man håller också på med ett register över personer i litteraturen, som finns på EI. Vidare
sålde man CD:n Emigranten med emigrantregistret EmiBas. Här fattas ännu många
församlingar, i Medelpad är t ex bara 3 församlingar registrerade (Alnö, Attmar och
Galtströms Bruk). Här önskar man fler fri-

villiga krafter för excerpering. Hemsida:
http://www.hv.se/forskn/migr/sei .
Företaget Molander’s Genealogy Service visade Synnöve Molanders egen
forskning, bl a hennes antavla samt ättlingar till Lars Månsson Grotte.
Företaget Genline visade förstås
“Kyrkböcker Online“, dvs scannade
kyrkobokssidor på Internet. Hemsidan
heter http://www.genline.se/ . Hittills finns
Algutsboda i Kalmar län upplagt. Nytt var
en sök-pad inlagd i bilden, där man dels
kunde ange sökbegrepp som församling,
längdtyp och startår, dels kunde manövrera scrollningen i alla riktningar (bra vid
närbilder). Det sistnämnda kommer senare
att ersättas med en hand som grabbar tag
i bilden. Man har planer på att kunna använda länkar till kyrkobokssidorna på nätet som källhänvisningar direkt från DISGEN.
Sveriges Släktforskarförbund demonstrerade och sålde CD:n med Svenskt Biografiskt Lexikon, Sveriges Dödbok och
Telefonkatalogen Bas. Besök förbundets
hemsida http://www.genealogi.se !
Blekinge Släktforskarförening visade
ett register som innehöll 7.038 st blekingska båtsmän. Man uppskattar att det
har funnits ca 15.000 st båtsmän i Blekinge.
Kronobergs Genealogiska Förening
demonstrerade en databas med ca 541.000
poster ur ministerialböcker i Kronobergs
län. F n är ca 40 % av den totala populationen i ca 100 församlingar inmatade. Ca
50 personer har jobbat med detta i hittills
8 år. Planer på en CD finns. Hemsida: http:/
/www.genealogi.se/kgf.htm .
Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening visade en bas med ca 100150.000 poster ur ministerialböcker i
Jönköpingsbygden. Hemsida: http://
www.algonet.se/~peteraxe/ .
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF) i Oskarshamn erbjöd som
vanligt sökning i sin stora databas med
2,8 milj poster ur ministerialböcker för 160
församlingar i östra Götaland, dock främst
i Kalmar län med Öland. Hemsida: http://
www.genealogi.se/plf.htm .
Företaget CD-klubben för släktforskare, som presenterade sig för första
gången just här i Jönköping, visade sin
affärsidé att gratis låta producera folks
forskningsmaterial på CD. Man säljer skivorna och forskaren får ett honorar per
skiva utan att ha haft några omkostnader.
Klubben drivs av förra sekreteraren i Sve-

riges Släktforskarförbund, Madeleine
Raftö. Hemsida finns: http://
www.algonet.se/~hamster/cdclub.htm .
Företaget Datagenealogen sålde släktforskarprogrammet Andata samt tillhörande församlingsregister, sjukdomsregister och kungadatabank. Hemsida:
http://home1.swipnet.se~w-10898/
index.html .
Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars
Heliga, visade som vanligt sitt system av
CD med släktsöksystemet Family Search.
Hemsida:http://www.algonet.se/~liahona/
Genealogiska Föreningen (GF) visade
en PowerPoint-demo om föreningen samt
diverse register över sina samlingar.
Släktnamnsregistret, som redan finns som
“manuellt“ register, är under inmatning
och har kommit till bokstaven H.
Hallands Genealogiska Förening hade
ett register för bouppteckningar i Hallands län, som var helt klart. En CD kommer till hösten. Man hade också ett vigselregister för samma område, som gick fram
till år 1860 och var klart till 75 %. Hemsida:
http://www.halland.genealogi.se .
Företaget Gensoft visade släktforskarprogrammet Reunion, som tyvärr endast
finns att få för MAC numera. Hemsida:
http://www.gensoft.se .
Forts på sid 10

Besökarna på lördagskvällens Gille
inbjöds av en "löparnisse" till nästa
års släktforskardagar i Karlstad.
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1998 års
medlemsmatrikel

Välkommen till
DIS 19:e årsmöte

M

edlemmarna i Föreningen för
datorhjälp i släktforskningen DIS - kallas härmed till Föreningen DIS 19:e ordinarie årsmöte

Söndagen
den 15 november
1998
kl 12.00
i
Sal Operan
Linköpings
Konsert & Kongress
(hörnet Östgötagatan
/ Vasavägen)

Kaffe serveras från 11.30

Dagordning
Förslag till dagordning framgår av DIS
stadgar på matrikelns 2:a sida.

Bjärka-Säbydatabasen är en tvärvetenskaplig databas, som snart kommer på CDskiva, där man utnyttjat multimediateknik
för att beskriva en bygds kulturarv med
avseende på ortnamn, bebyggelse, befolkning med mera. Den använda tekniken kan
mycket väl användas för att beskriva även
en släkts historia.

Presentation
av DIS-projekt
Efter föredraget blir det korta genomgångar av aktuella DIS-projekt, främst
DISGEN 7 och DISBYT 2000.

Demo av Söderskivan
Därpå följer demonstrationer vid ett
antal stationer, bl a visas den nya Söderskivan från Stockholms Stadsarkiv och
andra intressanta CD-skivor.

Välkommen!
Styrelsen

Valnämnd
Valnämnden består av:
Roland Karlsson, sammankallande, tel 013-70527
Carl-Olof Sahlin, tel 08-7563314
Arne Wallgren, tel 031-268730

Forskarstugan i Gamla Linköping, som DIS driver tillsammans
med Östgöta Genealogiska Förening, hålls öppen för årsmötesbesökare före och efter årsmötet:
Kl 9 - 11 samt ca kl 17.30 - 19

Merparten av denna Diskulog utgör
årets medlemsmatrikel med medlemsläget
1oktober 1998. Därför har vi ingen lista
över nytillkomna medlemmar efter förra
Diskulogen denna gång. Men ni som tillkommit efter 10 juni har alla medlemsnummer över 10865. Och alla ni hälsas
Hjärtligt välkomna!
I matrikeln hittar du medlemmarna sorterade i bokstavs- och postnummerordning. Dessutom hittar du förteckningar
över föreningar, arkiv och bibliotek.

Avlidna medlemmar
Avlidna medlemmar, vars bortgång
kommit till vår kännedom sedan förra
DISKULOGEN.
721
930
1635
1706
4597
4995
5268
5717
6116
7945

Lunch
Direkt efter årsmötet tar vi paus för
lunch. Vi har beställt ett antal luncher med
ledning av deltagarantalet vid föregående
årsmöten. Vi är dock tacksamma om Du
som avser deltaga vill föranmäla detta per
mail till exp@dis.se eller telefon 013149043. Då är det ingen risk att Du blir
utan lunch.

Nils Erik Öhlen, UMEÅ
Gustaf Johansson, KUNGÄLV
Harald Zetterberg, RÄTTVIK
Doris Trogen, KUNGSGÅRDEN
Sven-Olof Palm, NACKA
Arne Löwgren, HÄGERSTEN
Sune Stöök, JOHANNESHOV
Inger Fredlund, HOVÅS
Stig Johansson, LINKÖPING
Ragne Grundberg,
ÖRNSKÖLDSVIK

8000

Medlemsutvecklingen
7000
6000
5000
4000

Föredrag
Docent Jan-Paul Strid,
Linköpings Universitet
berättar om

Bjärka-Säbyprojektet en multimediell
kulturarvsdatabas

3000
2000
1000
0

1980

1990

1998

2000
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Medlemsstatistik

N

edanstående statistik bygger på
uppgifter ur medlemsregistret,
samt svar på de enkäter som
skickats med medlemsavgiftsavierna 19961998. Alla har inte svarat på enkäterna,
men sammanställningen ger ändå en god
bild av föreningens medlemskår.

Medlemsläget
I slutet av september 1998 hade DIS
7530 medlemmar, med en nettoökning senaste 12 månaderna på 1500, vilket är en
rekordhög ökningstakt.
Av 7110 medlemmar bosatta i Sverige
var 3810 (54%) medlemmar i regionförening. Fördelningen på regionföreningarna var:
DIS Syd
1195
DIS-Väst
1069
DIS-Öst
940
DIS-Mitt
447
DIS-Aros
276
DIS-Småland
93

Programanvändning
Andelen av nuvarande medlemmar som
skaffat DISGEN är 87 %, varav 80 % PCoch 9 % Mac-versionen. 2 % har skaffat
båda versionerna. Av PC-användarna
hade över 5000 skaffat version 7, medan
ca 1000 fortfarande hade äldre versioner.
950 medlemmar har inte skaffat DISGEN.
Många av dessa har antagligen andra program än DISGEN. Ca 450 medlemmar har
uppgivit annat programinnehav.

Tjugo-i-topp

DISBYT

Listan har förändrats något sedan föregående år, men många uppgifter är nu rätt
gamla. Du som vill uppdatera din uppgift,
ring eller ”maila” till DIS expedition hur
många personer du matat in. Ta bara med
det du själv matat in, och alltså inte material du fått från någon annan.

Antal deltagare i DISBYT-basen för
”anbyte med dator” är nu ca 1000, vilket
dock bara är en tredjedel av ovannämnda
2900 uppgiftslämnare. Här finns alltså fortfarande en stor potential för att öka DISBYT-basens storlek och därmed nyttan
för alla deltagare i anbytet. Och man behöver inte vara DISGEN-användare för att
vara med i DISBYT, du kan lika gärna lämna
ditt material på GEDCOM-format.
Sture B

Placering
1 (1)
2 (7)
3 (2)
4 (3)
4 (3)
4 (-)
7 (10)
8 (6)
9 (8)
10 (9)
11 (-)
12 (12)
13 (13)
14 (14)
15 (-)
16 (15)
17 (20)
18 (16)
18 (-)
18 (16)
18 (19)

Namn, ort
Georg Agerby, Danmark
Arne Söderström, Njutånger
Bo Lindwall, Ödeshög
Per Andersson, Mjölby
Hans J Schmitz, Karlskrona
David Haldorsson, Ulricehamn
Gunnar Persson, Höganäs
Carin Widén, Karlstad
Lennart Näslund, Örnsköldsvik
Göran Berglund, Finland
Gunvor Ivarsson, Klippan
Kenneth Larsson, Arvika
Annika Lindqvist, Alnö
Anders Aureliusson, Karlskoga
Britt-Lis Barre, Lesjöfors
Lars Nordwall, Stockholm
Ingalisa Dahlin, Nynäshamn
Elisabeth Molin, Havdhem
John Grundström, Skärholmen
Bengt Forslund, Sågmyra
Kurt Andersson, Holmsund

Antal
250.000
162.000
130.000
100.000
100.000
100.000
89.000
85.000
73.000
70.000
60.000
55.000
50.700
50.000
47.000
46.300
46.000
45.000
45.000
45.000
45.000

Program
DISGEN
DISGEN
Holger
File Maker
DISGEN?
DISGEN
DISGEN
Holger?
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
?
DISGEN
DISGEN
DISGEN?
DISGEN
DISGEN
Holger
DISGEN

Medlemsfördelningen på regionföreningar

Internetanvändning
1745 medlemmar (23 %) har uppgivit epostadress. Ytterligare 600 har tidigare
uppgivit tillgång till Internet, vilket tillsammans gör 31 %. Det verkliga antalet
Internet-användare torde dock vara betydligt större.

DIS Syd
17%

Övriga
44%

DIS-Öst
13%

Lagrade personer
Långt ifrån alla har uppdaterat uppgiften om antalet inmatade personer i släktforskarprogram. Men ca 2900 medlemmar
har tillsammans uppgivit ca 9.1 miljoner
inmatade personer. Medelantalet per uppgiftslämnare är ca 3100. Ca 1400 medlemmar har mer än 1000 inmatade.

DISSmåland
1%

DIS-Aros
4%

DIS-Mitt
6%

DIS-Väst
15%
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En kontroll har införts som rapporterar
cirkulära relationer och avbryter byggandet av tavlan.

Utskrift till RTF
Tar med färgen för stilar som ställts in i
DISGEN.

Förhandsgransking
Möjlighet att backa till en föregående
sida. Meddelande om när utskriften är slut
så valfriheten finns att granska ytterligare
sidor eller att skriva ut innan förhandsgranskningsrutan försvinner. Möjlighet
att gå till en sida med angivet nummer,
både framåt och bakåt eller att gå direkt
till slutet av utskriften. Man kan direkt
skriva ut den sida som för tillfället
förhandsgranskas.

U

nder hösten, sannolikt under november, kommer en uppdatering
till DISGEN, version 7.0e.
Några stycken mycket efterfrågade förbättringar kommer att läggas in. Dessutom
kommer en del kvarstående ofullkomligheter att ha rättats.
Uppdateringen kommer, liksom förra
gången, att ske via DIS hemsida på
Internet, via våra faddrar, samt i sista hand
via expeditionen.
Tillägg i DISGEN 7.0e i sammandrag:

Grafiska utskrifter av
antavlor och stamtavlor
Möjlighet att orientera tavlorna vertikalt, dvs probanden överst för stamtavla
och underst för antavla. Möjlighet att centrera texten i boxarna. Möjlighet att ha
skugga på boxarna. Möjlighet att ha
runda hörn på boxarna. Boxarna kan ges
bakgrundsfärg, en för män och en annan
för kvinnor. I inställningsmenyn finns ett
fält som förhandsvisar hur tavlans geometri kommer att bli.

Kontrollera notiser
Datum som innehåller annat än siffror
plus tecknen “.“ “?“ och “-“ accepteras
visserligen av DISGEN, men Kontrollera
Notiser rapporterar nu detta. Datum med
“lampan“ tänd och som är av typen “mellan … och …“ samt “från … till …“ och
som har datumen i “fel“ ordning rapporteras.

Utdrag

En ny slags avsnitt för utdrag som skriver flock och individnummer med nollutfyllnad (002:00001, osv) så att sorteringsordningen blir korrekt när flk:ind väljs som
första avsnitt på utdragsraden. Annars blir
ju ordningen 2:1, 2:10, 2:11, …, 2:2, 2:21,
osv. Nytt standardutdrag för vigselregister med giftermålets ort och datum
samt de två personerna som gifte sig.

Cirkulära relationer
Om man har råkat göra fel så att en person är barn (eller barnbarn osv) till sig
själv och man bygger en tavla utan att
undertrycka anförluster eller man gör en
släktskapstavla så byggs en tavla som blir
obegränsat stor till dess minnet tar slut.

Förkortning av namn på
skärmen
När ett namn inte får plats på skärmen i
Familjeöversikt eller byggd tavla så sker
förkortningen inte alltid på ett bra sätt.
T.ex. “Hansdotter, Astrid.“ kan förkortas
till “Hansdott, Astr.“ Ändrat så att utskriften oftare sker så här: “Hansd.Astrid“. Det
vill säga, avslutande punkt borttagen,
komma+mellanslag ersätts av en punkt
som markering av att förkortning skett,
samt “-dotter“ och “-son“ aldrig förkortas delvis.

Datumformat
Nytt datumformat “25. oktober 1996“
som passar bra i Norge.
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ler tavlor för vilka RTF är tillåtet: Antavla
i tabellform, Släktmatrikel med stamtavlorna i tabellform, Ansedlar för alla
personer i en Antavla, Stamtavla i tabellform. Tidigare möjlighet att kunna göra
alla inställningar för varje tavla har tagits
bort. Detta för att klara RTF-exporten plus
att kunna öka antalet avsnitt utöver 10
som tidigare var begränsningen.

Tidplan
Målsättningen är som sagt att leverera
7.0e under november månad. Versionen
skall nu testas av beta-testare och faddrar.
Är du intresserad av att delta i testen
så hör av dig till mig. Av testarna förväntar jag mig en rejäl insats och en rapport
tillbaka om upptäckta problem och synpunkter, det får inte bara vara ett sätt att
komma över 7.0e tidigare.

Rapporter från användarna
Strömmen av rapporter av olika slag är
fortfarande ganska strid. Jag ber om urForts. på nästa sida

Kontrollera DISGENs filer
Ytterligare kontroller har införts för att
öka säkerheten. Funktionen har utökats
med möjlighet att försöka reparera de skadade filerna. OBS! Ingen ersättning för
återläsning från säkerhetskopia utan endast som en sista utväg.

DISGEN-orter
Användningen av DISGEN-orter i notiser kan tas bort för en vald skara personer. Det betyder att notisernas orter ersätts med den text som är DISGEN-ortens
namn, och att kopplingen till DISGEN-ort
databasen försvinner. Den gula lampan

slocknar. DISGEN-orterna som sådana blir
kvar i databasen.

Sökning
Sökning kan ske efter personer baserat
på datum och tid då personens data ändrades senast. Giften som hör till personen
inkluderas också. Man kan nu välja om en
sökning efter DISGEN-ort skall ske på
angiven ort enbart eller på denna ort plus
alla underliggande orter.

Släktbok
Släktbok kan nu exporteras till RTF under förutsättning att den enbart innehål-
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säkt i de fall då enstaka användare fått
vänta länge på sina svar.
Jag påminner om de krav vi gärna vill
ställa på felrapporterna för att det skall gå
så snabbt och smidigt som möjligt att behandla dem:
1. Ange alltid namn och adress.
Medlemsnummer leder visserligen till
namn och adress i medlemsregistret men
det är ett moment extra.
2. Skicka med frankerat och addresserat
svarskuvert, inte av ekonomiska skäl utan
för att det underlättar en hel del. Svarskuvert gör att du får snabbare svar. (Våra
utländska medlemmar behöver inte frankera).
3. Beskriv alltid ett eventuellt fel så noga
som möjligt, helst hur du fick fram det. Vi
måste kunna återskapa felet hos oss 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.
Kontakta gärna en fadder innan du
skickar rapporten. De kan ibland ha lösningen på problemet.

Framtiden
I den långsiktiga planeringen ligger en
version 7.1 med ett antal större nyheter
som vi får anledning att återkomma till
framöver.
Version 7.0e blir sannolikt den sista gratis uppdateringen av version 7.0.
Vi kommer däremot som tidigare att ta
en uppgraderingsavgift för steget till nästa
version.
Lars Blomberg

Personuppgiftslagen,
forts. från sid 3.
som rör levande personer, på alla medier,
d.v.s. papper, datafil, film och andra ännu
okända möjligheter, lagen är medieoberoende. De uppgifter det gäller är känsliga uppgifter om t.ex. ras, etniskt ursprung, religiös eller politisk övertygelse,
facklig anslutning och uppgifter om vederbörandes hälsa. Även namn räknas som
personuppgift. Undantag från dessa inskränkningar kan göras efter den registrerades samtycke och i några andra situationer som räknas upp i lagen, t.ex. för att

med SLÄKTFORSKARNYTT

avtal ska kunna fullgöras eller vid nödläge, t.ex. rörande hälsouppgifter.
Ideella organisationer får ha register
över medlemmar och sådana som skall få
hjälp på något sätt. Uppgifter om begångna brott är inte sekretessbelagda
enligt PUL, men får endast hanteras av
myndigheter. Användningen av personnummer är mycket strikt reglerad.
Privatpersoner får ha både dataregister och kortregister för egen forskning,
men om det blir tal om spridning kan PUL
träda in.
Den som finns i ett register ska underrättas direkt om detta, vilket dock inte behövs vid privat registrering i hobbyverksamhet.
Vid publicering på Internet kan skyddade uppgifter enligt PUL lätt spridas till
"tredje land", d.v.s. länder som inte är med
i EU, och då får man inte lämna ut skyddade uppgifter utan samtycke från den registrerade.
PUL gäller för alla register som nyskapas
fr. o.m. 1998-10-24, för äldre dataregister
och kortregister gäller datalagen under en
treårig övergångstid.
Släktböcker på papper faller under
Tryckfrihetsförordningen, och kan alltså
produceras som tidigare. Antagligen är det
också fritt att publicera släktböcker på CD.
Det var oklart om uppgifter som tidigare
tryckts på papper var fria att publicera på
Internet. Margareta Åberg ansåg att det
nog var tillåtet att dela med sig utdrag ur
den privata databasen på papper.
Vid brott mot PUL kan böter utdömmas,
och för att hindra brott mot PUL bedriver
DI en aktiv tillsyns- och informationsverksamhet med bl.a. nyhetsbrev och hemsida
http://www.din.se
[Texten granskad av Margareta Åberg]
Det verkar ju lovande att det mesta som
vi släktforskare sysslar med är tillåtet enligt PUL. Själv var jag frågande inför det
här med släktböcker, in min egenskap av
redaktör även för Svenska Släktkalendern, men det var tydligen inget
problem. Det är bara att fortsätta som vanligt, men då, också som vanligt, använda
sitt sunda förnuft, särskilt när man vill
lägga ut släkten på Nätet.
Elisabeth Thorsell
Redaktör för
Släkthistoriskt Forum

Släktforskardagarna,
forts från sid 5.
Småländskt gille
På lördagskvällen anordnades Småländskt Gille med logdans (?) och bondkomik på Åkarps loge utanför staden. Rolf
von Otter sjöng ackompanjerad av Fred
Andersson. Dessförinnan spelade trion
Tre Små Grisar. En originell men trivsam
variant på släktforskarmiddagen.

Nästa gång i Karlstad
Vi hoppas och tror att även nästa års
Släkt-forskardagar i Karlstad, den 17-19
september 1999, kommer bli ett lika trevligt minne som årets i Jönköping. Till Karlstad får vi väl ändå tro att några norrlandsföreningar vågar sig.

Kalendern
Oktober 98
24
28

29

DIS-Småland, föreningsmöte på
Emigrantinstitutet i Växjö
DIS-Öst, höstmöte BJg 104,
Gustaf von Gertten pratar om
"hur man finner sina tyska anor"
DIS Forskarstuga i G:a Linköping: Söderskivan

November 98
7 DIS-Väst Årsmöte i Göteborg
7-8 DIS-Mitt håller DISGEN-kurser i
både Hudiksvall och Sundsvall
15 DIS årsmöte, Linköping
19 DIS Forskarstuga i G:a Linköping:
Scanner
21-22 DIS-Mitt håller kurs i tillverkning
av hemsidor med hj a DISGEN
och Word97 i Hudiksvall
25 DIS-Öst Släktbok med DISGEN 7
BJg 104
28 DIS Syd, Macträff i Eslöv
30 DIS-Öst, Mac-möte i Ostkupan

December 98
3

5

DIS Forskarstuga i G:a Linköping:
DISGEN7.0e med julkaffe. OBS:
förhandsanmälan!
DIS Syd, PC-träff i Eslöv
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DIS Postorder
Du kan även göra din beställning på
DIS hemsida http://www.dis.se
Priser i 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 nr av Diskulogen.
I mån av tillgång

20:- /nr

Nyckeln till ....
Gratis i mån av tillgång
! Nr 3 MS-DOS (1993)
! Nr 5 Virus (1994)
! Nr 6 DIS Family (1995)
! Nr 7 DISBYT (1997) ersätter nr 4!

Släktforskarprogrammet
DISGEN
Vers 6.0 för PC / MS-DOS:
! Medl.pris
500:! Uppgradering till v 6.0
200:Vers 7.0 för PC / Windows 3.x/95
! Medl.pris
600:! Uppgradering till v 7.0
250:! Uppgradering från v 4.5
100:Vers 4.5 för Macintosh:
! Medl.pris
300:OBS: Porto och postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.
DISGEN Demo för DOS
! Pris:
40:DISGEN Demo för Macintosh
! Pris:
40:DISGEN Demo för Windows
! Pris:
50:-

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.

Register till Vigsellängder
Format: A4 häftad, vissa endast på
mikrokort (se listan) OBS: Porto
tillkommer!
Församling Tidsperiod
Pris
Bohuslän
! Backa
1826 - 1861
75
! Foss
1690 - 1861
200
! Säve
1826 - 1860
75
Dalarna
! Silvberg
1663 - 1774
50
! Säfsnäs
1748 - 1859
150
Gotland
! Öja
1745 - 1860
75
Gästrikland
! Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
45
Halland
! Årstad
1714 - 1860
75
Hälsingland
! Färila
1711 - 1860
150
! Los
1752 - 1775,
1847 - 1861
50
Skåne
! Katslösa 1711 - 1860
75
! V. Karup 1689 - 1860
200
Småland
! Granhult 1696 - 1850
75
! Lidhult
1823 - 1860
75
! Marbäck 1643 - 1860
125
! Odensjö
1701 - 1897
100
! Torpa
1715 - 1860
75
! Öjaby
1693 - 1860
50
Södermanland
! Grödinge 1798 - 1861
100
Uppland
! Roslagsbro 1688 - 1891
200
Värmland
! Bjurkärn
1702 - 1860
150
! Frykerud 1672 - 1860
200
! Gillberga 1688 - 1860
200
! Gräsmark 1750 - 1805,
1838 - 1860
150
! Karlanda 1694 - 1704,
1767 - 1795
50
! Lungsund 1687 - 1860
150
! Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
45
! Norra Råda 1730 - 1860
200
! Rudskoga 1689 - 1869
150
! Södra råda 1685 - 1860
100
! Visnum-Kil 1706 - 1860
150
Västerbotten
! Bygdeå
1745 - 1860
SLUT
Västergötland
! Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865
75
! Hillared
1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860
75

! Hyringa
1718 - 1830
75
! Håcksvik 1704 - 1860
75
! Levene past. (4 mikrokort)
(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
1688 - 1860
60
! Länghem 1690 - 1855
100
! Längnum 1721 - 1840
75
! Malma
1708 - 1831
75
! Tengene 1688 - 1831,
1850 - 1860
125
! Ö Frölunda 1728 - 1861
75
Östergötland
! Lillkyrka
1667 - 1860
50
! Vist
1640 - 1860
150
! Ö Skrukeby1635 - 1860
100

Programmet DISFOR
för framställning av släktforskarförteckningar. Program inkl. handledning
levereras kostnadsfritt till Släkt- och
Hembygdsföreningar.

Sveriges
Släktforskarförteckning
1997 års utgåva på 16 mikrokort
omfattar 1000 sidor och innehåller
25.000 släktnamns-, 7.500 ortnamnsoch 2900 ämnesuppgifter från 3800
forskare i 50 föreningar.
! Medl.pris 160:-

Bli medlem i DIS!
Om Du inte är medlem tidigare kan du
bli det samtidigt som du beställer
programmet DISGEN! (Annars använder Du bara ett inbetalningskort postgirot är 14033-5. Märk talongen
med "Ny medlem")
! DIS årsavgift 1998:
! för DIS SYD
! för DIS-VÄST
! för DIS-ÖST
! för DIS-MITT
! för DIS-Aros
! för DIS-Småland

100:+ 50:+ 50:+ 60:+ 50:+ 50:+ 50:-

Jag beställer ovan markerade artiklar.
Jag accepterar också programvillkoren vid köp av DISGEN.

! Ny medlem / Medl.nr: ............................
Namn: ............................................................
Adress: .........................................................
Postadr: ........................................................
Telefon: .........................................................
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B

POSTTIDNING
Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
vid definitiv eftersändning återsänd
försändelsen med nya
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 aktiviteter:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

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 med
verkar i nordiska symposier kring datorhjälp i släktforskningen.
Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-föreningar
(f.n. DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DIS-MITT, DIS-AROS
och DIS Småland).
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
släktforskarföreningar 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 en beställning (använd beställningsblanketten här i Diskulogen eller den på DIS
hemsiada). 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!

