DIS
med

SLÄKTFORSKARNYTT
Nummer 48, juni 1999

ISSN 1101-3826

(c) Föreningen DIS

I DETTA NUMMER

Kom till vår monter med ditt
DISBYT-utdrag eller din
GEDCOM-fil och gör DISBYTbasen större!

I förra numret hälsade
vi 8000:e medlemmen
välkommen...
Nu är det dags igen för den 9000:e!
Vi breddar fadderverksamheten:

DIS söker medlemmar med
Holger-erfarenheter som
vill bli "Holger"-faddrar

Två nya intressanta "sajter"
på Internet!

Ordföranden har ordet ... ............................ 3
Välkommen i DIS, Berit! Du blev vår
9000:e medlem! .................................... 3
Forskarstugan i Gamla Linköping ............... 3
Sveriges Släktforskarförbunds
Riksstämma 1999 ................................. 4
Hantering av uppgifter från DISBYTdatabasen ............................................. 5
Folke Filbyter får stå som symbol för
Släktforskardagarna i Linköping
år 2000 .................................................. 5
Några policyfrågor om DISBYT och
Internet .................................................. 5
DIS Family har gjort sitt! ............................. 5
Vid kontakt med DIS Expedition ................. 5
DISGEN NU PÅ "GRÖNA LISTAN" ............ 6
DISGEN 7 Export, import och
säkerhetskopiering ................................ 6
Saknar du aktuell DISGEN-handledning? ................................................. 8
Öppet brev till styrelsen .............................. 8
Erbjudandet om Reunion för Mac
förlängs .................................................. 8
Medlemsstatistik ......................................... 9
Nätverk för nordiska rötter ........................ 10
GF med i Släktforskarförbundet ............... 10
Kulturarvsdatabas hjälpmedel i
undervisningen .................................... 10
GenLine presenterar de första kyrkböckerna på nätet ............................... 11
Mormonkyrkans släktdatabas på
Internet ................................................ 11
Nya medlemmar - och gamla .................... 11
Avlidna medlemmar .................................. 11
Efterlysningar ............................................ 12
DIS-faddrar med Holger-inriktning ............ 12
Utbildningar ............................................... 13
Kalender .................................................... 13
DIS Postorder ........................................... 14
DIS faddrar ............................................... 15
DIS - Föreningen för datorhjälp i
släktforskningen .................................. 16

2
Nr 48, juni 1999

med
SLÄKTFORSKARNYTT

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

Föreningen DIS
Ordinarie medlemskap: SEK 100:-/år.
Familjemedlem: 50:- / år.
DIS pg:
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, normalt
även fredagar (Ring gärna före
besök. Ibland extra öppet på
kvällar och helger.)
Kansli:
Ragnhild Bergström
Annika Blomberg
Telefontid: 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: Olof Cronberg,
S.Järnvägsg 21A, 352 34 VÄXJÖ,
Tel. 0470-217 63
Sekreterare: Maria Holmgren (suppl),
Slussbroväg. 51,
184 41 ÅKERSBERGA,
tel 08 - 540 859 83
Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsv. 45, 589 29 LINKÖPING,
Tel. 013 - 15 20 12
Lars Blomberg,
Ärenprisv. 111, 590 62 LINGHEM,
Tel. 013-704 58, Fax. 013 - 70971
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Marianne Falkenströmer,
Hålvägen 34, 147 53 TUMBA,
Tel. 08-530 340 39
Björn Hellström (suppl)
Flystaslingan 6, 163 46 SPÅNGA,
Tel. 0708 - 36 12 36,
Fax. 078-36 12 46
Lotta Hessel, Värö Backlyckan,
585 99 LINKÖPING, Tel. 013-219979
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

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 +60: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:-

Internet
DIS Hemsida: http://www.dis.se/
Redaktör: Björn Johansson, se DIS styr.
Webmaster: Jonas Medin,
Sandvik, Björkliden,
590 78 VRETA KLOSTER,
Tel 013-613 42

DISNET
(Under avveckling, se sidan 5)
DIS Family BBS
013 - 13 94 73
DIS-Aros BBS
021 - 41 77 40
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

DISBYT-assistans
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-Småland:
Arne Johansson, Ängsgatan 3 G
598 34 VIMMERBY
tel 0492-18673
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, Lars-Olof Gustin, Bergbo,
Romfartuna, 725 94 Västerås,
tel 021- 610 42
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
släktforskarprogram-användare:
DIS, c/o Olof Cronberg, se DIS styr.

DIS Faddrar
Se sidan 15!

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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Ordföranden
har ordet ...

D

en 20 maj 1999 var ett
märkesdatum för släktforskning
på Internet. Även om det skedde
i blygsam skala med Algutsboda socken
och enkel bildkvalitet, så var det premiär
för distribution av kyrkböcker på nätet
som alternativ till mikrokorten. Det var
Genline som sjösatte sitt pilotprojekt.
SVAR har något annorlunda vinkling på
sina motsvarande projekt, och vi ser fram
emot att få testa även dessa.
En annan nyhet är att mormonernas
material nu läggs ut på nätet med adress
www.familysearch.com. Och vår egen
DISBYT-databas är nu ordentligt
etablerad på nätet med ca 100.000
sökningar per månad. DISBYT-basen är
dubbelt så stor som i december 98, så
det lönar sig att skicka in förnyade utdrag
för att få ännu fler träffar!
En DIS-nyhet är också att vi nu utser
några faddrar som ska ha särskild
inriktning på programmet Holger, som
vi tror att ganska många medlemmar
använder. Slår detta väl ut kan man
senare tänka sig faddrar med inriktning
även på andra program. Återkommande
spalter i Diskulogen med råd och tips
om olika program står också på önskelistan. Kunniga och villiga skribenter
efterlyses härmed.
Vi ses väl på släktforskardagarna i
Karlstad 18-19 september? Förutom de
vanliga aktiviteterna i DIS-montrarna
ska vi då bjuda in till våra egna släktforskardagar i Linköping den 26-27
augusti 2000, då vi hoppas få se en stor
andel av DIS då troligtvis över 10000
medlemmar. Plus många andra släktoch hembygdsforskare från hela landet.
DIS ombud vid förbundsstämman är
Rune Elofsson från Eksjö, Jan Nilsson
från Staffanstorp, Kerstin Myrberg från
Sala, Inger Ragnhult från Mölndal och
undertecknad.
Sture B

Forskarstugan
i Gamla
Linköping
Stugvärdar:
Roland Karlsson - DIS
Håkan Asplund - ÖGF
Extra öppettider under
sommaren (utöver exp-tider)
i juni-aug: lördag-söndag 12-16.
Om du vill blanda släktforskning med annat vid besök i Gamla Linköping
kan du ta del av nedanstående axplock ur sommarens program:
5 juli kl 18.30 Gunnar Elfström berättar på Hovslagaregatan
11 juli, kl 14
Musikgudtjänst på Hållgården
12 juli kl 18
Rosenvandring med Lars-Åke Gustavsson
28, 30, 31 juli, kl 15 samt 1 aug kl 15
Freudenthalkonsert i von Lingens trädgård
29 juli kl 19
Örtagårdskväll
2 aug
Cykelns dag
4 aug kl 17.30 Bianchi lag Cup m start på Kryddbodtorget
3-7 aug
Sommarkvällar i von lingens trädgård (se dagspress)
12 aug kl 18
Trädgårdsvandring
29 aug kl 11-13 Spelmansstämma
29-30 aug kl 11-16 Hantverksdagar
30 aug kl 14
Musikgudtjänst på Hållgården

Välkommen i
DIS, Berit!
Du blev
vår 9000:e
medlem!

S

å är det dags igen!
Vi har fått vår 9000e
medlem. Redan den 21.4 fick
vi medlemsavgiften från Berit
Wallenqvist i Åkersberga och detta
sker mindre än 5 månader efter
den 8000:e medlemmen!
Vi överlämnar denna symboliska
ros till dig, Berit, och hälsar dig
mycket välkommen i föreningen!
Vår fadder på plats, Carl-Göran
Backgård presenterar dig här:
" Hon var deltagare i en släktforskningskurs jag höll omkring
1980 och har därefter forskat rätt
intensivt både på sina egna och sin
mans förfäder. Hon har forskat en
del i Södra Sandsjö m fl socknar i
Kronobergs län och en del i Skåne
och säkert i fler landsändar. Jag vet

inte hur stort material hon
har. På senare år har det väl
inte blivit så mycket, tror jag.
Men nu har hon bestämt
sig för att lägga in sitt resultat i DISGEN och hade först
bekymmer med att det inte
gick att installera programmet.
Dessbättre var det inget fel på
disketterna från DIS, men
det var en begagnad dator
hon hade köpt och den som
hade haft den hade städat hårddisken
lite för intensivt så det var någon fil
som saknades. När det väl upptäcktes
och åtgärdades gick det bra (jag vet
för jag var med när hon installerade
och satte i gång). Sedan ringde hon
några dagar senare när jag inte var
hemma, men satte sig att läsa handboken och löste problemet själv.
Berit är pensionerad lågstadielärare och är medlem i hembygdsföreningen, där hon leder dess torpinventering. I Södra Roslagens
släktforskarförening är hon sammankallande i valberedningen. Jag tror
hon har varit med från start i den
föreningen, dvs 10 år, och är flitig
deltagare i dess arrangemang."
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Finska släktforskarvägar - långsamma eller snabba?
14.00-14.45 Maud Wedin, etnolog och
kulturgeograf, Falun: Jakten på
dina egna svedjefinnar.
15.00-15.45 Birgit Flemming Larsen,
Samfundet för dansk genealogi:
Danska anor? Här får du hjälp
att hitta rätt i arkiven
16.00-16.45 Tore H Vigerust, Norsk
Slektshistorisk Forening: Så
stark står norsk släktforskning
idag - hur är det om tio år?

Sveriges
Släktforskarförbunds
Riksstämma 1999

V

älkommen till Släktforskar
dagarna som i år hålls i Karl
stad. Den 18 september slås
dörrarna upp i Arkivcentrum Värmlands lokaler. Temat för året kommer
att vara bruk och smeder. Man väntar
sig många intressanta föreläsare och
många utställare.
Programmet är i stort sett det traditionella, men man kan även bjuda på
några nya programpunkter som "Släktfôrskernatta" och Nordiska Samarbetskommittens föreläsningar.

Tema: Bruk och smeder
Föreläsningar i Centralsjukhusets
föreläsningssal.
Fredagen den 17 september
10.00-18.00 Bussutflykt startar från
Värmlands Museum och går till
Ransäter och Gamla Bruket i
Munkfors.
Lördagen den 18 september
09.00 Utställningen börjar
09.30 Invigning vid porten mot parken: Landshövding Ingemar
Eliasson, Nerike Wermlands
Caroliner
11.00-11.45 Barbro Mellander, bitr
landsarkivarie, Karlstad:
Smeder, bruk och patroner
12.00-12.45 Per Clemensson, 1:e
arkivarie LAG: Bergsmän och
smeder i ett landsarkivs källor
13.00-15.45 Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Centralsjukhusets matsal.
16.00-16.45 Håkan Axelsson, arkivchef, Härnösand: Äldre företagsarkiv som personhistorisk

källa
17.00 Utställningen stänger
19.00 Stämmomiddag på Restaurang
Fröken Fräken
22.00 Släktfôrskernatta. Forskarsalen
är öppen hela natten för de som
vill utforska sina värmländska
rötter.
Söndagen den 19 september

Söndagen den 19 september
10.00-10.45 Ted Rosvall, ordförande i
Falbygdens Släktforskarförening: Kungaklubben i Norden,
ingiften, anförluster och skandaler
11.00-11.45 Thord Bylund, 1e arkivarie LAH: Mittnorden, en släktforskarregion? Migration genom tiderna
12.00-12.45 Roland Olsson, Gränsbygdens Släktforskare: Gränsöverskridande förening Bohuslän, Dalsland, Östfold
13.00-13.45 Ulf Berggren, SSGF: Hur
börjar jag söka mina svenska
anor? Via föreningar, arkiv
eller Internet?

09.30 Utställningen öppnar
10.00-10.45 Projektet Kartläggning
av smedsläkter före 1800
11.00-11.45 Anders Sandin, tidigare
VD vid Uddeholm Strip Steel
AB: I döda smeders sällskap
12.00-12.45 Christer Jäderholm, projektledare, Arkion: Brukshistorisk databas i Garpenberg
13.00-13.45 Maj-Britt Nergård, författare, doktorand, Ludvika:
Tidiga valloner i Bergslagen
14.00-14.45 Kjell Åberg, kommunarkivarie, forskare, Mellerud:
Värmlandssmedernas familjeoch flyttningsmönster
14.00-14.45 Parallellt med ovanstående anordnar, i Rolf Edbergsalen på Arkivcentrum, Föreningen DIS: Teknik, etik och
andra fallgropar. Om släktforskardata på Internet
15.00 Avslutning och inbjudan till
Linköping

Ordf. Värmlands Släktforskarförening
Lars-Gunnar Sander,
tel 054-872754,
e-post: lgsander@algonet.se
Utställning: Inga Kullgren,
tel 054-560615
Program: Peter Olausson,
tel 0533-310 24
Epost:genealogi.wermland@swipnet.se
Hemsida: www.genealogi.se/varmland

Från kungar till
svedjefinnar i nordiska
regioner.

Medarrangör: Föreningen
för smedsläktsforskning.

Parallellt med de ordinarie föreläsningar anordnar Nordiska Genealogiska
Samarbetskommittén en föreläsningsserie i Rolf Edberg-salen på Arkivcentrum Värmland.
Lördagen den 18 september
13.00-13.45 Leif Mether, Genealogiska Samfundet i Finland:

Kontakter

Alla önskas hjärtligt
välkomna till Karlstad!

Och DIS finns naturligtvis
på plats också. Kom och
lämna ditt DISBYT-utdrag
eller din GEDCOM-fil så tar
vi hand om ditt material
direkt. Kom också och titta på
och diskutera DISGENs alla
finesser.
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DIS Family
har gjort sitt!

Folke Filbyter får
stå som symbol
för Släktforskardagarna i
Linköping
år 2000

L

ogon för släktforskardagarna år
2000 för Släktforskardagarna i
Linköping nästa år blir Folke
Filbyter! Folke, folkungaättens stamfader, är för många en välbekant figur.
På Stora torget i Linköping sitter han
som staty på sin häst spanande efter sin
bortrövade sonson.
Som vi redovisade i förra Diskulogen
är organisationen redan på plats.
En träff med inbjudna DIS- och ÖGFmedlemmar i Linköpingstrakten arrangerades den 19 maj i Folkets Park. Av
ca 500 inbjudna infann sig ett 30-tal
medhjälpare.
Utöver logon diskuterades olika
aktiviteter och inslag inför det stora
arrangemanget.

U
Följande kontaktvägar har etablerats:
DIS expedition kommer att vara knutpunkt för post, telefon, fax och e-post.

Släktforskardagar år 2000
c/o DIS / ÖGF
Gamla Linköping
582 46 Linköping
Tel: 013-14 90 43
Fax: 0113-14 90 91
E-post: sfd2000@dis.se
Websida: www.dis.se/sfd2000.htm

Några policyfrågor om
DISBYT och Internet

D

en explosionsartade utvecklingen
för släktforskning på Internet
aktualiserar några policyfrågor
som DIS och dess medlemmar bör
försöka vara överens om.

Hantering av uppgifter från
DISBYT-databasen
DISBYT är ju i första hand tänkt att
vara ett effektivt kontaktmedel forskare
emellan, och inte ett ställe för publicering
av färdigt forskningsmaterial. Därmed
uppstår gränsdragningsfrågor om vilka
uppgifter som ska vara med, hur lätt det
ska vara att få fram släktträd, osv. Och
givetvis får man inte sprida vidare vad
en annan medlem forskat fram utan
dennes vetskap och medgivande.
Det bör också betonas att DISBYTprojektet är tänkt att vara både ett
givande och ett tagande, det ligger ju
också i namnet att man ska kunna ”byta”
uppgifter. Det bör alltså inte bara vara
frågan om att hämta hem vad andra

forskat fram, utan man bör också bidraga
med utdrag från sitt eget material för
ömsesidigt utbyte.

Anmälan av E-postadresser
En annan fråga är publicering av epost- och web-adresser. Via DIS hemsida
kan man ju anmäla sådana adresser, som
då hamnar på både på hemsidan och i
DIS medlemsregister. Internet-adresser
som anmäls direkt till DIS medlemsregister t ex via medlemsenkäten
publiceras däremot inte på Internet. För
övrigt kan det vara intressant att notera
att vi nu har e-postadresser till över 4000
medlemmar, det ger stora möjligheter
när det gäller snabb informationsspridning framöver.

Lämna dina synpunkter
Har Du synpunkter på ovanstående
eller närliggande frågor, skriv eller maila
några rader till policy@dis.se
Sture B

nder våren fick vi störningar i
funktionen hos DIS Family BBS
- vår Bulletin Board Service i
Linköping. Arbetet att sätta BBSfunktionen i drift igen bedömdes som
orealistisk. Då det endast är några
enstaka uppkopplingar per vecka,
bedömmer vi BBSens tid som ute.
Internet-tekniken har sprungit ifatt och
snabbt passerat BBS-tekniken på kort
tid. Därför har vi beslutat att stänga DIS
Family inom kort. För ögonblicket visas
endast en informationstext om BBSens
annalkande nedläggning.
Även regionföreningarna kommer
efter hand under hösten också att lägga
ner sina BBSer.
Vi kommer i nästa nummer av Diskulogen med en "historisk" tillbakablick
då det är nästan på pricken 10 år som
DIS Family BBSen varit i drift.

Vid
kontakt
med DIS
Expedition
När du kontaktar oss på DISexpeditionen är det bra om du först
har tagit reda på vilket medlemsnummer du har. Titta t.ex på
adressetiketten som sitter på Diskulogens baksida!
När du ringer i ett medlemsärende
kan du uppge ditt medlemsnummer,
så går det lättare för oss på kontoret
att t.ex bokföra ändringar i adresser
och telefonnummer eller notera dina
önskemål och ärenden!
Hjärtliga hälsningar
Ragnhild och Annika
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DISGEN 7
Export, import och
säkerhetskopiering

DISGEN NU
PÅ "GRÖNA
LISTAN"

S

om ni kanske vet finns DISGEN
med på listan över utvärderade
släktforskarprogram som DISNorge har på sin hemsida. På grund av
avsaknaden av en kontroll vid import har
DISGEN ett tag legat på den nedre blå
delen, dvs inte fullt ut uppfyllt utvärderarnas krav. För att få DISGEN på den
rätta sidan har programmet justerat på
denna punkt och uppdaterats till 7.0e-1.
Utöver detta är några fel rättade (bl a
påskdagen 1748 ligger nu rätt, inmatning i datumfält är nu snabbare).
Rättningen kan, som tidigare, hämtas
från DIS hemsida.
Nedan ser du den nu aktuella listan
på DIS-Norges hemsida över utvärderade
program med "godkända" i den övre
delen av listan och me "ej helt godkända"
i nedre halvan av listan.
Andra program har också utvärderats
men ej upptagits på dessa två listor.Läs
mera på sidan http://www.sol.no/
disnorge/program.htm

Bakgrund

Menyn för Export

et finns i DISGEN 7 flera olika
funktioner för att exportera och
importera personuppgifter. De
fungerar på olika sätt och är avsedda för
att lösa olika uppgifter. I det följande
beskrivs de olika funktionernas egenskaper och hur de är tänkta att användas.

Kommandot Verktyg-Export visar
exportdialogrutan. Den innehåller fyra
flikar:
Text-Hela flockar
Text-Valda personer
GEDCOM
HTML

D

Redigering Byte med
av eget
anv. av
material DISGEN 7
Export
Text - Hela flockar
Text - Valda personer
GEDCOM
Import
Text - Hela flockar
Text - Med omnumrering
GEDCOM

Programmene i øvre (grønn) del av hver kolonne tilfredstiller DIS-Norges
minimumskrav til slektsprogram.

Byte med anv.
av andra
släktf.progam

X
X
X
X
X
X
Export till HTML kommer inte att behandlas mer i denna artikel.

Menyn för Import
Kommandot Verktyg - Import visar
importdialogrutan. Den innehåller tre
flikar:
Textformat
GEDCOM
Version 6
Import från DISGEN version 6 kommer inte att behandlas mer i denna
artikel.
Under fliken Textformat finns en ruta
med namn Metod där du kan välja
mellan
Hela flockar
Med omnumrering.

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering använder du för att
kunna återställa ditt material efter
olyckshändelser.
Säkerhetskopior kan inte flyttas till
andra släktforskare eftersom även
DISGENS ortsdatabas finns med i
säkerhetskopian. Att återläsa en säkerhetskopia i en annan släktforskares dator
förstör det hon/han har i sin ortsdatabas.
Säkerhetskopiering gör du alltså bara
i din egen dator och för eget behov.
Återläsningen görs bara till den dator
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från vilken du tog säkerhetskopian och
med samma DISGEN 7-program.
Kommandot Arkiv - Säkerhetskopiering visar dialogen för säkerhetskopiering. Den innehåller två flikar:
Göra säkerhetskopia
Återläs säkerhetskopia
När du säkerhetskopierar kan du välja
om du vill använda diskett eller utnyttja
hårddisken i din dator.

Övergripande redigering i
ditt eget material
Om du skulle behöva göra korrigeringar av flera uppgifter som du enklare
kan göra i en ordbehandlare, t ex operationer som "Sök och byt". Detta gäller
alltså bara när du själv arbetar med dit
eget material och dessutom håller dig till
en och samma version av DISGEN!
OBS: innan du gör en sådan här
operation för att ändra i ditt material glöm inte att först göra en säkerhetskopia eftersom du här lätt löper
risken att förlora eller förvanska ditt
material.
Du exportera först dina flockfiler till
textformat. Därefter utför de ändringar
och sparar texten i ordbehandlaren. Var
noga med att ordbehandlaren inte lägger
till egna tecken när du sparar filen, det
skall vara en ren textfil. Sedan importerar du ditt material till DISGEN 7 igen.
Steg-för-steg:
Innan du gör något annat bör du
kontrollera att det inte finns några gamla
textfiler med namnet DNnnn.TX7 på ditt
DISGEN-arkiv (normalt d-stand).
Använd kommandot Verktyg-Export
fliken Text-Hela flockar, välj de flockar
du vill exportera. Var och en av de valda
flockarna exporteras till varsin fil med
namn DHnnn.TX7, där nnn är flocknumret.
Vid exporten tas allting i flocken med,
inklusive alla relationer. Om du exporterar en flock av flera så finns det alltså
relationer kvar till de andra flockarna,
vilket gör att den bara kan importeras
tillbaka hos dig själv.
Referenser till DISGEN-orter tas med
och förändras inte - namnet på orterna
syns alltså inte i textfilen. Har du för
avsikt att ändra namnen på DISGENorter gör du det i ortsdatabasen (
Redigera - Orter) och inte i dessa
textfiler!
Använd således inte denna funktion
vid utbyte av information med andra
släktforskare!
Redigera innehållet i textfilen med en
vanlig ordbehandlare. Så här gör du med
Windows WordPad: Välj Arkiv-Öppna.
För att hitta filen går du till DISGEN7s

arkivmapp (normalt d-stand) och där
väljer du textdokument och skriver i
rutan för filnamn: DH*. Tryck Öppna
och du ser namnen på de filer som du
exporterat ur DISGEN7.
Filerna innehåller både text och andra
tecken som syns som rutor. Var noga
med att bara ändra i textuppgifterna. När
du är klar lagrar du ändringarn med
Spara. Då bibehålls både textformatet
och namnet på filen.
För att importera den ändrade
textfilen används kommandot Verktyg
- Import fliken Textformat och metoden
Hela flockar. Välj de filer DHnnn.TX7
du vill importera. Om det redan finns
flockar som har samma nummer så får
du en fråga om de skall skrivas över.
Vid importen raderas det gamla
innehållet i flockarna och ersätts med
det som finns i de importerade
textfilerna.

Utbyte av uppgifter mellan
DISGEN 7-användare
När du skall byta uppgifter med andra
DISGEN 7-användare är det viktigt att
du får med de uppgifter som du vill
utbyta, speciellt viktigt är det att
DISGEN-orterna översätts till klartext
och kommer med i det utbytta
materialet.
Exportera steg-för-steg
Innan du gör något annat bör du
kontrollera att det inte finns några gamla
textfiler med namnet DSnnn.TX7 på ditt
DISGEN-arkiv (normalt d-stand).
Använd kommandot Verktyg-Export
fliken Text-Valda personer, välj de
personer du vill exportera. Du kan välja
alla inmatade personer, personer som
finns i en söklista eller alla personer i
vissa flockar.
Innan exporten sker går DISGEN
igenom de valda personerna och utför
tre kontroller. Först undertrycks relationer till personer som inte ingår i
exporten, sedan tas alla giften med som
refereras av de valda personerna,
slutligen ersätts alla referenser till
DISGEN-orter med ortnamnet.
Därefter sker exporten till filer med
namn DSnnn.TX7, där nnn är flocknumret.
Observera att även om bara en flock
valts för export kan det bli flera filer
med olika flocknummer eftersom det
kan finnas referenser till giften i andra
flockar. I arbetsrutans meddelandefönster kan du se vilka filer som skapas.
I och med att referenser undertrycks
enligt ovan så kommer det exporterade
materialet att vara självinnehållet, dvs
det finns inga olösta referenser av något

slag.
Importera steg-för-steg
För att importera uppgifter från en
släktforskare som använder DISGEN 7
används kommandot Verktyg - Import
fliken Textformat och metoden Med
omnumrering.
Innan du gör något annat bör du
kontrollera att det inte finns några gamla
textfiler med namnet DSnnn.TX7 på ditt
DISGEN-arkiv (normalt d-stand).
Kopiera de DSnnn.TX7-filer du fått
till det DISGEN-arkiv där du vill lagra
uppgifterna. Skapa gärna också en ny
flock för material som du får från andra
släktforskare. Då har du bättre kontroll
över det och kan undertrycka export av
det till DISBYT.
Starta importen med kommandot
ovan.
Välj de filer DSnnn.TX7 du vill
importera, vilket naturligtvis bör vara
samtliga de filer som exporterats.
Du får sedan välja en flock till vilken
importen skall ske.
Vid importen sätts nya nummer på de
personer och gifte som skall importeras
och därefter sker importen. Det betyder
att en förnyad import fyller på flocken
med samma personer ännu en gång, nu
med andra nummer.
Använd funktionen Verktyg Konvertera orter för att foga in
DISGEN-orter i materialet.

Utbyte av uppgifter mellan
olika släktforskarprogram
För att överföra information till andra
släktforskare som inte har DISGEN 7.
används export i GEDCOM-format.
Exportera steg-för-steg
Använd kommandot Verktyg-Export
fliken GEDCOM och välj de personer
du vill exportera. Du kan välja alla
inmatade personer, personer som finns i
en söklista eller alla personer i vissa
flockar.
Innan exporten sker går DISGEN
igenom de valda personerna och utför
tre kontroller. Först undertrycks relationer till personer som inte ingår i
exporten, sedan tas alla giften med som
refereras av de valda personerna,
slutligen ersätts alla referenser till
DISGEN-orter med ortsnamnet.
Därefter sker exporten till en fil vars
namn du kan välja, men som bör ha GED
som filtyp.
Viss information i DISGEN som inte
hanteras av GEDCOM kommer inte
med, t ex flaggor och redigeringstecken
i text.
(Forts. på nästa sida)
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Importera steg-för-steg
Skapa gärna en ny flock för material
som du får från andra släktforskare. Då
har du bättre kontroll över det och kan
undertrycka export av det till DISBYT.
För att importera används kommandot
Verktyg - Import fliken GEDCOM. Välj
den fil du vill importera. Välj Kontrollera för att låta DISGEN verifiera att det
är en GEDCOM-fil som kan importeras.
Välj sedan en flock till vilken importen
skall ske samt välj slutligen Importera.
Vid importen sätts nya nummer på de
personer och gifte som skall importeras
och därefter sker importen. Det betyder
att en förnyad import fyller på flocken
med samma personer ännu en gång, nu
med andra nummer.
Använd funktionen Verktyg - Konvertera orter för att foga in DISGENorter i materialet.

Filkopiering? - NEJ!
Filkopiering bör inte användas vid
export eller import av DISGEN-data.
Effekterna kan bli förödande. Om
DISGEN-orter använts så kommer de att
få felaktiga namn, alternativt saknas
beroende på hur ortsdatabasen ser ut hos
den mottagande släktforskaren.
Lars Blomberg

Saknar du
aktuell
DISGENhandledning?
Som medlem och innehavare
av DISGEN 7 kan du naturligtvis beställa en ny handledning
från DIS. Priset är 100:Ring, faxa eller skicka ett ebrev och meddela ditt medlemsnummer och uppge ditt önskemål, så kommer en ny handledning på posten tillsammans
med ett inbetalningskort. Du kan
även skicka in 100:- på DIS
postgiro och på talongen uppge
namn, medlemsnummer och att
du vill ha en DISGEN 7 handledning.

Erbjudandet om
Reunion för Mac
förlängs
För att ge ännu fler chansen att
nappa på erbjudandet att till rabatterat pris köpa släktforskarprogrammet Reunion för Mac, har DIS och
leverantören beslutat förlänga
erbjudandet att gälla tom 31 aug
1999.
Du som f.n.fortsätter att köra med
DISGEN 4.5 för Mac har därmed
en förnyad chans att överväga
programbyte. Rekommenderas
speciellt till dig som avser byta till
en modernare Mac-dator.

Öppet brev
till styrelsen

J

ag har läst era brev om DG för Mac.
Jag underkänner helt era överväg
anden. Vad som hänt är att jag gått
med i en förening, vars syfte skulle vara
att hålla mig och andra med ett släktforskningsprogram.
Jag och många andra har varit med i
många år, betalt många medlemsavgifter, köpt DG en gång, uppgraderat
det och lagt ned en oändlig massa arbete
med programmet.
Nu meddelar den förening där jag är
medlem att vi slutar med den verksamhet
vi kom till för en gång. Så kan man inte
göra!!!
Jag har tidigare föreslagit att man
skulle söka professionell hjälp och det
har avvisats med hänvisning till att DIS
är en förening byggd på frivilligt arbete.
Ja, men situationen är ju extrem och
pengar finns det så visst hade man
kunnat tillgripa den extrema åtgärden
att anlita proffs för att slipa smäleken
att gå ut till medlemmarna och meddela
dem att vi vill inte hålla på med det som
ni bildade föreningen för!
Jag har nu köpt en PC-emulator för
Mac ENBART FÖR ATT KUNNA
KÖRA MIN SLÄKTFORSKNING PÅ
MACEN!!!! INTE FÖR NÅGOT
ANNAT!! Det kostade mig 954 kronor.
I stället för det program jag en gång
köpt och som går utmärkt (när jag väl
kan öppna det) erbjuder ni mig att
BETALA 100 kr och kallar det en
förmån (!) och dessutom betala 100 kr
för att få en ny manual till det program
jag egentligen inte vill ha! Jag skulle
vilja dra av de 954 kronorna och så efter-

skänker jag er skuld till mig!
Ja, jag är arg. Det är ett fruktansvärt
svek. Jag förväntar mig att man publicerar detta brev i Diskulogen.
Lennart Parknäs
Svar till Lennart Parknäs
Minneshanteringsproblemet för DISGEN Mac har stötts och blötts i flera år,
utan att vi hittat någon acceptabel
lösning med rimliga insatser. Därför
blev styrelsens beslut hösten 1998 dels
att inte vidareutveckla DISGEN för
Mac, dels att i samband därmed medverka till en rejäl rabatt för de av våra
DISGEN Mac-användande medlemmar
som ville köpa det amerikanska programmet Reunion, som kommit med
svenska menyer.
Bakgrunden till problemet samt
styrelsens åtgärder och överväganden
har relaterats tidigare i Diskulogen, och
framför allt i personliga brev till de 700
DISGEN Mac-användarna. Eftersom
Du inte vill höra förklaringarna igen så
avstår jag från en resumé.
Att Du inte fick svar direkt beror på
att vi just då var i färd med att skicka
breven till de 700 Mac-användarna där
frågan behandlades utförligt. Tyvärr fick
Du inte brevet direkt, eftersom Du hör
till de allra första Mac-användarna, vars
DISGEN-köp inte fanns noterade i
medlemsregistret.
Det är naturligtvis ett misslyckande
för DIS att inte kunna fortsätta med
DISGEN för Mac, men styrelsen anser
fortfarande att det inte fanns något val.
Att ”betala” en programmerare som Du
föreslår är ingalunda någon säker
lösning, det skulle kunna bli extremt
dyrt. Det är nog inte någon slump att
ingen hittills kunnat göra ett bra
kommersiellt svenskt släktforskarprogram för Mac.
Du skriver att DIS syfte är att ”hålla
medlemmarna med släktforskarprogram”. Stadgarna är lite vidare än så
och talar om ”undersöka och utveckla
möjligheter att utnyttja datorhjälp”. Men
när DIS bildades fanns inga släktforskarprogram och det var då naturligt
att utveckla DISGEN för ABC, DOS,
Mac och Windows och det är vi glada
för. Men t ex DIS-Norge och DISDanmark som kom till senare har inte
utvecklat egna program.
Vi har fått många arga och ledsna brev
om Mac-problemet. Men efter de senaste
breven till Mac-användarna är tongångarna delvis annorlunda. Det är flera
som uttrycker sin förståelse för svårigheterna och som anser att erbjudandet
om Reunion-rabatten nog var den enda
framkomliga vägen.
Sture B
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Medlemsstatistik

Plac
1 (1)
2 (4)
3 (2)
4 (8)
5 (3)
6 (4)
7 (-)
8 (10)
9 (7)
10 (-)
11 (9)
12 (17)
13 (11)
14 (12)
15 (-)
16 (13)
17 (14)
18 (18)
19 (18)
20 (15)
20 (-)

N

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

Medlemsantalet

Namn, ort
Georg Agerby, Danmark
Per Andersson, Stockholm
Arne Söderström, Njutånger
Carin Widén, Karlstad
Bo Lindwall, Ödeshög
Hans J Schmitz, Karlskrona
Anders Berg, Stockholm
Göran Berglund, Finland
Gunnar Persson, Höganäs
Sven-Åke Johansson, Umeå
Lennart Näslund, Örnsköldsvik
Inga-Lisa Dahlin, Nynäshamn
Gunvor Ivarsson, Ängelholm
Kenneth Larsson, Mangskog
Siv Pihl, Borås
Annika Lindqvist, Alnö
Anders Aureliusson, Karlskoga
John Grundström, Skärholmen
Kurt Andersson, Holmsund
Britt-Lis Barre, Lesjöfors
Stig Svensson, Flen

I början av juni 1999 hade DIS 9330 medlemmar, med en nettoändring senaste 12 månaderna på +2000, vilket är en rekordhög ökningstakt.
Av 8825 DIS-medlemmar bosatta i Sverige var
4456 (51%) även medlemmar i någon regionförening. Tre regionföreningar har nu mer än 1000
medlemmar vardera. Fördelningen är:
DIS Syd
1450
DIS-Väst
1214
DIS-Öst
1031
DIS-Mitt
496
PC-användarna hade över 6600 skaffat
DIS-Aros
342
version 7, medan ca 800 fortfarande hade
DIS-Småland
177
äldre versioner. Av nytillkomna medlemmar har ca 70 % skaffat DISGEN
inom ett halvår.
Programinnehav
Ca 1200 medlemmar har inte skaffat
Andelen av nuvarande medlemmar DISGEN. Många av dessa har antagsom skaffat DISGEN är ca 85 %, varav ligen andra släktforskarprogram. 605
80 % PC- och 7 % Mac-versionen. Av medlemmar har uppgivit annat programinnehav, varav nästan hälften Holger.

10000

Internet

9000

4050
medlemmar
(44%) har uppgivit e-postadress, vilket
bör innebära
att åtminstone
hälften av
medlemmarna
är Internetanvändare.
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7000
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4000
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2000
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6%

DIS -Aros DIS -Småland
2%
4%

DIS -Väs t
14%
DIS Sy d
16%

Ej regonansl.
46%

jun-99
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1990
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0
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1000

Lagrade
personer
Långt ifrån
alla har uppdaterat uppgiften om antalet
inmatade personer i släktforskarprogram. Men ca
3200 medlemmar har tillsammans uppgivit ca 10.5

Antal
350.000
200.000
198.100
141.400
130.000
100.000
92.300
91.500
89.000
88.800
73.000
62.000
60.000
55.000
53.000
50.700
50.000
49.600
47.800
47.000
47.000

Program
DISGEN
FileMaker
DISGEN
Holger?
Holger
DISGEN?
DISGEN
DISGEN
DISGEN
?
DISGEN
DISGEN?
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN
?
DISGEN
DISGEN
DISGEN
DISGEN

miljoner inmatade personer. Medelantalet per uppgiftslämnare är ca 3300.
Ca 1500 medlemmar uppger mer än
1000 personer inmatade.

Tjugo-i-topp
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.
En medlem har efterlyst andra ”tävlingsgrenar” än antal inmatade personer.
Släktforskning handlar som bekant inte
bara om kvantitet, utan också om
kvalitet. Detta förutsätter dock att vi
samlar in fler uppgifter i enkäterna, t ex
om utgivna släktböcker och andra
sammanställningar. Kom med idéer!

DISBYT
Antal inlämnare till DISBYT-basen
för ”anbyte med dator” har ökat kraftigt
sedan DISBYT blev tillgängligt för
sökning på Internet. Antalet utgör ändå
bara drygt hälften av antal medlemmar
som uppgivit antal lagrade personer, och
bara en fjärdedel av antalet DISGEN-7innehavare. Här finns alltså fortfarande
en stor potential för att öka DISBYTbasens 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
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staterna får genom detta nyskapande
projekt på ett förenklat sätt tillgång till
de olika arkiven och kan därmed bedriva
gränsöverskridande forskning inom det
genealogiska området.

Kulturarvsdatabas
hjälpmedel
i undervisningen

Kommentar till SVARs förslag om
"nordiskt nätverk"

(Ur marknadsföringsfolder från SVAR)

S

vensk Arkivinformation i Ramsele,
SVAR, (www.svar.ra.se) driver, i
samarbete med Norge, Danmark
och Finland, ett projekt som heter
Nätverk för nordiska rötter. Syftet är att
bygga upp ett genealogiskt centrum i
respektive land, så att tillgängligheten
till arkivmaterial över gränserna ökar.
Allmänhet, skolor, högskolor och
universitet får därmed möjlighet att
utnyttja olika arkiv på ett sätt som idag
inte är möjligt. Projektet skulle i en
förlängning kunna utökas till att även
omfatta de baltiska staterna.
Tanken är att ge ett forskarcentrum i
varje land tillgång till genealogiskt
arkivmaterial i form av mikrofilmer,
mikrokort, digitala register och digitala
bilder. I projektet ingår även framställning av nya dataregister samt
mikrofilmning eller datainläsning av
befintliga manuella register.
För att tillgodose behovet av utbildning på det genealogiska materialet
framställs kursmaterial på olika medier.
Seminarier och kurser anordnas med
hjälp av bland annat videokonferenser.
Genom att på ett kreativt sätt använda
IT-baserade hjälpmedel skapas distansoberoende möjligheter till studiesupport.
Informationsmaterial ska tas fram på
respektive lands språk. Varje forskarcentrum utrustar sitt bibliotek med
nödvändig litteratur och andra sökhjälpmedel. Det ska även finnas möjlighet att
stimulera översättningar av genealogisk
litteratur.
Arbetet med projektet känns mycket
angeläget. De nordiska länderna har
genom flera århundraden knutit släktoch familjerelaterade band med varandra. Därför är det viktigt att få
utveckla projektet i det tidsskede vi är
nu, då allt fler får tillgång till den nya
tekniken.
SVAR har visionen och kunskapen att
ge möjlighet till ytterligare förbrödring
mellan de nordiska länderna. För att
kunna förverkliga visionen med projektet är det dock en nödvändighet att SVAR
får ekonomiskt stöd och medfinansiering.
För SVAR är det inte svårt att se
frukten av projektet. Intressenterna i de
nordiska länderna och de baltiska

S

VAR har tagit ett initiativ för att
underlätta släktforskning över
gränserna vilket naturligtvis är
vällovligt. Men planerna på ett nordiskt
"nätverk" verkar ännu ganska vaga och
det är svårt att se att vad det innebär i
praktiken. Kanske kommer det fylligare
beskrivning senare. Konkret är däremot
att det tycks saknas finansiering.
Sannolikt kommer förslaget att diskuteras i Nordiska samarbetskommittén
där DIS är representerat tillsammans
med övriga rikstäckande släktforskarorganisationer i Norden.
Sture B

GF med i
Släktforskarförbundet

G

enealogiska Föreningen (GF) har
gått in som medlem i Sveriges
Släktforskarförbund. Det betyder
att släktforskarrörelsen får större
slagkraft eftersom GF är en av de största,
och en äldsta, av landets släktforskarföreningar. GF ger bl.a. ut Släkt och
Hävd och driver Släktforskarnas Arkiv
med stora samlingar på Sabbatsbergsområdet i Stockholm.
GF var med i förbundet när detta
bildades, men har sedan stått utanför tills
i år. Vid årets släktforskardagar i
Karlstad 18-19 sept kommer GF alltså
att vara med som medlemsorganisation
för första gången. Man kommer då bl a
att demonstrera söknng i de databaser
som finns i Släktforskarnas arkiv.
Om du tar med dig den här notisen
till GF:s monter i Karlstad bjuder GF
på en vikbar antavla.

I

Östgöta Correspondenten kan man
läsa om hur en kulturdatabas kan
användas i undervisningen.
Ett 30-tal lärare har fått tillfälle att ta
del av innehållet i och möjligheterna med
projekt Kulturarsdatabas Östergötland.
I databasen ingår bl a delprojekt som
Bild Linköping och Östgötamål.
Hans Nilsson, projektledare vid
Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings Universitet säger att ”grundtanken är att knyta samman det östgötska
kulturarvet och skapa länkar till olika
informationsvägar som kan göras
tillgängliga för alla via Internet. Samverkan med skolan är viktig för projektets fortsatta arbete.”
Med hjälp av klickbara kartor och
länkar till olika hemsidor kan eleverna
söka sig tillbaka i Östergötlands historia.
Delprojektet Östgötamål, som leds av
Jan Paul Strid, bygger på inspelningar
som gjorts i landskapet från 1930-talet
och framåt som i en förlängning kommer
att presenteras i form av en ”talande
ordbok”.
Precis som Bjärka-Säby-CDn, som vi
berättat om i förra Diskulogen, ser det
material som tas fram mycket attraktivt
ut även i en släktforskares ögon.
Björn J

Genealogiska föreningen (GF)
Riksförening för släktforskning
Box 6442, 113 82 Stockholm
Bilden till höger är upphittad i ett gammalt
släktarkiv. Kvinnan är inte identifierad. Men
antingen hade hon en dyrkande man eller också
satte hon sig själv på piedestal. Kanske lite tidigt
att som levande avbilda sig som byst?
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Nya
Genline presenterar de första
kyrkböckerna medlemmar på Internet och gamla

F

rån den 27 maj finns en testversion
(en s.k. betaversion) av scannade
kyrkböcker på Internet. Materialet
omfattar 13.500 bilder (kyrkboksuppslag) från Algutsboda socken i
Kalmar län. Materialet är från 1722 fram
t.o.m. 1890 och boktyperna som ingår
är Husförhör, In & Utflyttning, Födelse
& Dop, Lysning & Vigsel samt Dödböcker.
Med hjälp av en "fjärrkontroll"på
skärmen, se bilden till vänster, och
hjälpprogrammet "Genline FamilyFinder" kan man nu få fram de scannade
bilderna ur kyrkböckerna och prova
sökfunktioner och bildhantering.
Det skall påpekas att det endast rör
sig om ett testmaterial som scannades
1996 och att läsbarheten INTE är
representativ för det kommande systemet!

Gör ett besök på
http://www.genline.se
Du blir inte ensam, c:a 1500 besök
per dygn har redan noterats!

Mormonkyrkans
släktdatabas på
Internet

R

Passa på och besök
http://www.familysearch.com

edan från de första dagarna på
Internet har denna "släktsajt" haft
100 miljoner besök per dag!
Att intresset för denna websida skulle
bli så stor hade systemansvariga på IBM
inte vågat tro. För att inte överbelasta
systemet har varje besökare bara 15
minuter på sig, sedan får man ställa sig
i kö för ny inloggnng. Men så är det ju
också gratis!
Hemsidans sökformulär och sökresultat liknar i mångt och mycket
DISBYT så som den priviligierade DISmedlemmen ser det (dvs den som
lämmnat bidrag med både förnamn och
relationer).
Detta är ännu en bland många guldgruvor på nätet!

S

om framgår av medlemsstatistiken
på annan plats så är medlemstillströmningen större än någonsin,
inte mindre än 900 nya har tillkommit
sedan förra Diskulogen. Att nämna alla
vid namn i Diskulogen börjar bli
problematiskt av utrymmesskäl och vi
väljer att avstå denna gång. Men ni är
alla hjärtligt VÄLKOMNA till DIS och
vi hoppas ni får stort utbyte av
medlemsskapet.
Även den totala medlemsmatrikeln
börjar bli stor. Om vi ska göra en ny
matrikel framöver får det nog bli i
bokform. Det är då rimligt att fundera
på hur viktig en matrikel är. Vi har råd
att trycka en ny, men det är i så fall bra
att veta att den används. Hör gärna av
Dig med synpunkter i denna fråga till
matrikel@dis.se eller per post till DIS
expedition.
Förutom användning som ”adress- och
telefonkatalog”, kan man via matrikeln
och postnumret få kontakt med andra
DIS-medlemmar i sin närhet. Den
sistnämnda servicen skulle kanske DIS
expedition kunna hjälpa till med, och
då blir det ju dessutom helt aktuella
uppgifter.
Sture B

Avlidna
medlemmar

S

edan föregående Diskulog har vi
fått meddelande om att följande
medlemmar avlidit:

794
1276
1731
1972
4019
4101
4272
4494
4804

Bengt-Olow Nilsson, GÖTEBORG
Lars Dahlén, DALS LÅNGED
Sven Stenfors, SPÅNGA
Bertil Englesson, BROMMA
Lennart Larsson, ÖREBRO
Lennart Karlsson, ESKILSTUNA
Rune Nyberg, NORRAHAMMAR
Erik Stenmark, STOCKHOLM
Gunnar Almqvist, VÄSTRA
FRÖLUNDA
4876
Ingrid Gustavson, HALLSTAHAMMAR
5132
Helge Karlsson, HUSKVARNA
6226
Gunnar Kindgren, KALMAR
6873
Lars Sundgren, LINDESBERG
7578
Bertil Chrintz-Gath, HÄSSLEHOLM
7959
Evert Andersson, SILVERDALEN
8095
Knut Kåregren, LINDESBERG
8326
Per Åke Persson, HÖÖR
9083
Ola Hermansson, LIDKÖPING
9347
Lennart Carlström, NYKÖPING
10558 Hans Bernehjält, HUDDINGE
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Efterlysningar
Efterlysning 48:1

Efterlysning 48:4

Nils Tiliander, f 1673 Pjätteryd, d
1702-1703 i Kurland, reg pastor. Hans
hustru Elisabet Persdotter f?, d?. Hon
bodde på sin gård Bergagården 1716
med sonen Carl, f 1701-05-18 kh i
Jönköping. Ägde även Svinaberga, båda
i Pjätteryd. Nils föräldrar var Sven
Tiliander Ingemarsson f 1637-02-03
Jonsboda, kh, d 1710-07-26 (morbrors
far till Carl von Linné) och Dorothea
Rubenia f 1655 Vittaryd, d 1730
Göteryd.

Jag söker efter uppgifter om Kjerstin
Gullbrandsdotter, född 1825-04-15 i
Bergeruds hemman i Skillingmarks
socken (S). Hon frigavs i augusti 1857
från straffanstalten på Norrmalm i
Stockholm efter att ha avtjänat ett
femårigt straff för barnamord. Enligt
anstaltens stamrulla: ”Efter tilländalupen strafftid afgången till Bet ...”
(svårläst). Alla uppgifter är välkomna.

Medlem 11588, Vera Danielsson
Piltunet 7, 181 48 Lidingö
Tel 08-765 80 57

Efterlysning 48:2
Jag söker uppgifter om min mormorsmor
Beda Augustina Merkell f 1876-11-29
i Steninge, Piteå, samt hennes föräldrar
August Merkell och Kristina Nilsson.
Familjen flyttade från Sverige till
Skinnarvik bruk i Dragsfjärd, Finland
1881-11-21. August arbetade som
glasblåsare. Föräldrarna och en ogift son
flyttade tillbaka till Sverige 1901-01-24,
till vilken ort känner jag inte till. Om
någon känner till denna familj vore jag
glad och tacksam för kontakt.
Med vänlig hälsning
Medlem 7446, Birgit Holmström
Backgränd 6-8 bst 14,
FI-10 900 Hangö, Finland

Efterlysning 48:3
Jag söker kopplingen mellan Väpnaren
Jenis Erlandsen, f 1477, d 1513 och
Bruhnätten samt samme väpnare Jenis
Erlandsens koppling till till Riddaren
Jeppe Jensen Erlandsen, f 1459 i
Skåneland.
Med vänlig hälsning,
Medlem 5816, Rolf Genne,
Grenvägen 11 2tr, 433 47 Partille,
tel 031-44 38 86,
Epost rolf.genne@swipnet.se

Medlem 7601, Bo Rimnäs,
Sågbacksvägen 14, 680 60 Sysslebäck,
tel 0564-102 81, bo.rimnas@xpress.se

Efterlysning 48:5
Jag efterlyser min farmorsfar Mats
Forslund, som enligt uppgift i microfich
rekv. från SVAR i Ramsele skulle vara
född 1824-07-14 Svartnö, Börstil fs.
Men i födelselängden från församlingen
fanns han inte med. I en husförhörslängd bet AI:15b 1856-1860 är han
antecknad att han är född i Forsmark.
Även i födelselängden från Forsmark
fanns han inte heller i.
Samma gäller min farmorsmor Brita
Carin (Cajsa) Andersdotter f 1829-0420, som enligt uppgift skall vara född i
Tierp. Jag har inte kunnat finna henne
vare sig i födelse- eller husförhörslängderna från hennes födelseår. Alla
upplysningar mottages tacksamt.
Medlem 6341, Stig Blom,
Juristvägen 23, 541 54 Skövde,
tel 0500-41 71 43

Efterlysning 48:6
Jag söker upplysningar om följande
personer: Maskinisten Axel Jonsson f i
Gillberga (S) 1877-10-28. Hans hustru
Amanda Eleonora Larsson f i Levene
(R) 1884-04-05. Deras dotter Rut Saga
Viola f i Karlstad (S) 1906-02-19.
1908-04-03 flyttar familjen in i Masthuggs fs (O). Axel är inskriven i
Göteborgs Sjömanshus 7/509. 190909-12 avlider Amanda Eleonora. 191204-22 är Axel och dottern obefintliga.
Är det någon som vet Axels och dotterns
vidare öden?
Medlem 8592, Eddy Bremer,
Vändgatan 7A, 531 37 Lidköping,
tel 0510-247 13

DIS-faddrar
med Holgerinriktning

F

adderverksamheten i DIS syftar till
att medlemmar som har tid, lust
och kunskaper i datoranvändning
ska kunna hjälpa andra medlemmar som
behöver råd och tips. När det gäller
släktforskarprogram så har de nuvarande
faddrarna av naturliga skäl varit mest
inriktade på och kunnat hjälpa till med
vårt eget program DISGEN, där vi ju
dessutom har ett leverentörsansvar.
Men kanske uppemot ett tusental
medlemmar använder även andra släktforskarprogram, varav flera hundra har
Holger. Vi gör nu ett försök att bredda
fadderverksamheten genom att utse och
låta utbilda några faddrar med särskild
inriktning på Holger. Enligt ett nyligen
ingånget avtal med Holger-leverantören
Archeion ska dessa faddrar få en fördjupad insikt i Holger-programmets
funktion. Det innebär inte att DIS åtar
sig något supportansvar, utan de nya
faddrarna ska efter förmåga ge råd och
tips till medlemmar som använder
Holger. Rena supportfrågor kommer att
slussas vidare till leverantören.
Vi kommer under sommaren att
försöka rekrytera lämpliga och villiga
faddrar med Holger-inriktning, i första
hand bland de ca 300 medlemmar som
tidigare via medlemsenkäter uppgivit
Holger-innehav. Det går också bra att
själv anmäla sitt intresse av att bli
Holger-fadder till undertecknad.
Du som vill ha snabb information om
de nya Holger-faddrarna och inte
tidigare talat om att Du är Holger-användare, kan göra detta till DIS expedition via mail, fax eller telefon. Uppge i
så fall medlemsnummer.
Archeion kommer också att informera
sina kunder om DIS nya medlemsservice
vilket bör innebära ytterligare ett antal
nya medlemmar. Inte minst för DISBYT-projektet är det värdefullt med en
sådan breddning av DIS medlemsbas.
Slår försöket väl ut kan man tänka sig
faddrar även med inriktning mot andra
program. DIS vill vara en förening för
datoranvändande släktforskare oavsett
vilket program man föredrar.
Sture B
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Utbildningar
Datakurs för släktforskare i
Mark

N

ybörjarkurs i dataanvändning för
släktforskare med dataprogram
met DISGEN 7.0 kommer att
genomföras under hösten 1999. Kursen
omfattar 20 lektioner fördelade på
lördagarna 2, 9, 23, 30 okt. alt 23, 30
okt och 13, 20 nov. 16 deltagare kan
beredas plats.
Kursen arangeras av DIS-VÄST i
samverkan med Marks släktforskarförening och ABF Mark. Kostnaden för
kursen är 450 kr, vari ingår studiematerial och tillgång till ABF Marks
mycket förnämliga studielokaler med 16
datorer, undervisningssal och cafeteria.
För intresseanmälan och information,
kontakta Karl-Erik Lerbro, tel 0320-132
35 eller K G Junhall, tel 0320-125 57.

Höstkurs 1999 i användning
av Disgen 7.0e.

D

IS-Väst har för avsikt att starta
en ny kurs till hösten i
användandet av dataregistrering
av Din forskning.
Detta sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kurslokalen
ligger på Örngatan, nära Redbergsplatsen i Göteborg.
Kursdagar blir lördagar kl 10.00-14.00
och vi håller på 4 lördagar. Kursinnehåll
kommer att följa programmets manual,
d v s allt från inmatning av personuppgifter, utskrifter av olika tavlor,
framtagning av register samt bildhantering.
Vid tidigare kurser har priset varit
750:-, men vi har fått ett specialpris för
DIS-Väst:s medlemmar som betalat
endast 500:-. Troligen kommer detta att
gälla även höstens kurser. Har Du eget
material kan Du jobba med det.
Kursstart: Hösten -99.
Kursledare är Jan-Åke Thorsell och
Björn Molin.
Anmälan och förfrågningar kan ske på
E-post till Björn Molin: brento.molin
@goteborg.mail.telia.com eller per tel
031-45 98 80
eller till Jan-Åke Thorsell på E-post:
jama.thorsell@mail.bip.net eller per tel
031-29 11 55.
Välkommen med Din anmälan.
Jan-Åke och Björn

DISGEN-kurs och
support-träffar
hos DIS-Mitt

DIS-Öst ordnar DISGENkurs

I

OSTkupan finns det fyra stationära
PC som klarar DISGEN 7 samt två
bärbara. Tre av datorerna är helt nya,
med Windows95. Dessutom går det att
låna några bärbara datorer vid behov.
Lämpliga kursdagar är t ex lördagar
eller söndagar 10.00 - 15.00.
Kursplan för nybörjarkurser:
Dag 1: Installation av uppgraderingen
DISGEN 7.0e-1, starta DISGEN, titta
på startbilden, arkiv- och flockbegreppen, använda flera arkiv och
flockar, skapa eget arkiv, inmatningsformuläret med olika flikar, pilar,
lampor och knappar, övningssläkt med
olika exempel på inmatning, partner,
föräldrar, barn etc, flytta barn i rätt
ordning, flytta om i Notiser, koppla loss
personer och giften, radera personer,
dubblettsökning, söka personer, säkerhetskopiering, återläsa säkerhetskopia,
flaggor, klipp- och klistra från ordbehandlingsprogram, avsluta DISGEN.
Dag 2: Radera alla arkiv utom DSTAND, kopiera in nytt arkiv, repetitionsuppgifter, koppla ihop personer,
importera filer i GEDCOM-format,
exportera filer i GEDCOM-format,
olika utskriftsmöjligheter, inställningar
av olika tavlor, göra DISBYT-utdrag,
lägga in porträtt, göra släktskapstavla,
dela upp en flock i flera flockar.
Deltagarantalet är begränsat till femsex deltagare per kurstillfälle. Varje
kurs kommer att bestå av två kurstillfällen om vardera fem timmar.
Hör gärna av er med anmälan eller
önskemål till: Marianne Funayama,
mf@abc.se

DISGEN-kurs i Linköping

I

grundkursen börjar vi med installation, lägger vi in familjen och tar
säkerhetskopia. Sedan fortsätter vi
med notiser, porträtt, skrivarinställningar och utskrifter. Så lite kopplingar
och redigering av orter och så lite om
söklista. Till slut kanske vi hinner gå
igenom flyttningar och export. Hur
mycket man hinner beror mycket på vad
det är för sammansättning på gruppen.
Du är även välkommen att anmäla ditt
intresse för en fortsättningskurs där vi
förutom lite repetition går vidare med
RTF och Word för att göra en släktbok.
Kontakta Karl Edvard Thorén, tel
013-10 11 51 för närmare information.

D

IS-MITT ordnar DISGEN-kurser
efter behov, dvs om tillräckligt
många anmäler sig och sitt behov
till Staffan Bodén i Hudiksvall eller
Robert Hammarstedt i Sundsvall. Om
intresse finns kan föreningen även
anordna särskilda s k supportträffar för
DISGEN-användare.

Ytterligare DISGEN-kurser

K

urser i DISGEN7 kommer under
hösten även att hållas i olka
landsändar. Kontakta din närmaste fadder (se sid 15) för ytterligare
information!

Kalender
September 1999
15

Sista dag för inlämnande av
motion till DIS årsmöte i nov.
18-19 Släktforskardagar i Karlstad
25
DIS-MITT Medlemsmöte i
Hudiksvall.

Oktober 1999
2
23

DIS styrelsemöte
DIS Syd årsmöte i Ängelholm

November 1999
21

DIS årsmöte i Linköping

Augusti 2000
26-27 DIS och ÖGF arrangerar Släktforskardagarna i Linköping
Här är en
Web-sida
med många
tips om
olika program för
släktforskare.
Naturligtvis är de
flesta kanske lite
speciella för den amerikanska
marknaden. Men hittar du något
intressant här, kan du väl skriva
några rader till
diskulogen@dis.se
och berätta om dina intryck.
Vad heter sidan då... Jo, så här
ser den lite långa adressen ut:

http://www.geocities.com
/Heartland/Park/9069
/Software.html
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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

Släktforskarprogrammet
DISGEN
Vers 7.0 för PC / Windows 3.x / 95
! Medl.pris
600:! Uppgradering till v 7.0
250:! Uppgradering från v 4.5
100:OBS: Porto och ev. postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.
Demoversion av DISGEN för PC /
Windows 3.x / 95
! Pris:
50:-

OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs endast
till DIS medlemmar. Med programmet följer en fyllig användarhandledning. 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

Bohuslän
! Backa
1826 - 1861
! Foss
1690 - 1861
! Säve
1826 - 1860
Dalarna
! Silvberg
1663 - 1774
! Säfsnäs
1748 - 1859
Gotland
! Öja
1745 - 1860
Gästrikland
! Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
Halland
! Årstad
1714 - 1860
Hälsingland
! Färila
1711 - 1860
! Los
1752 - 1775,
1847 - 1861
Skåne
! Katslösa
1711 - 1860
! V. Karup
1689 - 1860
Småland
! Granhult
1696 - 1850
! Lidhult
1823 - 1860
! Marbäck
1643 - 1860
! Odensjö
1701 - 1897
! Torpa
1715 - 1860
! Öjaby
1693 - 1860
Södermanland
! Grödinge
1798 - 1861
Uppland
! Roslagsbro 1688 - 1891
Värmland
! Bjurkärn
1702 - 1860
! Frykerud
1672 - 1860
! Gillberga
1688 - 1860
! Gräsmark 1750 - 1805,
1838 - 1860
! Karlanda
1694 - 1704,
1767 - 1795
! Lungsund 1687 - 1860
! Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
! Norra Råda 1730 - 1860
! Rudskoga
1689 - 1869
! Södra råda 1685 - 1860
! Visnum-Kil 1706 - 1860
Västerbotten
! Bygdeå
1745 - 1860
Västergötland
! Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865
! Hillared
1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860
! Hyringa
1718 - 1830

Pris

75
SLUT
75
50
150
75

45
75
150
50
75
200
75
75
125
100
SLUT
50
100
200
150
200
200
150
50
SLUT
45
200
150
100
150
SLUT

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 SLUT
! 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 ortnamns- och 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 1999:
! DIS SYD,
! DIS-VÄST,
! DIS-ÖST,
! DIS-MITT,
! DIS-Aros,
! DIS-Småland

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

Jag beställer ovan markerade artiklar. Jag
accepterar också programvillkoren vid
köp av DISGEN.
! Ny medlem / Medl.nr: ...................
Namn: ................................................
Adress: ...............................................

75
75

Postadr: ..............................................
Telefon: ..............................................
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DIS faddrar sorterade efter postnummer så att du lättare skall hitta den närmaste!
Faddrar med DISGEN/PC-inriktning

Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 0303-92538,
fax 0303-92538 , rogerbj@tripnet.se

Siv Lövgren, Älvkarhedsvägen 11,
828 95 VIKSJÖFORS, tel 0271-17238,
siv.lovgren@tninet.se

Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA, tel 0522-74740,
k.lundvall@telia.com

Erik Svanberg, Södra Öhn 9013,
833 94 STRÖMSUND, tel 0670-52022,
E_svanberg@hotmail.com

Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14,
503 38 BORÅS, tel 033-128247,
hugo.larsson@swipnet.se

Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98 BRUNFLO, tel 063-20701,
slb312r@tninet.se

Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55 KINNA, tel 0320-13235,
karl-erik.lerbro@telia.com

Arne Bixo, Tunforsgatan 5,
840 12 FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Stig Geber, Greens väg 5,
147 63 UTTRAN, tel 08-53030734,
s.geber@remotecom.se

Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13,
531 34 LIDKÖPING, tel 0510-25864,
fax 0510-25864 ,
thage.petrusson@mailbox.swipnet.se

Ove Westin, P.L. 5130, 860 13 STÖDE,
tel 0691-10035, ove.westin@sundsvall.nu

Marianne Funayama, Cervins väg 21,
163 42 SPÅNGA, tel 08-7604971,
mf@abc.se

Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32 MARIESTAD, tel 0501-15682,
Gentiana@2.sbbs.se

Björn Hellström, Flystaslingan 6,
163 46 SPÅNGA, tel 0708-361236, fax
0708-361246 , bjorn@bhi.se

Lars-Bertil Nilsson, Box 53, 549 02 MOHOLM,
tel 0506-20910, lars-bertil.nilsson@telia.com

Lars Nordwall, Götgatan 99, 116 62
STOCKHOLM, tel 08-55603282, fax 0855603289 , lars.nordwall@telia.com
Folke Strandberg, Högalidsgatan 48 B,
117 30 STOCKHOLM, tel 08-843067,
fost@spray.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen 667,
136 59 HANINGE, tel 08-7411996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se
Marianne Falkenströmer, Hålvägen 34,
147 53 TUMBA, tel 08-53034039,
mfer@swipnet.se

Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74 STOCKSUND, tel 08-7556356,
ght@abc.se
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, tel 08-7563314,
c-o.sahlin@telia.com
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen 12,
184 35 ÅKERSBERGA, tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Holger Andersson, Remmaregränden 1,
226 51 LUND, tel 046-248069,
holger.andersson@lund.se
Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR, tel 0413-22974,
janson@algonet.se

Rune Elofsson, Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ,
tel 0381-12994, rune.elofsson@telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10,
582 26 LINKÖPING, tel 013-101151,
fax 013-312276 , karlet@algonet.se
Holger Kanth, Esplanaden 19 A,
593 31 VÄSTERVIK, tel 0490-14868,
holger.kanth@vastervik.mail.telia.com
Kurt Gustavsson, Nicolai Karlberg,
611 92 NYKÖPING, tel 0155-59112,
kurt.g@swipnet.se
Anita Carlsson, Gillbergavägen 140,
632 36 ESKILSTUNA, tel 016-426410,
fax 016-426410 , anita@caritakonsult.se
Stig Svensson, Runeby, 642 90 FLEN,
tel 0157-70138, runeby@algonet.se

Jan Nilsson, Box 96,
245 21 STAFFANSTORP, tel 046-255788,
fax 046-255788 , jan@dis-syd.m.se

Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan 25,
661 40 SÄFFLE, tel 0533-10559,
fax 0533-10559 , kilagenealogen@swipnet.se

Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246 31
LÖDDEKÖPINGE, tel 046-709755, fax 046709755 , stig.aronsson@telia.com

Jan Tengelin, Thermiavägen 4,
671 30 ARVIKA, tel 0570-16187,
fax 0570-16187 , janteng@algonet.se

Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG, tel 042-212232,
arne.h@dis-syd.m.se

Bengt Hammarström, Villagatan 19,
691 41 KARLSKOGA, tel 0586-36587,
bengt.hammarstrom@swipnet.se

Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58 HÖGANÄS, tel 042-330515,
gunnar@dis-syd.m.se

Kerstin Myrberg, Norrby Kumlaby 5038,
733 92 SALA, tel 0224-14523,
kerstin.myrberg@swipnet.se

Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, tel 0430-14120, fax
0430-14120 , ove@dis-syd.m.se

Helena Gille, Esplanaden 33,
761 45 NORRTÄLJE, tel 0176-12137,
fadder_helena_gille@dis.se

Arne Sörlöv, Box 82,
370 17 ERINGSBODA, tel 0455-70304,
fax 0455-70104 ,
arne@unified-technologies.com

Nils Eric Ohlsson, Lommarvägen 33, 1 tr,
761 52 NORRTÄLJE, tel 0176-19457,
n-ero@algonet.se

Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA,
tel 031-459880,
brento.molin@goteborg.mail.telia.com
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan 89,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA,
tel 031-471847, i.s.lannestad@swipnet.se
Björn Samuelsson, Garvaregatan 6,
441 35 ALINGSÅS, tel 0322-12689,
bjorn.samuelsson@mailbox.swipnet.se

Jörgen Fryxell, Tallstigen 13,
771 40 LUDVIKA, tel 0240-13482,
fryxell@dalnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 070-3506304,
tony.engberg@home.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se

Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
an.li@alfa.telenordia.se
Jörgen Desén, Forsed 2109,
873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-24330,
fax 0620-51552 ,
desen.061224330@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660-372109,
fax 0660-42109 ,
lennart.naslund@ladok.umu.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80,
906 24 UMEÅ, tel 090-186487,
fax 090-140930 , sigurd.nygren@mail.bip.net
Faddrar med Mac-inriktning:
Hans Bergendahl, Södra Lövtorp 14,
148 97 SORUNDA, tel 08-53040540,
fax 08-6531097,
hans.bergendahl@mbox300.swipnet.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76 KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se
Anders Larsson, Storgatan 17,
233 31 SVEDALA, tel 040-400233,
anders.larsson@mbox412.swipnet.se
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025 , kerstin.svarenolsson@swipnet.se
Inger Ragnhult, Wennerbergsgatan 34,
431 39 MÖLNDAL, tel 031-274207,
fax 031-274207 , ragnhult@telia.com
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12,
723 55 VÄSTERÅS, tel 021-20494,
soy@mdh.se
Gunilla Hermander, Vattengatan 10,
824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-94188,
macnilla@telia.com
Fadder i Finland
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7 D,
FI-65100 VASA, tel +358-6-3126436,
fax 358-6-3126436 , sbackman@kolumbus.fi
Fadder i Norge
Alf Christophersson, , NO-4909 SONGE,
tel +47-37164209,
alf.christophersen@basalmed.uio.no
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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 verksamheter:
- Ger ut medlemstidning och Faktanyckar.
- Driver olika utvecklingsprojekt
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register
till kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Har en hemsida på Internet med information om föreningens verksamhet, DIS Forum och sökmöjligheter i
Sveriges Släktforskarförteckning och databasen DISBYT
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, Soldatregister 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 DISföreningar (fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DISMITT, 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).

Hur beställer jag programmet DISGEN?
Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar.
Du använder den beställningsblankett som finns på föregående sida. 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 eller den elektroniska
beställningsblanketten på hemsidan.
Programmet levereras (disketter och användaranvisningar)
per postförskott. Leveranstid är normalt högst 1 vecka.
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 hemsida). 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!

