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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 1998-99
Ordförande: Sture Bjelkåker,
Hässlegatan 5, 589 57 LINKÖPING,
013-150902, fax 013-160762, ordf@dis.se
Vice ordförande: Olof Cronberg,
Södra Järnvägsg. 21 A, 352 34 VÄXJÖ,
0470-21763, olof.cronberg@abc.se
Sekreterare: Maria Holmgren (suppl),
Slussbrovägen 51,184 41,
ÅKERSBERGA, 08-54085983,
maria.holmgren@dis.se
Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsvägen 45, 589 29 LINKÖPING,
013-152012, kassor@dis.se
Björn Hellström (suppl), Flystaslingan 6,
163 46SPÅNGA, 0708-361236,
fax 0708-361246, bjorn@bhi.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81, 421 59
VÄSTRA FRÖLUNDA, 031-459880,
brento.molin@goteborg.mail.telia.com
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Bo Kleve, Kindagatan 45, 582 47
LINKÖPING, 013-140981, bok@dis.se
Lotta Hessel, Värö Backlyckan,
585 99 LINKÖPING, 013-214120,
lotta.hessel@dis.se
Björn Johansson, Bronsåldersgatan 21,
589 51 LINKÖPING, 013-158831,
fax 013-152461, disbj@algonet.se
Lars Blomberg, Ärenprisvägen 111,
590 62 LINGHEM, 013-70458,
fax 013-70971, lbg@algonet.se
Marianne Falkenströmer, (från 991120:)
Granbackavägen 13, 646 35 GNESTA,
0158-52118, mfer@swipnet.se

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. 070-532 88 10
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,
Tel 046-25 57 88
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

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

DISBYT-assistans
Skicka dina DISBYT-utdrag till närmaste
kontaktperson:
DISGEN / PC-användare
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, 08-7563314,
c-o.sahlin@ telia.com
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, 0430-14120,
ove@dis-syd.m.se
Hans Vappula, Spannlandsgatan 9,
414 79 GÖTEBORG, 031-410706,
hans.vappula@hem.utfors.se
Arne Johansson, Ängsgatan 3 G,
598 34 VIMMERBY, 0492-18673,
wameco@4u.net
Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
sysop@dis-aros.se
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, 060-558339,
an.li@alfa.telenordia.se
Övriga DISGEN/Mac och andra
släktforskarprogramanvändare:
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A
352 34 VÄXJÖ, 0470-21763,
olof.cronberg@abc.se

DIS Faddrar
Se sidan 23!

Här har vi reservarat
plats för namnen på
er övriga som vill
dra ett strå till
stacken!
Läs uppropet om
"lediga platser" på
sidan 13!
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 ...
Nedräkningen har startat
Häromdagen fick jag se att åtminstone
en hemsida på nätet har en nedräknare
till nästa stora händelse för släktforskare,
det var då ”323 dagar kvar till Släktforskardagar i Linköping”.
Förberedelserna är nu i full gång, både
hos oss i DIS och hos medarrangören
ÖGF. Som medlem är Du välkommen
med tips om bra programpunkter mm.

20e årsmötet
DIS fyller ju 20 år 2000, men redan i
år har vi det 20:e årsmötet. På uppdrag
av förra årsmötet ska vi då besluta om
nya och utökade stadgar för DIS. När
förra stadgarna togs 1990 var vi 1000
medlemmar, nu är vi snart 10000. Det
innebär en genomsnittlig årlig ökning
på 26 %.

Förstärkningar
Begrunda gärna spalten ”Lediga
platser” i detta nummer av Diskulogen.
Det är många som jobbar för DIS på olika
sätt, men det går åt fler ändå. Visserligen
får man ingen lön, men det kanske ändå
finns något uppdrag som Du finner
tillräckligt intressant. Och tipsa gärna
om andra medlemmar som Du tror skulle
passa in.

10 000:e programmet!
I somras fick vi den 10000:e beställningen på ett DISGEN-program, vilket
gör DISGEN till det klart mest spridda
svenska släktforskarprogrammet. En
fjäder i hatten för Lars Blomberg, Björn
Johansson och Arne Wallgren som varit
våra DISGEN-programmerare genom
åren.

Fler faddrar
Av fadderlistan framgår att vi nu
lanserar DIS-faddrar med inriktning
även på andra program än DISGEN. Vi
börjar i liten skala med fyra faddrar som
kan Holger. Dessutom kommer två av
våra Mac-faddrar även att kunna svara
på frågor om Reunion. Om försöket slår
väl ut kommer vi att forsätta bredda
fadderverksamheten.
Sture B

Forskarstugan
i Gamla
Linköping
Stugvärdar:
Roland Karlsson - DIS
Håkan Asplund - ÖGF
Öppettider utöver exp.tider:
normalt torsdagar 18-20
(ring gärna exp. för kontroll)
Under sommaren har vi kompletterat vår datorpark med en Multimediadator med följande hård- och mjukvara:
• CPU: Pentium III, 450 Mhz
• Minne: 256 MB SDRAM
• Disk: 18 G, Floppy, ZIP drive
• Kortläsare för Photo Flash Card
• HP CD-Writer Plus, DVD-läsare
• Grafikkort 16 MB,
• Soundblaster PCI 128
• Epson Scanner (ej ny)
• Epson Stylus Photo Deluxe
färgskrivare (ej ny)
• Miró DC30 plus videointerface
• Windows 98, Office 2000
• Adaptec Easy CD Crator
• Adobe Premiére 5.1 (video)
• VR PanoWorx (QTVR)
• Adobe Photoshop 4.0 LE
• Epson PhotoDeluxe 2.0
• PaintShop Pro 5
• Camedia Master 1.1
(för Olympus digital kamera)
• PowerShot Utilities
(för Canon digital kamera)
• Photo Impact 4.0
Datorn står till förfogande för egna
övningar men bör bokas genom expeditionen.
Har du frågor, kan du kontakta
någon av ovan nämnda stugvärdar
eller undertecknad!

Genomgång av program
och utrustning i den nya
MM-datorn
Följande kvällar kommer vi att ha
genomgångar av de olika tillbehören:

Torsd 11 nov. kl 19.00
Torsd 25 nov. kl 19.00

Välkomna!

Forskardatorn
får fler CD-skivor
Vår Forskardator, varifrån du
kommer åt DISGEN, DISBYT och
våra olika CD-skivor, kommer att
förstärkas och ges möjlighet till
lagring av ytterligare CD-skivor.
Under släktforskardagarna i Karlstad
komletterade vi vårt lager av intressanta CD-skivor.
Vårt sortiment består för närvarande av följande CD:
• Nationell Arkiv Databas - NAD
1996, SVAR
• NAD Sverige-topologi med indelningar i län, fögderi, hovrätt,
domsaga, tingsrätt, härad, kommun, församling
• Sveriges Dödbok 1968-1996, 2,5
milj avlidna pers. ur RTB 19981977, SVAR 1978-1996, SSff
• Emigranten:
- Emihamn med 1.3 milj utvandrare från Göteborg 1869-1930,
från Malmö 1874-1928, från
Stockholm 1882-1920, från Norrköping 1861-1921, från Kalmar
1881-1893
- Emibas med 41 000 utvandrare
från Göteborg 1700-1930
- Emisjö med 17000 sjömän som
rymt eller avmönstrat 1812-1930
- SAKA med register över 200
emigrantarkiv.
• Svensk Biografiskt Lexikon, 28
band, 7 700 släkt- och pesonartiklar motsv 22 100 sidor.
• Kartex - Östergötland med
- Gröna Kartan skala 1:50 000
- Översikt E-län skala 1:2 milj.
- Historiska kartan skala 1:50 000
- Sverige skala 1:2,5 milj med
59000 ortnamn.
• Svenska ortnamn - över 410 000
städer, berg, sjöar, fyrplatser,

Björn J
Fortsättning på sidan 21!
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Kommentarer till

Kallelse till
årsmöte

Förslag till
nya stadgar
för DIS

Medlemmarna i Föreningen DIS
kallas till det 20:e årsmötet!
Tid: Sönd den 21 nov. 1999 kl 12.00
Plats: Sal Operan, Linköpings Konsert
& Kongress, Linköping (hörnet
Östgötagatan / Vasavägen)
Program:
Kl 11.30- Kaffe serveras
Kl 12.00 Föredrag - OBS
Kl 13.00 Lunch
kl 14.00 Årsmötesförhandlingar

Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare
för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens årsberättelse:
a) verksamhetsberättelse
b) förvaltningsberättelse
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av föreningens ordförande för
ett år.
10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för två år.
11. Val av två styrelsesuppleanter för
ett år.
12. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år.
13. Val av fem stämmoombud till
Sveriges Släktforskarförbund.
14. Val av minst tre ledamöter i valnämnden för ett år.
15. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
16. Behandling av förslag från styrelsen.
17. Förslag till nya stadgar för DIS.
18. Fastställande av budget för det påbörjade verksamhetsåret samt medlemsavgift för år 2000.
19. Information från styrelsen.
20. Övriga ärenden.
Förslaget till nya stadgar återfinns
på annan plats i detta nummer av Diskulogen.
Valnämnden består av:
Roland Karlsson, tel 013-70527
Kerstin Olsson, tel 0413-31025
Arne Wallgren, tel 031-268730
Sammankallande är Roland K

MANNEN
SOM
FÖRSVANN...
(Nej, inte han på bild)

Ted Rosvall från
Falköping berättar ....
om ett emigrantöde. Han ger
också tips och råd om gamla
och nya sökvägar på jakten
efter den försvunna släkten i
Amerika.

Årsmötet 1999 uppdrog åt styrelsen att
tillsätta en arbetsgrupp för att se över
DIS stadgar och komma med förslag till
ändringar och tillägg. Arbetsgruppen
tillsattes i januari 1999 och har bestått
av Jan Graab, Jönköping, sammankallande, samt Björn Hellström, Stockholm och Björn Molin, Göteborg.
Enligt Jan Graab är de nuvarande
stadgarna otillräckliga för den omfattande verksamhet DIS numera bedriver. Förslaget innebär därför väsentligt utökade stadgar och det finns många
nya paragrafer att ta ställning till.
Efter dialog har arbetsgruppen och
styrelsen enats om ett gemensamt förslag
som härmed tillställs medlemmarna
inför årsmötet den 21 november för ett
första beslut. Stadgeändringar kräver
beslut på ytterligare ett föreningsmöte,
varför val mm enligt de nya stadgarna
kan ske först vid årsmötet 2000. Inget
hindrar oss dock att börja arbeta enligt
det nya stadgeförslaget så länge det inte
strider mot de nuvarande stadgarna.
Sture B

Efter föredraget blir det avbrott för
lunch ca kl 13-14. Dagens rätt serveras
i huset, för att vara säker på plats vid
lunchen bör Du föranmäla deltagande
via e-post arsmote@dis.se, på fax 013149091, per tel 013-149043 eller per
post. Ju fler som föranmäler sig, desto
säkrare kan vi uppskatta hur många
luncher som ska beställas och desto
mindre ekonomisk risk för DIS.
Årsmötesförhandlingarna startar kl
14 eller strax därefter.
Därefter blir det korta lägesrapporter
kring aktuella DIS-projekt.
Välkommen!
Styrelsen

PS. 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 - 19. DS.

Avlidna
Sedan föregående nr av Diskulogen
har vi fått kännedom om att följande
medlemmar avlidit:
361
533
1221
4553
6619
8271
10905

Åke Runnedahl, SIGTUNA
Stig Ericsson, JÄRFÄLLA
Sven Rhodiner, KARLSTAD
Arne Kallin, HUSKVARNA
Lars Bäcklund, LINKÖPING
Erik Svensson, OXIE
Birgitta Nilsson, SKATTKÄRR

5
Nr 49, oktober 1999

med SLÄKTFORSKARNYTT

Förslag till nya
stadgar för DIS
Ursprungligen antagna 1980
Reviderade 1990, 1993
INLEDNING
Föreningen DIS grundades i april 1980 efter inledande försök
med datorhjälp för släktforskning på en Datasaab-dator i
Linköping. Det första DISGEN-programmet togs fram 1982
för den svenska hemdatorn ABC80. Programmet har efter hand
överförts till modernare system.
Bland övriga nyskapande projekt i föreningens regi märks
databasen DISBYT, först lanserad 1989, vilken blivit ett
kraftfullt hjälpmedel för forskarkontakt medlemmarna
emellan.

MEDLEMSKAP
§ 4.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Medlemskap kan vinnas av envar person, som sympatiserar med
föreningens syften, har anmält sig som medlem och som erlagt
av årsmötet beslutad avgift. Medlem, som inte erlägger
medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, avföres ur
medlemsregistret. Medlem förutsättes efterkomma de
bestämmelser, som utfärdas av föreningsmöte och styrelsen.
Till hedersmedlem må årsmötet på förslag av DIS styrelse
kalla person som på ett förtjänstfullt sätt och under längre tid
främjat DIS och dess syften.

§ 1.
Föreningens namn är Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS). Föreningen är rikstäckande och har sitt
säte i Linköping.

Uteslutning mm
§ 5.
Medlem, som motarbetar DIS eller vägrar att följa dess stadga
och beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning och
uteslutning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen
varnats och beretts tillfälle yttra sig.
Beslut om varning och uteslutning skall omedelbart delges
medlemmen genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Besvärsinstans skall anges.
Medlem, som vägrar kvittera ut beslutet, har därmed förlorat
sin besvärsrätt.
Varnad och utesluten medlem har besvärsrätt inför
nästkommande föreningsmöte.

Syfte
§ 2.
DIS är en ideell, allmännyttig förening. Föreningens syfte är
att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp
vid släktforskningen, sprida kunskap härom samt att i övrigt
stimulera svensk släktforskning.

Medlemsavgift
§ 6.
Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Medlemsavgift skall
erläggas årligen före datum, som styrelsen bestämmer. Nytt
medlemskap träder i kraft, då medlemsavgift erlagts.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

För att förverkliga sin uppgift skall DIS bl a
1.
genom utgivandet av medlemsblad och genom andra
media bedriva allmän informations- och upplysningsverksamhet i frågor om datorn och annan
modern teknik som effektiva hjälpmedel i släktforskningen
2.
verka för att lämpliga datorprogram, register mm
framtages och underhålles
3.
underlätta släktforskningsarbete genom att verka
för medlemmars kontakter med varandra och med
andra forskare samt genom att ombesörja arkivering
av och framtida tillgänglighet för datorlagrat
släktforskarmaterial
4.
följa utvecklingen av datorn och annan modern
teknik som effektiva hjälpmedel i släktforskningen
5.
verka för att nya regionala DIS-föreningar bildas;
inspirera, stödja och följa föreningarna i deras
verksamhet samt medverka till god sammanhållning
mellan föreningarna
6.
samverka med intresseföreningar, som har med DIS
likartat syfte, såsom släktforskar- och hembygdsföreningar
7.
följa utvecklingen internationellt bl a genom
samverkan med DIS motsvarigheter i andra länder
8.
bevaka släktforskarnas intressen inom föreningens
specialområden gentemot arkiv och myndigheter,
företrädesvis i samverkan med Sveriges Släktforskarförbund.

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE
§ 7.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsmöte och
har yttrande-, förslags- och rösträtt. DIS styrelse äger därutöver
rätt inbjuda annan person till föreningsmöte. Sådan person
har yttranderätt. Om styrelsen så finner lämpligt, må även
massmedia beredas möjlighet att följa förhandlingar vid
föreningsmöte.

FÖRENINGEN

Verksamhetsår
§ 3.
Föreningens verksamhetsår är 1 oktober - 30 september.

Tidpunkt och kallelse
§8
Årsmöte skall hållas årligen under november månad.
Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligen av DIS styrelse med
angivande av datum och plats för mötet. Till kallelsen fogas
minst förslag till dagordning, inkomna motioner med
styrelsens yttrande över motionerna samt redogörelse för
ärenden, som av DIS styrelse hänskjutits till årsmötet för
avgörande eller såsom övrig punkt upptagits på dagordningen.
Mötet är beslutmässigt förutsatt att kallelse avsänts till samtliga
medlemmar senast tre veckor före mötet.
Dagordning
§9
Vid årsmötet skall förekomma
1)
mötets öppnande,
2)
fastställande av röstlängd,
3)
val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att
jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll,
4)
fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst,
5)
val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens
val av protokollförare,
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6)
7)

fastställande av dagordning,
styrelsens berättelse för sistförflutna verksamhetsåret,
8)
revisorernas berättelse för den tid revisionen
omfattar,
9)
fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner,
10) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
11) fastställande av riktlinjer för verksamheten under
den
kommande 2-årsperioden,
12) fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
13) beslut om medlemsavgift till DIS för nästföljande
kalenderår,
14) val av
a) ordförande i föreningen tillika i styrelsen
b) vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen
c) övriga ordinarie ledamöter i DIS styrelse
d) suppleanter i DIS styrelse med angivande av den
ordning, i vilken suppleanterna har att tjänstgöra
e) två revisorer, varav en yrkesrevisor, och två
revisorssuppleanter
f) valberedning,
g) ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund
15) fråga om omedelbar justering av punkten 14,
16) anmälan om av DIS styrelse utsedda representanter
i övriga organisationer och myndigheter till vilka
DIS är anslutet eller äger utse representation,
17) behandling av avgivna motioner,
18) ärenden, som av DIS styrelse hänskjutits till
årsmötet för avgörande eller i övrigt upptagits på
dagordningen,
19) beslut om ärenden att hänskjutas till DIS styrelse
för avgörande,
Föreningens ordförande, eller vid förfall för denne, vice
ordföranden, öppnar årsmötet; vid förfall även för denne utser
DIS styrelse annan ledamot.
Beslutsmässighet
§ 10
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar,
som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. Endast personligen
närvarande medlem har rösträtt.
Medlem, som anmält förhinder att närvara vid under
föreningsmöte företaget upprop men senare anländer, skall
ändock upptagas i den röstlängd, som fastställes av mötet.
Röstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning ske, om
så begäres.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom i frågor som anges i
§§ 24 och 25. Om antalet röster är lika, vinner den mening,
som biträdes av mötesordföranden vid föreningsmötet utom
vid val, då lottning sker.
Väckes vid föreningsmöte förslag till ärende, som inte finns
upptaget på dagordningen, må ärendet - om mötet så beslutar
- upptagas till överläggning men ej till beslut.
MOTIONER
§ 11.
Rätt att avgiva motion till årsmöte tillkommer medlem. Motion
skall skriftligen och senast den 15 september vara ingiven till
DIS styrelse.
VALBEREDNING
§ 12
Valberedning väljes av årsmöte och består av tre ledamöter,
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varav en sammankallande, jämte två suppleanter. Ledamöterna
och suppleanterna väljes för en tid av ett år.
Ledamot bör ej ingå i valberedningen mer än tre år i följd.
Valberedningen har att till årsmötet avgiva förslag till de val,
som enligt § 9:14 a-g skall förekomma vid årsmöte.
Valberedningens förslag skall senast två veckor före årsmötet
finnas tillgängligt på DIS kansli.
EXTRA FÖRENINGSMÖTE
§ 13.
Extra föreningsmöte sammankallas på begäran av DIS styrelse,
valda revisorer eller då minst två procent av medlemmarna
skriftligen begärt detta. Om extra föreningsmöte begärts av
revisorerna eller medlemmarna skall det sammanträda inom
60 dagar.
Kallelse till extra föreningsmöte utfärdas av DIS styrelse senast
tre veckor före mötet och sker genom skriftlig kallelse till
medlemmarna. Kallelse skall innehålla ärendelista och
utförliga kommentarer till ärendena. För extra föreningsmöte
gäller i övrigt i tillämpliga delar vad ovan i §§ 7 och 10 sagts
om årsmöte.
FÖRENINGENS STYRELSE
§ 14
DIS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt
därutöver minst fem ordinarie ledamöter jämte minst tre
suppleanter. Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per
år. I övrigt organiserar styrelsen sitt arbete.
Sammansättning
§ 15
Valbar till styrelsen är medlem enligt § 4, vilken uppnått 18
års ålder.
Ordföranden och vice ordföranden väljes för en tid av ett år,
räknat från ett årsmöte till och med det årsmöte, då mandattiden
utgår. Övriga ledamöter och suppleanter väljes så, att årligen
halva antalet utses för en tid av två år. Avgår ledamot eller
suppleant under mandatperioden väljes vid nästa årsmöte ny
ledamot eller suppleant efter denne för återstoden av dennes
mandatperiod (fyllnadsval).
Adjungerade
§ 16
Till styrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för
varje DIS regionförening. Företrädesvis bör då ordföranden
för respektive förening deltaga. Vid förfall för denne må
regionförenings styrelse inom sig utse ersättare .
Kallelse
§ 17
DIS styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Om
minst hälften av styrelsens ledamöter gör framställning härom,
är ordföranden skyldig att sammankalla styrelsen.
Kallelse till sammanträde skall utsändas till ordinarie
ledamöter, suppleanter och adjungerade minst 14 dagar före
detsamma.
Beslutsmässighet
§ 18
DIS styrelse är beslutsmässig om antalet närvarande ledamöter
överstiger hälften av antalet förtroendevalda ledamöter.
Suppleanterna äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden
med yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer suppleant,
när denne inträder i ordinarie ledamots ställe. Suppleanterna
inträder i den ordning de är valda.
Omröstning sker öppet. Som sammanträdets mening gäller
den mening som erhåller högsta antalet röster eller, om
röstetalet är lika, den mening som biträdes av ordföranden
vid sammanträdet.
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Åligganden
§ 19.
DIS styrelse skall
1)
besluta i sådana frågor som enligt denna stadga ej
skall föreläggas föreningsmöte, som hänskjuts av
föreningsmöte till DIS styrelse för handläggning
eller som ej är av sådan vikt att de bör föreläggas
föreningsmöte,
2)
bereda ärenden, som skall föreläggas föreningsmöte,
samt avgiva
yttranden över motioner som
ingivits till årsmöte,
3)
verkställa föreningsmötes beslut,
4)
fastställa tid och plats för årsmöte,
5)
avgiva verksamhetsberättelse över det föregående
verksamhetsåret, att finnas tillgänglig på DIS kansli
senast två veckor före årsmöte
6)
förvalta DIS tillgångar samt föra fullständiga
räkenskaper över DIS ekonomi, vilka vid verksamhetsårets slut sammanföres i bokslut och bifogas
berättelsen,
7)
vid behov utse ett verkställande utskott (VU),
bestående av erforderligt antal ledamöter i styrelsen,
samt angiva de ärenden i vilka VU äger utöva
styrelsens beslutanderätt; VU äger till sig adjungera
person utom styrelsen och är ansvarigt inför
styrelsen,
8)
utse redaktör och ansvarig utgivare för DIS
medlemsblad och DIS hemsida på Internet, samt
vid behov för övriga publikationer,
9)
utse och utfärda instruktioner för kassaförvaltare
och övriga funktionärer,
10) meddela bemyndiganden till den eller de personer,
som skall teckna DIS firma samt bank- och postgirokonton, vilka bemyndiganden när som helst
skall kunna återkallas,
11) utse ledamöter i kommittéer, utskott m m,
12) godkänna stadga och namn för regional förening
samt stadfästa dess primära verksamhetsområde och
registrera sammanslutningen som DIS regionförening,
13) utse DIS representanter i myndigheter och
organisationer, inom och utom landet, till vilka DIS
är anslutet eller äger utse representation, i övrigt
handlägga DIS angelägenheter.
EKONOMISK FÖRVALTNING
§ 20
DIS styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som
står under DIS förvaltning, även för de beslut angående
medlens användning, i vilka de deltagit och mot vilka de icke
till protokollet antecknat avvikande mening.
Firma
§ 21
DIS firma tecknas av den eller de personer, som DIS styrelse
därtill bemyndigar enligt § 19:10
.
Revision
§ 22.
DIS räkenskaper för det sistförflutna verksamhetsåret och
bokslut skall senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas
revisorerna.
Revisionsberättelse
§ 23.
Revisorerna skall - efter granskning av DIS verksamhetsberättelse, räkenskaper samt protokoll från föreningsmötesoch styrelsesammanträden - till årsmötet avgiva sin berättelse

över styrelsens förvaltning för det avslutade verksamhetsåret.
I berättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet
för DIS styrelseledamöter.
STADGEÄNDRING
§ 24.
Förslag till ändring av denna stadga kan väckas av DIS styrelse
och föreningsmedlemmar.
Förslag till stadgeändring från föreningsmedlem skall vara
ingivet till DIS styrelse senast den 15 september. Styrelsens
förslag eller yttrande skall bifogas handlingarna till det
föreningsmöte, vid vilken frågan tages upp till behandling.
För ändring av denna stadga fordras beslut av två på varandra
följande föreningsmöten, varav det första skall vara årsmöte.
För beslut om stadgeändring fordras, att minst två tredjedelar
av avgivna röster biträder förslaget.
UPPLÖSNING
§ 25
Förslag om upplösning av DIS kan väckas av DIS styrelse.
Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande
föreningsmöten, varav det första skall vara årsmöte. För beslut
om upplösning fordras, att minst två tredjedelar av avgivna
röster biträder förslaget.
Efter upplösning skall DIS behållning användas för ändamål
som har med DIS likartat syfte. Beslut härom fattas av sista
föreningsmötet. Om därvid icke annat bestämmes, skall DIS
tillgångar och skulder överlämnas till Sveriges Släktforskarförbund, att förvaltas av detta intill dess ny organisation
bildas för ändamål som motsvarar DIS’. När så skett, skall
förvaltningen övergå till den nya organisationen.
Vad gäller upplösning av regionala föreningar, gäller vad
därom säges i deras stadgar.
PROTOKOLL
§ 26
Protokoll från föreningsmöte och styrelsesammanträden skall
snarast tillställas DIS styrelseledamöter och suppleanter samt
revisorer och revisors-suppleanter.
Protokoll och minnesanteckningar från av DIS styrelse tillsatta
kommittéers, utskotts m fl sammanträden skall snarast
tillställas DIS kansli.
REGIONAL FÖRENING
§ 27.
Medlemmar i DIS kan sammansluta sig i regional DISförening med geografiskt avgränsat primärt verksamhetsområde. Regional förening är egen juridisk person, organ för
DIS regionala verksamhet och skall ha med DIS gemensamt
syfte.
Stadgar
§ 28
Stadgar för regional förening skall stå i överensstämmelse
med av DIS föreningsmöte fastställda normalstadgar samt vara
godkända av DIS styrelse.
Verksamhetsområde
§ 29.
Efter förslag från den regionala föreningen fastställer DIS
styrelse föreningens primära verksamhetsområde.
Påföljdsbestämmelse
§ 30.
Regional förening, som ej uppfyller ovanstående bestämmelser,
må av DIS styrelse avföras som DIS regionförening.
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DIS i
Tyskland
Mellan de nordiska släktforskarföreningarna finns en samarbetsgrupp
NORDGEN, som nu ordnat en mycket
lyckad studieresa till norra Tyskland. Vi
började med att träffa några tyska
släktforskarföreningar på Pommernzentrum i Travemünde. Därefter gjorde
vi en avstickare västerut och besökte
Kiel, Hedeby och Lübeck, innan vi
fortsatte österut till Schwerin, Wismar
och Greifswald. Reseledare för den
välplanerade resan var Tore Vigerust
från Norges släktforskarförening och
Gustaf von Gertten från Stor-Stockholms
GF. Representerade var också finska
Genealogiska samfundet, Skånes GF,
norska DIS, danska Personhistoriskt
samfund, DIS Syd och undertecknad för
DIS.
Under den östtyska tiden har de forna
svenska provinserna i Nordtyskland
känts mycket avlägsna. Tyskarna själva
har efter murens fall haft fullt upp att
bekanta sig med varandra. Att man kan
lämna landsarkivet i Greifswald vid
klockan 3 på eftermiddagen och komma
hem till Skåne på kvällen visar hur nära
Pommern ändå ligger. Det är nu verkligen hög tid att vi kommer igång med
ett utbyte mellan Norden och Tyskland,
och i det avseendet var NORDGENresan både behövlig och lyckad.
Går det då att släktforska i Tyskland
via Internet? Ja, kanske. Här nedan följer
några tips som NORDGEN-resan till
Tyskland gav upphov till.

Tyska släktforskarsidorna
I Tyskland samsas många släktforskargrupper om utrymmet på
www.genealogy.net
under devisen ”Alles über Genealogie
im deutschsprachigen Raum”. Där finns
information om tysk släktforskning, hur
man kommer igång, föreningar, källor,
ortförteckningar, kartor, bibliografier,
ordböcker mm. I många avseenden
liknar dessa sidor Rötter, men de är
bredare så till vida att man även lyfter
fram internet-resurser som ligger utanför
de egna sidorna.
Det finns några databaser som man
kan söka efter namn i. Dels är det
efterlysningar som har förekommit i
olika mailing-listor, dels är det namn
som anmälts i olika typer av forskarförteckningar.
Ett stort problem i Tyskland är att få
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grepp över vilka församlingar som
funnits. I Sverige finns ju alla kyrkoböcker på landsarkiven och mikrokort
hos SVAR m fl ställen. I Tyskland är
materialet utspritt på många olika
ställen. Kyrkoböcker eller folkbokföring
kan finnas kvar i kyrkorna, på kirchenbuchamt (dvs distriktsvisa arkiv), på
landeshauptarkiv (ungefär landsarkiv),
i statsarkiv & på andra ställen (t.ex.
DZfG nedan). Materialet kan finnas i
Tyskland eller tidigare tyska områden.
Den civila folkbokföringen startar vid
olika tidpunkter. I vissa fall finns också
dubbletter eller kopior. Det finns också
ett antal trosinriktningar såsom luthersk,
evangelisk, reformert och katolsk
trosinriktning.
För att reda i detta virrvarr har KlausDieter (Charly) Kreplin börjat med en
ortförteckning för Pommern, inkl vilka
kyrkoböcker som finns kvar. 15-20 %
finns kvar från östra Pommern/Polen,
resten är förstörda i senaste kriget. I
västra delarna ser det bättre ut. Förteckningar finns även för Brandenburg. På
flera ställen sades det att det var en CDskiva på gång, som skulle klarlägga detta
något. Riktigt när den skulle bli färdig
eller vad den skulle innehålla fick jag
inte klart för mig. Ett tips är att man
redan idag kan titta i mormonernas
katalog ( www.familysearch.com ).
Finns en kyrkobok med där så finns den
ju. Jag har en känsla av att mer är filmat
i östra Tyskland än i västra.

Organisation
Deutscher Arbeitsgemeinschaft für
Genealogische Verbände (DAGV) är
ett samarbetsorgan mellan föreningar
och institutioner, som liknar vårt släktforskarförbund (hemsida saknas).Man
har dock ingen personal och har därför
en begränsad verksamhet. Man har ännu
ingen egen Internet-sida, men det är på
gång.
I Tyskland finns det också regionala
släktforskarföreningar. Man har lite
problem med de nuvarande polska
områden, och att det finns föreningar
som delvis täcker samma område.
Östtyskland har haft egna föreningar
med andra namn och områden. Det är
därför lite rörigt. Dessutom finns det
släktföreningar och föreningar med
samma släktnamn. Det finns en heraldisk förening i Berlin, så håller reda på
vapen som man vill registrera.
Deutsche Zentralstelle für Genealogie (DZfG) är ett släktforskarcentrum
som bildades i början av seklet i Leipzig,
och som har överlevt som institution

(http://www2.genealogy.net/
gene/www/ghlp/dzfg-de.html)
Man har där något som kallas Ahnenlistenkartei, som innehåller uppgifter ur
antavlor som skickats in dit. Materialet
är katalogiserat och det finns kortregister. Har man tur kan man här hitta
uppgifter ur kyrkoböcker som sedan dess
är försvunna. Man har även en del kyrkoböcker som är filmade av mormonerna.

En tysk DIS-förening
Jesper Zedlitz berättade att det finns
en Verein für Computergenealogie
(http://www2.genealogy.net/gene/
vereine/CompGen/)
Den har dock bara ett hundratal
medlemmar. Detta beror på att det finns
ett misstroende mot datorer hos äldre
släktforskare. Få 30-40-talister släktforskar. Sedan finns den nya generationen med ungdomar som är intresserade av både släktforskning och
datorer. Däremellan kan man säga att
det fattas två generationer släktforskare.
Föreningen har en del projekt på gång,
t.ex. har Charly Kreplin med flera
arbetat med ett Probanden-register över
alla antavlor som finns på olika håll i
Tyskland. En projektbeskrivning finns
på hemsidorna. Jesper berättade också
om någon som kallas för GEDBAS, som
liknar DISBYT, men ännu är i sin linda.

CD-skivor
Efter att ägnat en god stund åt att surfa
runt har jag kommit fram till att det finns
tre stycken CD-skivor som borde vara
av intresse för den tyske forskaren.
1) DAGV-CD som innehåller FOKO
– en släktforskarförteckning med 467
000 hänvisningar, samt några andra
register och ett 20-tal släktforskarprogram (75 DM),
2) Degener-CD som innehåller namnregister till Deutsches Familienarchiv
(Bd 1-119) och till Ahnenlisten-kartei
(Bd 1-17) (59 DM) samt
3) Starke-CD som innehåller register
till Deutsches Geschlechterbuch (Bd 1204) med 420000 namnuppgifter (68
DM).
CD-skivorna finns tillgängliga hos
GF. De två första skivorna går att beställa
från
Verlag Degener & Co,
Postfach 1360,
D-91403 Neustadt/Aisch
(fax +49-91611378).
Den tredje kan beställas hos
Dieter Zwinger,
Osannstr. 24,
64285 Darmstadt.
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Arkiv
Landeshauptarchiv Schwerin skapades ursprungligen på 1700-talet när
Mecklenburg konsoliderades. De äldsta
handlingarna är dock från 1100-talet.
Arkivet finns nu i en byggnad som
byggdes i början av seklet, och bl.a. fanns
en hiss som var insatt i arkivet från
början, och således hade ganska många
år på nacken.
I första hand är det ett arkiv för statliga
handlingar, varför det inte omedelbart
innehåller handlingar nyttiga för
släktforskare. Det finns dock skattelistor
av olika slag, familjesamlingar mm. För
närvarande är det frågor angående
rehabilitering av egendom fr a fastigheter, som skapar genealogiska frågor
och utredningar.
Man har också en hel del kartor från
1500-tal och framåt, även om det finns
ett särskilt lantmäteri Landesvermesserungsamt Schwerin. Man har
också en avdelning som kopierar och
mikrofilmar handlingar.
Landesarchiv Greifswald fick vi
förevisat av Uwe Rodig och Dirk
Schleenert, där den senare talade en
ganska god svenska. Man har ingen
hemsida, men
epost: LAGreifswald@t-online.de
Landesarchiv Greifswald grundades
efter kriget 1946. Dessförinnan fanns det
pommerska arkivet i Stettin. Pga
bombningar och krigslut hamnade
arkivalier ute i byarna, varav en del
hamnade i Östtyskland och en del i
Polen. Det innebär att arkivalier finns
på flera olika ställen, och man sade att
man var tvungen att besöka 8 olika arkiv
för att se allt material. Arkiv som nämns
är Wojewodschaftsarchiv Stettin, Evangelischen Zentralarchiv Berlin, Zentralstelle für Genealogie i Leipzig, riksarkivet i Stockholm och Archiv der
Evangelisch-Pommerschen Landeskirche i Greifswald.
Äldsta handlingarna är pergamentbrev
från kloster, pommerska hertighuset och
furstarna av Rügen. Under 1500-talet
fanns två hertigdömen Wolgast (väster
om Oder) och Dumet-Stettin (öster om
Oder). 1/3 av handlingarna rörande
Wolgast fanns i Greifswald, resten fanns
i Stettin. 1648 delades Pommern upp
mellan Sverige och Brandenburg. Efter
1720 behöll Sverige bara västra delen
av Pommern med Pene som gränsflod.
År 1815 övergick resterande del av
Pommern till Preussen, men som en
relativt fristående enhet. 1945 delade
sPommern mellan Polen och Tyskland,

och den tyska delen blev en del av Vorpommern-Mecklenburg.

Pommersk släktforskning
Om hur man skall gå till väga för att
forska i de forna svenska provinserna i
Pommern finns det rikligt med information under
http://hinterpommern.de
Jag kan där konstatera att det nog inte
finns några kyrkoböcker kvar från Swine
på Usedom, där en av mina anfäder
Daniel Wilck var tullare på 1600-talet.
Däremot finns det en bok om ”Die
schwedische Landesaufnahme von
Vorpommern 1692-1709”, som i sitt
första band listar alla husbönder på ön
Usedom, där jag mycket riktigt återfann
min anfader.

G-gruppen
G-gruppen är en fristående grupp
släktforskare i Stor-Stockholms GF med
intresse för tysk släktforskning, där
bokstaven G står för Germania, Genealogi, och Geschichte. Man har ställt
samman en hemsida på
home.swipnet.se/larscra/ggrupp/
index.htm
med en del tips för hur man skall
släktforska i Tyskland. G-gruppens
Vägvisare för Pommernforskare ger
goda tips om hur man skall komma
igång.

Generella sökmotorer
Jag roade mig med att söka på släkten
Schönherr på
www.evreka.com
som ju är en släkt som invandrade till
Sverige från Lauterbach i Sachsen på
1700-talet. Den svenske stamfadern
Johan Christian Schönherr var sidenfabrikör i Stockholm. Vid sökningen
fann jag några tyska och svenska
ungdomar med stort dataintresse, en
vävmaskinsfabrik i Chemitz i Sachsen
– grundad 1852 av Louis Schönherr.
Vidare fann jag en italiensk hemsida om
en sydafrikansk skalbagge kallad Julodis
cirrosa, som var beskriven av sidenfabrikörens son Carl Johan Schönherr,
som intresserade sig mer för insekter än
för sidenfabriken. En tysk sökmotor som
kanske har mer detaljerad information
från Tyskland är
www.fireball.de

Telefonkatalogen
Man kan alltid kolla i telefonkataloger
efter hur vanliga ett namn är idag. Ett
enkelt sätt att kolla om det finns en
telefonkatalog för landet vilket det än
må vara i världen är att titta på
www.teldir.com
där det finns hänvisningar till telefonkataloger för nästan hela världen utom
för Sverige…

Internationella baser
Slutligen kan man ju alltid titta på
länksamlingar som
www.cyndislist.com
som ju kan innehålla nya idéer om vart
man kan söka information. Mormonernas Ancestral File finns ju sökbar på
www.familysearch.com
som så vitt jag har sett ännu inte
innehåller International Genealogical
Index för vare sig Tyskland eller Sverige,
även om det lär komma.
Det senaste sättet att släktforska på
internet är att du letar reda på en hemsida
för en person som har rätt efternamn och
bor på rätt ort. Därefter skriver man ett
tårdrypande epostbrev till denne person
och håller tummarna att han eller hon
råkar vara släkt med en släktforskare
som förstår vad du talar om. Lycka till
på jakten!
En utförligare artikel med fler bilder
finns på DIS webbsidor.
Olof Cronberg

Isländska
gener
Artikel i Dagens IT nr 36
Mittuppslaget i tidningen har en
artikel om skapandet av en genpool över
islänningar och att man använder
släktforskning i arbetet. Tydligen har det
bara fötts 700 000 till 800 000 islänningar genom tiderna. Nu är befolkningen 270 000 och den har tidvis
decimerats på grund av upprepade
katastrofer. Befolkningen härstammar
från några hundra norrmän och de
keltiska kvinnor de rövade med sig i
slutet av 800-talet.
Bo Kleve
PS! Det lär ska ges ut en CD-ROM
med alla islänningar från sagans tid och
framåt.
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utskrifter, men de har inte nått ut till
alla).
Mac-användare i DIS SYD
genom Helge Olsson

Frågespalten för Macanvändare.

Mac-spalten
Ja, Du läste rätt. Det är en spalt där vi
hade tänkt att Mac-användare i framtiden kunde ventilera sina spörsmål,
frågor och funderingar och på så sätt
hjälpa varandra till rätta.
Mac-användaren har ju sällan haft
problem, har det funnits problem så har
de lösts ute på fältet av faddrarna och
görs så i stor utsträckning fortfarande
när det gäller DISGEN-programmet.

Om Reunion
Nu har vi fått ett nytt program,
Reunion-programmet och med det nya
frågor och spörsmål. Enligt uppgift från
GenSoft har ca 175 f. d. DISGEN-are
anammat erbjudandet att köpa Reunionprogrammet. En hel del har hunnit bli
riktigt kunniga på att hantera programmet, men många är bara i början
och behöver råd och hjälp. Det finns en
s. k. mailinglista där Reunionanvändare
i Norden kan diskutera och hjälpa
varandra. Det är en riktigt bra informationskanal och ett bra hjälpmedel.. Det
finns också en 26-sidig Handledning på
svenska och en ca 200-sidig Manual på
engelska. Men vi anser att detta inte är
tillräckligt, för att alla önskemål bland
de MAC-användande DIS-medlemmarna skall vara lika väl tillgodosedda
som för PC-användarna.
Vad önskar vi då ? Jo följande önskemål vill vi framföra till DIS-styrelse.
1) En MAC-spalt för Mac-användare
i Diskulogen, där Mac-spörsmål kan
ventileras (är härmed uppfyllt / Red.).
2) Reunion-faddrar i varje distrikt.
3) En Reunion-manual på svenska, att
DIS tar en del av kostnaden för översättning av den engelska manualen.
(GenSoft har tagit in en offert).

Gamla DISGEN
4) Att de nya rön och lösningar som
finns för att lösa problemen med de nya
Mac-datorerna med G3 processor och
OS 8 system, når ut till alla användare.
Arne Wallgrens förslag till lösningar är
inte tillräckliga för de nya maskinerna
och programmen. (Det finns lösningar
på startproblemen och problem med

Jag har en iMac med 32 MB ram och
OS 8.6 systemprogram, som jag inköpte
i dec 1998. Efter råd som jag fick i DISmontern vid Släktforskardagarna i
Karlstad den 18-19 september - kan jag
nu, efter 9 månader starta mitt DISGENprogram. Jag hade nästan gett upp
hoppet efter många försök. Jag har
tilldelat DISGEN-programmet min 600
k och max 14 000 k. Jag har också tagit
bort filen ”DISGEN-inställningar” ur
mappen ”Programinställningar”, som
ligger i Systemmappen. Det var troligen
denna sista åtgärd som gjorde susen?
DISGEN-programmet fungerar nu
bra, men tyvärr kan jag inte göra några
utskrifter. Jag har en Epson Stylus Color
740. I bästa fall kan där komma ut ett
blankt papper. Är där någon som kan ge
mig något råd hur jag kan lösa detta
problem - för det finns väl en lösning?
Jag har provat med att tilldela DISprogrammet ner till max 12 300 k, om
detta kanske kunde frigöra mer minne
till utskrifterna - men då startar inte
DISGEN-programmet. Tacksam för
svar.

Nya
Macintoshfaddrar med
Reunionprofil
Beträffande önskemålet om Reunionfaddrar så kan vi redan i detta nummer
av Diskulogen presentera de första DISfaddrarna med inriktning på Reunion.
Det är
Inge Ledje från HJÄRNARP och
Gunilla Hermander från HUDIKSVALL.
Deras adresser mm återfinns i fadderlistan på sid 23.
Gunilla är fadder sedan tidigare men
Inge, som är ny, hälsar vi speciellt
välkommen i fadder-gänget!
Sture B

Medlem 4859
Helge Olsson
Tel: 0410-20002
E-post: helge.o@telia.com

Kommentar till Mac-spalten
"Mac-användare i DIS Syd" framför
några önskemål till DIS styrelse. Vid sitt
sammanträde den 2 okt hade styrelsen
en första diskussion om dessa önskemål.
Att medverka till en svenskspråkig
manual för Reunion är styrelsen positiv
till, det diskuterades faktiskt redan när
Reunion-erbjudandet beslutades.
Den offert på översättning av den
amerikanska manualen som Gensoft fått
är dock knappast ekonomiskt överkomlig¨, varken för Gensoft eller DIS.
En annan väg är att språkkunniga
Reunion-användande DIS-medlemmar
tillsammans åstadkommer en översättning av de viktigaste delarna av
manualen. DIS kommer att inleda
diskussioner med Gensoft om detta.
Sture B

Fyra nya
faddrar med
Holger som
specialitet
På fadderfronten kan vi nu också
presentera våra första Holger-faddrar.
Dessa är:
Lennart Ekman från STOCKHOLM,
Stefan Macklin från SÖDERTÄLJE,
Kenneth Mörk från SALA och
Birgitta Gustafsson från FORS.
Deras adresser mm återfinns i fadderlistan på sid 23.
Vi hälsar er hjärtligt välkomna i
funktionärsstyrkan.
Sture B
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Ett första
steg mot
DISGEN 8
I början av sommaren blev jag kontaktad av Annika Lindqvist i Sundsvall.
Hon planerade att till släkt-forskardagarna i Karlstad på CD ge ut bl a
ättlingarna till Johannes Rudbeckius i
HTML-format.
HTML-exporten i DISGEN 7 är ju
ganska enkel och Annika hade flera goda
idéer till förbättringar. Eftersom vi till
DISGEN 8 ändå planerar att förbättra
HTML-exporten så kom vi överens om
att tillsammans se vad som kunde göras.

Efter några vändor kom vi fram till
något som Annika ansåg vara tillräckligt
bra.
De nya ansedlarna inkluderar en 4
generationers antavla plus förbättrad
uppställning av ingifta och barn.
Efternamns-, person- och ortsregistren
har fått en ansiktslyftning. Dessutom
används en teknik med mallar där
användaren själv (med insikt i HTML)
kan ändra utseendet medan DISGEN
fyller på med släktinformationen.
Resultatet blev två CD-skivor: ”Ättlingar till biskop Johannes Rudbeckius
1620-1900” och ”Indals socken Släkt
och bygd 1535-1900”.
På de av DISGEN skapade HTMLsidorna står längst ner ”Skapad av
DISGEN version 8-alfa-5”, alltså en
förversion av DISGEN. Version 8
planeras vara färdig för distribution
någon gång under nästa år.
Även om det alltså dröjer litet innan
förbättringarna kan komma alla medlemmar till del så är detta ett exempel
på hur synpunkter från våra medlemmar
tas till vara och bidrar till en fortsätt
positiv utveckling.
Lars B.

Världens
största
stamtavla nu i DISGEN
Per Andersson i Mjölby (DIS 5433)
har enligt Guiness Rekordbok världens
största stamtavla, utgående från länsman
Anders Jönsson i Långaryd utanför
Halmstad.

70.000 ättlingar
Den innehåller f n ca 70.000 ättlingar,
och fylls på fortfarande av Pers medhjälpare Johan Lindhardt. Ättlingarna
återfinns nu i 277 av 288 svenska
kommuner, i över 50 länder alla världsdelar samt i 46 av 50 delstater i USA.

Från bok till DISGEN
Stamtavlan har hittills funnits som en
släktmatrikel i textformat och är utgiven
i bokform. Lars Blomberg har nu gjort
ett tolkningsprogram som för över denna
jättestora släkt till DISGEN-format. Vi
återkommer med närmare beskrivning.
Sture B
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Så här gör du
när du söker i ...

I senaste Diskulogen fanns en intressant artikel om
Mormonernas stora register. Men vad som saknades var en
anvisning på hur man söker i registret.
Har träffat flera släktforskare som har ställt samma fråga.
Tycker därför att det vore en stor tjänst om man i kommande
nummer av Diskulogen utförligt redogjorde och visade i bilder
på själva förfarandet.
Hälsningar och tack på förhand
Åke Östling
Medlem nr 5164
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amerikanskt uttal förstås) namn tas med även om stavningen
skiljer.

Klickar du på något intressant namn får du upp personuppgifterna.

Visst skall du, och andra läsare få en bättre anvisning om
hur du söker i Mormonernas databaser. Varsågoda!

Family Search har
tre olika menyval i startbilden.
Ancestor search för sökning efter släktingar i följande
databaser: Ancestral File, International Genealogical Index
och div. webb-sidor.
Keywork search för sökning på diverse nyckelord. Det
behöver inte vara på engelska, men det ger troligen större
sannolikhet att du hittar något då. Du söker bland diverse
webb-sidor.
Custom search, personlig sökning. Här kan du ange lite
fler sökvillkor än i Ancestor search. Här kan du välja att söka
i: Ancestral File, i International Genealogical Index, Family
History Library, Family History Centers, SourceGuide, webbsiddor och Collaboration Lists.
Så här gör du när du söker efter släktingar: klicka på Ancestor
search.

Fyll i för- och efternamn för den du söker. Du kan även fylla
i uppgifter för far (Father), mor (Mother) eller make/maka
(Spouse). Klicka sedan på Search.

För att se mer uppgifter kan du klicka på Family-knappen".
Då får du upp en "Ansedel". Klickar du på Pedigree-knappen
får du upp en antavla! Och i denna finner du också Familyknappar att klicka på.

Det andra valet är Keyword search.

Här söker du efter olika nyckelord. Ange ditt sökord och
tänk på att de flesta webb-sidor som programmet söker i
innehåller amerikansk text. Om det inte är namn eller orter
bör du tänka på att prova med både svenska och engelska
benämningar för det du söker. Här har jag sökt efter ordet
smed.

Resultatet kommer i en lista över personer som passar in på
dina namnuppgifter. Du kommer att upptäcka att det finns
flera olika stavningar på listade personer. Här används troligen
Soundex-kod vid sökningen. Detta betyder att likalåtande (med

Som resultat får jag upp en hänvisning, kanske inte oväntat,
till bland annat Släktforskarförbundets Rötter. I detta fallet
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identifierades åtta webb-sidor med just ordet smed.

-

Tredje sökalternativ är Custom search.

Klicka på denna flik och nu får du möjlighet att välja olika
källor att söka i. Om du väljer Ancestral File får du upp ett
frågeformulär som du till stora delar känner igen från den
första sökmöjligheten. Det har nu tillkommit möjligheten att
ange årtal för födelse och/eller död. Fyll i de uppgifter du har
och klicka sedan på Search.

Med exemplet ovan fick vi endast två träffar, båda med
födelseåret 1852.

"Lediga platser"
En ideell förening som DIS bygger sin verksamhet på
frivilliga krafter! Detta är en ledstjärna oavsett föreningens
storlek. För att kunna sköta det löpande expeditionsarbetet
har DIS två halvtidsanställda. Det finns ingen medlem som
har någon ekonomisk ersättning för utfört arbete. Självklart
står DIS för de kostnader som de enskilda funktionärerna har
för utföra sina idella insatser.
Eftersom DIS fortsätter att växa i en hart när otrolig takt,
behöver skaran medhjälpare ständigt utökas. För att förstärka
den kärntrupp av styrelse och lokala funktionärer, fadderskaran
och de entusiaster som driver våra regionföreningar, behöver
vi få förstärkningar på följande fronter:
Stugkommitté - Den lokala verksamheten i Linköping
behöver förstärkning och avlastning.
Biträdande redaktör till Diskulogen - artikelinsamlande
och dito författande, layout, mm.
Underhållsprogrammerare DISGEN - i första hand av
nuvarande version. Du bör vara kunnig Windowsprogrammerare och ha erfarenhet av Borland Delphi.
Programmerare för fortsatt utveckling och kodning av nya
programverktyg - det finns säkert många tekniker som ligger
på lut runt hörrnet för oss släktforskare
DISBYT - vi behöver fler funktionärer som tar hand om
inskickade DISGEN- och GEDCOM-filer som ofta behöver
"putsas" i ortstavningarna och jämföras med databasens
innehåll.
Faddrar - stödet inom släktforskning och dator/progamanvändning ökar naturligtvis i samma takt som antalet
nytillkommande medlemmar fortsätter att strömma till. Vi
söker bl a krafter i Småland, Gotland och Östergötland.
Utbildare - inte alla faddrar har möjlighet att också bedriva
undervisning på våra program och metoder. På många håll
finns det behov av att utforma, arrangera och genomföra kurser.
Teknikbevakare - Det kommer flera släktforskarprogam
och bl a på Internetområdet kommer successivt många nya

Klicka som vanligt på det understrukna namnet och du får
åter fram persondetaljerna, precis som i det första sökresultatet med möjlighet att se ansedel och antavla.
Lycka till med dina sökningar!
Björn J

tekniker och metoder. En kontinuerlig bevakning och
utvärdering behövs.
Släktforskardagar år 2000 - vi kommer att behöva många
funktionärer till vårt arrangemang i aug nästa år. Varje handtag
är av värde!
Bland alla er snart 10 000 medlemmar finns det naturligtvis
många med stor kompetens både som yrkesmän/kvinnor och
som engagerade amatörforskare inom dessa områden. Du som
är beredd att utan egen ekonomisk vinning har intresse,
kunskap och tid att lägga på något av ovan nämnda områden
är hjärtligt välkommen att dra ett strå till stacken. Din belöning
blir uppskattningen från övriga medlemmar.
Om bara en promille av er ställer upp får vi TIO NYA
funktionärer. Det skulle vara "guld" värt!
En del av uppdragen kan erfordra en närmare kontakt med
styrelse och i Linköping placerade funktionärer, men på olika
sätt löser vi alltid kommunikationskanalerna. Det finns ju både
telefon, internet och andra traditionella kommunikationssätt.
Och kom ihåg att DIS står för dina bestyrkta utlägg.
Och glöm inte bort: vi har det förbaskat roligt när vi kan
hjälpa varandra - kanske med ett enkelt men effektivt tips i
programanvändningen, då vi träffas i cirklar, studiebesök, på
föreningsmöten och årsmöten, på släktforskardagar och i
kontakten med andra släktforskare inom och utom landets
gränser. Skriv ett (e-)brev och berätta vad just Du kan bidra
med! Skicka det sedan till DIS. E-post: Funktionar@dis.se
Postadr: DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
Styrelsen
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Angående
DISBYT-utdrag
i DISGENhandledningen
I andra spalten på sidan 44 i
DISGEN-handledningen (utgåva 5, se nederst sid 2) hittar
du anvisningar för attt skapa
DISBYT-utdrag. 4:e punkten,
som börjar " Välj om du vill ta
med uppgifter från senaste 90
åren eller ej ...", bör förtydligas
och ersättas med följande text:
"Eftersom avlidna personer
inte omfattas av Personuppgiftslagen, kan uppgifter om
släktingar som avlidit de senaste
90 åren medtagas i DISBYTutdrag om du så önskar. Kryssa
i så fall i rutan."
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Kulturnät
Sverige
permanentas
Regeringen anslår 2,5 miljoner
kronor i budgetpropositionen för år
2000 till Statens kulturråd för att driva
Kulturnät Sverige. Det innebär att
kulturnätsredaktionen flyttar från
Ingenjörsvetenskapsakademien till
Kulturrådet vid årsskiftet. Läs mer om
hur kulturnätet ska fungera i fortsättningen i budgetpropositionen
(utgiftsområde 17, avsnitt 4.3) som kan
laddas ner från
http://finans.regeringen.se/
propositionermm/propositioner/
bp2k/p992000_1.htm

Kulturnät Sverige har ny
nätadress
Sedan några veckor finns kulturnätet
på webbadressen
http://www.kultur.nu
Den gamla adressen fungerar naturligtvis fortfarande men förhoppningsvis
gör den nya adressen det enklare för nya
besökare att hitta till kulturnätet.

Nytt nätmagasin

Bothnica på
Internet
Den lokalhistoriska databasen
Bothnica finns nu tillgänglig på Internet
med adress
http://www.bothnica.nu.
Basen är resultatet av ett samarbete
mellan länsbiblioteken i Norrbotten,
Västerbotten och Västernorrland, och
innehåller referenser till litteratur om
regionen.
För ytterligare information om basen
och dess innehåll, samt adresser till
kontaktpersoner vid länsbiblioteken se
hemsadan ovan.
Gunilla Jingborg
för länsbiblioteken i
Norrbotten,
Västerbotten och
Västernorrland

Kulturnät Sverige startar i oktober ett
magasin för aktualiteter som berör
kultur och IT. Vi vill gärna ha tips om
nyheter och frågor att ta upp. Kontakta
redaktören Charlotte Sifvert på tel
08-791 29 85
måndag-onsdag
eller
e-post: cs@iva.se
Magasinet är en digital efterföljare till
tidningen kultur.nu som nyligen gavs
ut för att inspirera dem som arbetar med
kultur att använda Internet. Läs eller
beställ tidningen kostnadsfritt på
http://www.kultur.nu/tidning.html

Vill du ha mer information?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev som
kommer varannan månad med både
nyheter om kulturnätet och annat som
har med IT och kultur att göra. Fyll i
formuläret på
http://www.kultur.nu/
om_kulturnatet/nyhetsbrev.html
Vänliga hälsningar från kulturnätsredaktionen genom
Cissi Billgren Askwall
projektledare

Bästa släktforskare:

Boka hotell
snarast!
Ni som avser komma till Släktforskardagarna nästa år, vi hoppas
förstås att ni blir många, bör omgående
(preliminär-)boka övernattning i Linköping med omnejd för att vara på säkra
sidan! Det planeras nämligen en om
hotellrummen konkurrerande stor
motortävling på Mantorp Park några mil
söder om Linköping samma helg!
Vi undersöker möjligheterna att
förhandsboka ett större antal rum som
kommer att förmedlas i anslutning till
anmälan till Släktforskardagarna. Vi
kommer fortlöpande att informera på
Internet, Håll dig informerad genom att
då och då titta på ...
www.dis.se/sfd2000.htm
Ytterligare turistinformation kan du
få på Linköpings Turistbyrå belägen på
Hotell Ekoxen
tel: 013-206835,
e-post: turism@ekoxen.se
Även följande web-sidor innehåller
en hel del värdefull turistinformation:
http://home.swipnet.se/ostergotland/
http://www.linkoping.se
http://www.correnstorg.com
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Släktforskardagar i
Karlstad
Årets släktforskardagar gick av
stapeln den 18-19 september på Arkivcentrum i Karlstad. Arrangörer var
Värmlands Släktforskarförening och
Föreningen för Smedsläkter.

Förbundsordföranden Krister L-son Lagersvärd, oedfföranden i Värmlands
Släktforskarförening Lars-Gunnar Sander och landshövding Ingemar Eliasson
samlade vid invigningen.

I likhet med andra år, var naturligtvis
även DIS med på ett hörn. I år valde vi
att begränsa våra posteringar till två,
detta med tanken att vi skulle ägna mer
uppmärksamhet till att observera arrangemanget i sin helhet med tanke på vad
vi har framför oss nästa år. Det var alltså
med lite andra ögon som vi i DIS kom
till Karlstad.
Arrangörerna i Karstad hade gjort ett
utmärkt jobb på många sätt. Valet av
lokal var väl uppenbart, även om dessa
inte var speciellt väl lämpade varken för
utställare, besökare eller föredragslyssnare. Det är alltid ett problem med
byggnader med många trappor, smala
korridorer och små föreläsningsrum.
Inititativet med en "Forskarnatt" i
arkivet var en trevligt inslag.
På denna och några andra sidor hittar
du en serie bilder som är tagna av vår
ständigt på plats varande fotograf Jan
Nilsson från DIS-Öst. Tyvärr kan vi inte
ta med alla de 300 foton som Jan tog.
Håll till godo med några av dem!
Björn J

Nerike
Wermlands
Caroliner
svarade för
saluten vid
invigningsceremonin.
En av DIS
montrar
bemannades
tillsammans
med Lars
Blomberg och
Ove Billing av
följande
faddrar:
Bengt Hammarström från
Karskoga,
Jan Tengelin
från Arvika
(t.v.), Kerstin
Myrberg
från Sala (t.h.)
och
Inger Ragnhult
(bakom datorn)
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Datortermer
på svenska
(Tidigare artiklar i denna serie har
varit infördsa i nr 44 och 45)
Se även webb-sidan:
www.nada.kth.se/dataterm/rek.html)
lodstreck
tecknet |
Detta tecken kallas lodstreck på
svenska (eng. vertical line eller vertical
bar).
Kommentar
Tecknet har på svenska tidigare även
kallats vertikalstreck.
länk
[i webbsammanhang:] koppling från
en viss plats (en symbol, en bild eller ett
markerat ord) på en webbsida till en
annan plats på samma eller på en annan
webbsida
Kommentar
I andra sammanhang förekommer
benämningen hypertextlänk för liknande
kopplingar. För eng. followed eller
visited link rekommenderas använd länk.
Det att skapa en länk kallas att länka.
lösenord
Använd lösenord i stället för eng.
password.
multikörning, parallellbearbetning,
parallellkörning
samtidig körning av flera program i
samma dator
Använd multikörning, parallellbearbetning eller parallellkörning för
eng. multiprocessing, multitasking eller
parallel processing.
Kommentar
Genom denna teknik kan datorn
betjäna flera samtidiga användare eller
bedriva flera samtidiga aktiviteter. Se
även frågesvaret om parallellbearbetning.
multimedieOrdet medium böjs: ett medium,
mediet, flera medier och som förled
medie-. (Jämför akvarium, akvariet,
akvarier, akvariefisk.) Det skall alltså
heta t.ex. multimedieteknik, inte multimediateknik.
nätdator
Kommentar
Nätdator är en direkt översättning av
den engelska benämningen network
computer, som ofta förkortas NC. Något
behov att lansera en motsvarande svensk
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förkortning nd finns knappast, inte heller
att ta över den engelska NC.

ende av operativsystem", "fungerar i alla
datormiljöer", eller liknande.

näthandel
handel med varor där varorna beställs
via Internet
Använd näthandel för eng. on line
shopping.

portal
webbsida med ingångar till ett stort
utbud av tjänster
Använd portal för eng. portal.
Kommentar
En portal kan erbjuda söktjänster,
möjlighet till urval av nyheter, gratis epost, näthandel etc. Webbläsare levereras ofta med en portal som förvald
startsida: Netscapes portal Netcenter för
Netscapes webbläsare och Microsofts
portal Microsoft Start för Internet
Explorer. Exempel på kända portaler är
Yahoo, Netscape och Excite.

nätnav, hubb
utrustning i datornät som samlar en
mängd nätanslutningar
Använd nätnav eller hubb för eng.
hub. Hubb böjs hubben, hubbar som
klubb.
omvänt snedstreck, bakstreck
tecknet \
Vi avråder från den engelska benämningen backslash.
persondator
Kommentar
Persondator används för att särskilja
en sorts datorer från andra, främst
stordatorer och servrar. När sammanhanget är klart räcker det med dator.
Det finns flera typer av persondatorer,
bl.a. IBM PC och därmed kompatibla
datorer samt Apple Macintosh och
därmed kompatibla datorer. Det är bara
om den första typen man bör använda
benämningen pc. Pc är alltså inte
synonymt med persondator, eftersom pcdatorer bara utgör en delmängd av
persondatorer.
Pc är en förkortning för eng. personal
computer 'persondator'. Om det finns
skäl att använda uttrycket skall det
skrivas med små bokstäver. Initialförkortningar brukar till en början ofta
skrivas med versaler. Efter hand som
uttrycket och företeelsen blir mer bekant
brukar man skriva dem med små bokstäver. Jämför mc (motorcykel), tv
(television), wc (water closet), gd
(generaldirektör), vd (verkställande
direktör). Se också cd-rom.
Vid behov kan det böjas: en pc, den
där pc:n, flera pc:ar.
plattform
specifik datorutrustning, programvara
eller kombination av dessa
Eng. platform översätts ofta med
plattform, men innebörden av termen är
många gånger oklar och kan då behöva
preciseras.
Kommentar
Plattform kan t.ex. avse en viss
processor, en viss buss eller ett visst
operativsystem. Sammansättningen
plattformsoberoende är också ofta oklar
och kan behöva preciseras. Det är bättre
att skriva det man menar, t.ex. "obero-

program
Använd program för eng. software.
Jämför datorutrustning.
Kommentar
Undvik benämningarna mjukvara och
softvara för detta begrepp.
Använd program när ett enskilt
program, t.ex. Word, avses. Ibland kan
termen programvara behöva användas
när man vill beskriva ett program eller
programpaket med alla dess ingående
delar. Ofta kan program (eller tillämpningsprogram om man vill skilja ut dessa
från systemprogram) användas som
svensk motsvarighet även för de engelska termerna application, application
program och application software.
pushteknik
klient-serverteknik som innebär att
servern sänder data utan att klienten har
efterfrågat dessa; [i Internetsammanhang även i vidare betydelse:] klientserverteknik för serverutsändning utan
direkt klientstyrning
Använd pushteknik för eng. push
technology.
ramar, ramteknik
[i webbsammanhang:] teknik inom
sidbeskrivningsspråket HTML som
möjliggör indelning av en webbsida i
flera rutor där varje ruta innehåller ett
separat HTML-dokument
Använd ramar eller ramteknik för eng.
frames.
Kommentar
Med hjälp av ramteknik kan sidor
utformas så att det t.ex. i en ram visas
en meny och i en annan ram ett valt
dokument.
realtid
Använd realtid i stället för eng. real
time.
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router
dator som väljer väg för och vidarebefordrar data i ett datornät
Ordet router böjs: en router, routern,
flera routrar, routrarna. Och ou uttalas
som o i rot.
Kommentar
Det som en router gör kallas dirigering. I mer tekniska sammanhang kan
även routning användas.
rulla
förflytta text eller bild kontinuerligt på
bildskärm eller i fönster
Använd rulla för eng. scroll. För eng.
scroll bar bör rullningslist användas.
Kommentar
Verbet bläddra används när hela
skärmsidan eller fönsterinnehållet byts
ut samtidigt. Vi avråder från benämningen skrolla.
server, serverprogram
datorprogram som tillhandahåller
gemensamma servicefunktioner i ett
datornät, t.ex. datalagring och epostkommunikation
server, serverdator
dator med ett eller flera serverprogram
Ordet server böjs: en server, servern,
flera servrar, servrarna.
skript
text som innehåller instruktioner eller
kommandon till program
Använd skript för engelska script.
Skript böjs ett skript, skriptet, flera
skript, de där skripten.
Kommentar
Ordet manus används också för detta
begrepp (bl.a. av Apple).
skrivare
Använd skrivare för eng. printer.
skriva ut
Använd skriva ut för eng. print. Vi
avråder från uttrycket printa.
smartkort
kort med inbyggt elektroniskt minne
Använd smartkort för eng. smart card.
Kommentar
Detta begrepp har också tidigare
benämnts bland annat aktivt kort och
aktivkort. Exempel på olika typer av
smartkort är telefonkort och kontantkort.
Plastkort med enbart magnetremsa, t.ex.
bankomatkort, minutenkort, kreditkort,
är inte smartkort.
snabel-a
tecknet @ (ett ringomgärdat a)

Använd snabel-a för tecknet @, som
förekommer i e-postadresser. Läs också
ut det som snabel-a och inte som "at".
Kommentar
I svenskan liksom i andra språk finns
det flera benämningar på detta tecken:
snabel-a, kanelbulle, apsvans, apöra,
elefantöra, alfaslang, krullalfa. Alla är
mer eller mindre goda beskrivningar av
utseendet på detta tecken. De med alfa
är olämpliga då det inte är det grekiska
alfa som avses. Tecknet @ avser ett
vanligt latinskt a plus ett d omvandlat
till en halvcirkel (av latinets ad). Det
engelska commercial at är inte särskilt
lämpligt att ta över ens i översatt form,
eftersom vi inte använt det uttrycket i
svenskan tidigare.
Benämningen snabel-a är den enda
benämning som anger att det är fråga
om ett a. Dessutom verkar det redan ha
slagit igenom i svenskan. Det används
även i danskan. Att benämningen utgörs
av en vardaglig liknelse gör den inte
mindre seriös (jämför gomsegel, skruvskalle och magmun). Även i andra språk
är de officiella benämningarna på @
liknelser.
Observera också att man måste skilja
på själva tecknet @ och vad tecknet står
för ('på', 'vid'). När man t.ex. vill ge
någon sin e-postadress är det ju tecknet
@ man avser när man läser upp adressen, inte bokstäverna p och å (eller v, i
och d ) som man skulle kunna tro om vi
läste "på" (eller "vid").
Om man tycker att det är helt entydigt
att det är tecknet @ som avses när man
läser ut en adress och hellre vill använda
en preposition (jämför eng. at), välj i
första hand på. Adressen
<Nils.Nilsson@x-verket.se>
läses då helt helt enkelt ut "Nils punkt
Nilsson på x-verket punkt s e". Anser
man att på blir missvisande att använda
med den aktuella domänadressen bör
man hålla fast vid snabel-a.
snedstreck
tecknet /
Beteckningen snedstreck är gammal i
svenskan. Vi avråder från den engelska
benämningen slash.
spegling
dubblering av en datamängd för att
uppnå ökad säkerhet eller ge snabbare
åtkomst
Använd spegling för eng. mirroring.
spridprogram
program som får spridas fritt men som
användaren förväntas betala en avgift för
vid upprepad användning
Använd spridprogram för eng. share-

ware. Jämför gratisprogram.
Kommentar
Det finns två typer av program som
får spridas fritt (dessa kan med ett
gemensamt namn kallas fricirkulerande
program): gratisprogram och spridprogram. Vi har för gratisprogram valt
att fokusera på betalningen och för
spridprogram på distributionsformen,
eftersom de engelska termerna freeware
och shareware har samma fokus.
stamnät
[inom datakommunikation:] samling
av huvudledningar och noder för nättrafik
Använd stamnät för eng. backbone i
den här betydelsen.
startsida
webbsida som webbläsaren är inställd
att visa vid start
Använd startsida för eng. start page
eller home page i den betydelse som
avses här. Jämför ingångssida, webbsida
och webbplats.
Kommentar
Detta är det ursprungliga begreppet
bakom den engelska termen home page.
Denna term har senare även kommit att
användas för den inledande sidan
(ingångssidan) eller samtliga sidor på
en viss webbplats (se kommentar under
ingångssida). För att undvika begreppsförvirring förordar vi därför i första
hand den tydligare termen startsida.
styrplatta
Använd styrplatta för eng. trackpad.
styrspak
Använd styrspak för eng. joystick.
surfa
besöka olika webbplatser genom att
använda de länkar som finns på webbsidorna, möjligen utan att ha ett på
förhand definierat mål
Kommentar
Om man uppfattar surfa som ett väl
vardagligt uttryck går det förstås också
bra att använda verb som leta, söka eller
besöka.
säkerhetskopia
kopia av fil eller andra data som sparas
för att användas om originalet blir
förstört
Använd säkerhetskopia för det engelska substantivet backup eller backup
copy. För det engelska verbet backup
används säkerhetskopiera.
Kommentar
Termen reservkopia förekommer
också för detta begrepp.
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http://www.torget.se/
users/d/DISsmal/

DIS Småland
inbjuder till
föreningsmöte
Plats: Stadsbiblioteket i Kalmar
(Samlingssalen)
Tid:
Lörd 30 okt, kl 11 – 15
Program:
11.00-11.30 Samling, fika
11.30- Förevisning av släktforskarprogram på dator. Sökning i
DISBYT-basen
13.00-13.45 ”I säng och säte.
Relationer mellan kvinnor och
män i 1600-talets Småland”
Föredrag av Fil.dr Malin
Lennartsson, Växjö
13.45-15.00 Fortsatt information,
frågor, önskemål m.m.
Webben: http://www.torget.se/users/
d/DISsmal/
Ett arrangemang i samarbete med
Kalmar Läns Genealogiska
Förening KLGF

I den mycket fräscha forskarsalen på Arkivcentrum finns det
stora möjligheter att bedriva
forskning. Här finns under att
och samma tak samlat
Värmlands Arkiv - Landsarkiv
för Värmalands län
Landstingsarkivet i Värmland
Folkrörelsernas Arkiv för
Värmland
Emigrantregistret Kinship
Center

med SLÄKTFORSKARNYTT

DISkutabelt
DIS SYD har ett medlemsblad som
heter DISkutabelt och där har Ove
Billing sedan starten (och dessförinnan
i regelbundna medlemsbrev) skrivit ner
lite tips om datorhantering och om
DISGEN, vilka rönt stor uppskattning
bland medlemmarna. DIS SYD beslöt
därför att samla tipsen och göra dem
kända för en större krets genom att
publicera dem på den egna hemsidan,
www.dis-syd.m.se
Den som vill kan alltså från i maj i år
läsa dem där eller ladda hem önskad
årgång som Word-fil eller som pdf
(Acrobat) för närmare studie i hemmets
lugna vrå. Alldeles färska tips publiceras
dock först i medlemsbladet och blir
tillgängliga på hemsidan först när nästa
blad kommer ut.
Tipsen är i de flesta fall ganska
detaljerade så att även den datorovane
kan förstå dem. Den mera vane hoppar
lätt över det som han känner till.
Ove har samlat sina erfarenheter från
många års verksamhet som fadder och
som DISBYT-operatör. Han är dessutom

DIS-Väst
lägger ner sin
BBS
Vill på detta sätt meddela att DISVästs styrelse 1999-04-27 tog beslutet
att stänga och lägga ner vår BBS 199910-01.
Verksamheten är frånsett Släktdatas
filer, nästan noll. Släktdatas filer finns
ju numer på Internet.
MVH
Kjell Weber
SysOp.

redaktör för DISkutabelt och sekreterare
i DIS SYD, som han 1992 tog initiativet
till att starta.
Björn J
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Varför
vara
medlem
i DISÖST?
Medlemskap i DIS-ÖST ger dig stora
möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter (och kanske släktingar!) med andra
likasinnade forskare, med andra ord att
ha trevligt! DIS-ÖST är DIS regionförening i Stockholms län med omnejd
och erbjuder sina medlemmar följande:

OSTkupan - vår föreningslokal på
Warfvinges väg 16 vid Stadshagen, som
är öppen 18-21 varje onsdagskväll, utom
när det är medlemsträffar med föredrag
ungefär en gång i månaden i annan lokal.
En stugvärd finns alltid till hands och
oftast även någon eller några från
styrelsen. Där finns tillgång till flera
datorer med ett flertal CD-romskivor, t
ex Emigrant-, Död-, och NAD-skivorna,
Söderskivan m fl. Dessutom finns det
scanner, skrivare, kopiator samt mikrokortsläsare.
I cafeterian har Släktforskarförbundet tidskriftshyllor med alla aktuella

nummer av de tidskrifter som medlemsföreningarna ger ut.
Medlemsträffar - Ungefär en gång i
månaden har vi träffar med föredrag om
släktforskarfrågor, DISGEN-tips och
problem, aktuella CD-romskivor, Internet m m.
Medlemstidningen DIS-PLAY Kommer ut med fyra nummer per år med
information om vår verksamhet och
artiklar om datorhjälp, släktforskning
och annat av intresse för medlemmarna.
Mac-möten – Regelbundna möten i
OSTkupan för dem som använder Macdatorer.
Studiebesök och utflykter – Vi
ordnar studiebesök och utflykter till olika
intressanta platser med anknytning till
vår verksamhet i och utanför Stockholm.
Höst och vår brukar vi även göra någon
längre utflykt. Vi har bl a varit till
Släktforskarnas Hus i Leksand, Vikingautställningen i Tumba, Lantmäteriet i
Gävle och Lövsta bruk.
Kursverksamhet – Nybörjarkurser i
DISGEN 7 ordnas höst och vår.
Fadderverksamhet – Ring din lokala
fadder och få hjälp med DISGEN- eller
datorproblem! Det finns ca tio DISGENfaddrar för PC-användare och två för
Mac-användare. De hjälper dig om du
har problem med DISGEN eller andra
släktforskarproblem som har anknytning
till användningen av datorer, men
naturligtvis i mån av kunskap även med
rena släktforskarfrågor.
SLUTLIGEN – Allt detta får du för
bara 60 kr per år, 30 kr för familjemedlem. Medlemsavgiften sätts in på
DIS postgiro 14033-5, skriv Medlemskap i DIS-ÖST på blanketten.

Svensk
utvandring
fra Norge
På den norska webb-sidan
http://www.hist.uib.no/
cgi-win/webcens.exe
kan man hitta intressanta uppgifter om
från Norge utvandrade svenskar. Jag
citerar Alf Christophesen ...
"Søkte på svensk nasjonalitet på
utvandrede fra Kristiania og fant over
5000 utvandrede den veien. Kanskje noe
å nevne i Diskulogen en gang?"
Tack för tipset!
Björn J

Kan dere ta inn en notis til
norske medlemmer om at de
som har E-mail adresse oppdaterer dette til medlemsregisteret snarest. Det er flere
medlemmer som jeg vet har Email som ikke har oppgitt dette
til medlemsregisteret.
Alf Christophersen
Meddela ny / ändrad
e-postadress via
DIS hemsida
eller med e-brev till
exp@dis.se

Marianne Funayama, DIS-ÖST

Vid cermonin på lördagskvällen, då den så förpliktigande budkavlen överlämnas
från avgående arrangörsorganisation till nästa års
arrangör, fick vi på nytt stifta
kontakt med den så talföre
"Löparnissen" från släktforskardagarna i Jönköping.
Som en hälsning från Östergötland framförde en skara
DIS-och ÖGF-medlemmar en
"sång" på melodin Elektricitetsvisan.
På bilden ser vi från vänster Löparnisse, Ove Billing
DIS, Björn Johansson DIS,
Sture Bjelkåker ordf i DIS,
Siv Flycht och Christina
Gustavsson ordf ÖGF.
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Efterlysningar
Efterlysning 49:1
Jag vänder mig främst till de som
forskar i Norge och USA.
Jag söker upplysningar om Hans
Braden, gift med Britt Haugen och
deras barn:
Iver Hanson, född 1868-06-02. Från
Cristinia (Oslo). Flyttade efter 1880 till
USA. Gift 1890-08-02 med Ingrid
Havn. Far: Rasmus Havn. Mor: Thora
Otekren.
Övriga barn: Hans, Knute, Olof och
Ragnhild (Hanson/Hansdottir).
Medlem 6000, Lennart Ulin
Centralvägen 11 B
194 76 UPPLANDS VÄSBY
Tel 08-590 345 34
E-post lennart.ulin@swipnet.se

Efterlysning 49:2
Jag söker med ljus och lykta efter en
J.T.B.Sidén i Ff. Orten har trots hjälp
av Lantmäteristyrelsen i Gävle inte
kunnat beläggas.
Någon som vet eller har uppslag?
Vänligen
Medlem 9216, Per-Ulf Allmo
Tel 08-778 29 73
e-post: per-ulf@algonet.se

Efterlysning 49:4
Jag har under våren blivit medlem i
DIS. Jag har släktforskat sedan 1976.
Bl.a. i Gubbhögen, Tåsjö, Arnäs m.fl.
Vill gärna ha kontakt med andra som
rört sig i samma kretsar.
Med vänlig hälsning
AnnBritt Sjödin, Stockholm
E-post: annbritt.sjodin@swipnet.se

Efterlysning 49:5
Jag söker uppgifter om mästersmeden
Johan Johansson Warg från Mo sn (P).
Han var först mästersven på Persby
hammare Mo sn t o m 1755, sedan på
Hanefors hammare i samma sn och från
1767 mästersmed där. Gift 1745-11-10
i Åmåls lf med Chatarina Töresdotter
född 1722-04-11 i Åmål.
Jag saknar hans födelsedag samt vilka
som var hans föräldrar.
Med hälsning
Medl 9890, Ingvar Welin
Grenvägen 1, 433 47 Partille
E-post: ingvar.welin@telia.com

Efterlysning 49:6
Finns det någon i läsekretsen som vet

något om Anders Petter Andersson, f
1832 i Sven Olofsgården i Låsta? Senare
flyttade familjen till Horns fs 1843. I
den församlingen har kyrkoböckerna förstörts genom brand 1860. Men jag fann
trots det en del uppgifter, bl a att en del
av familjen senare fanns i Säters fs,
Backatomten. Anders Petter fanns inte
noterad där. Jag har sökt i många år utan
resultat.
Medl 10965, Stina Pihlström
Annag. 3, 541 44 Skövde
Tel 0500-48 09 51

Efterlysning 49:7
Jag soker uppgifter om Jöns Segerlund född 1778-03-16 och hans fru Anna
Christina (Paulsdotter - Vestberg) född
1778. Båda kom till Gotland och gifte
sig där.
Jag söker också efter personer som bor
eller har bott i Halmstad och som heter
Segerlund.
Medlem 7095, Rolf Segerlund
Skördegatan 7, 62154 Visby
tel 0498-24 98 20
mobil 070-524 98 88
epost:
rolf.segerlund@malibox.calypso.net

Efterlysning 49:3
Jag söker uppgifter om
föräldrarna till Anders Ramstedt, f 1730-06-10 i Närke. Gift
med
Elisabeth
(Lisa)
Wallentinsdotter Ersson, f
1731-01-30 i Fellingsbro, dotter till Mästersmeden Walentin
Ersson f 1704 och hustrun Caisa
Phersdotter f 1699.
Anders Ramstedt var Grufdrängsgesäll, Kålardräng, Spiksmed. Utflyttade från Halstahammar 1755-07-25 till Eura i
Finland.
Söker även uppgifter om
föräldrarna Bengt Axel Ramstedt, Mjölnare, f 1732 i Torpa,
d 1788 i Torpa. Gift i Torpa med
Maria Elisabeth Westerberg, f
1748.
Om någon känner till föräldrarna till Anders och Bengt Axel
vore jag glad och tacksam för
kontakt.
Med vänlig hälsning
Medlem 10097,
Ivan Ramstedt
Vehasvägen 42,
FI-02340 Esbo
Finland

!!
Fred Johansson från
Kisa inledde Östgötahälsningen vi släktforskardagrna genom att
sjunga några shillingtryck från Linköping och
Kisa. Genom detta gav
han värmländska och
andra släktforskre en försmak på den dialekt de
kommer att stöta på i
Linköping med omgivning under nästa års
släktforskardagar.

!!

21
Nr 49, oktober 1999

med SLÄKTFORSKARNYTT

Forskarstugan
forts. från sid 3

•

•

•

•
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•

•
•

•
•
•

samhällen mm från Lantmäteriets
databas. Sveriges Släktforskarförbund
Familjeregister från Medelpad
1535-1800, baserat på det folkskollärare Helge Nyberg (1913-1990)
framställde efter sin pensionering
1974. Framställt med DISGEN. Omfattar pesonregster och ansedlar för
c:a 35 700 personer. Midälva Genealogiska Förening
Ättlingar till biskop Johannes
Rudbeckius 1620-1900, register,
anöversikter och ansedlar c:a 18 000
personer, ättlingar och ingifta.
Framställt med DISGEN. Annika
Lindqvist
Indals socken, släkt och bygd 15351900, register, anöversikter och
ansedlar med ca 12 000 personer,
framställt med DISGEN, Annika
Lindqvist
Harbo socken, 1541 och framåt ett antal Word-dokument med avskrifter från Jordeböcker, mantalslängder, tiondelängder, mm från
Riksarkiv, Landsarkiv och Landskontor.Fredrik Blomqvist
Otterstad sn Excel-ark med
- Födelsebok 1750-1811, 2100 pers.
- Dödbok 1793-1860, 2200 pers.
Susanne Svernhagen
Kisa sn, Östergötland, Microsoft
Word-dokument med
- Födelsebok 1634-1799
- Vigselbok 1600 1799
- Dödbok 1606-1799
Bo Lindvall
Boxholms församlingsböcker 1920
Microsoft Excel-ark med 8800
poster. Johan Birath
Födda-vigda-döda i Ådalen Sökprogram med Excel-liknande
tabeller, beskrivningar och kartor
över ingående församlingar.
- Födelseböcker med ca 143 000 pers
1687-1920.
- Vigselböcker med ca 31 000 vigda
1686-1920
- Dödböcker med ca 84 000 pers
1687-1920
Ådalens Släktforskarförening /
SVAR
Nobility of the Holy Roman Emire
Genealogical Research Dictionary
1990-1996
Söder i våra hjärtan - Människor
och miljöer i Stockholm 1870-1930
med tema Folket, Arbetet, Näringslivet, Skolan, Bostaden, Offentlig
service, Stockholm Söder, Källor,
Kulturskaparna, Fritid, Trafik, De
fattiga.

Landsarkivet
i Vadstena
100 år
Den 1 oktober i år firade Landsarkivet
i Vadstena sin 100-årsdag på Vadstena
slott. Arkivets nuvarande chef Roland
Persson tog emot kolleger från de sju
andra landsarkiven, samt många gäster
från våra nordiska grannländer. Sveriges
riksarkivarie Erik Norberg var också på
plats. Representanter för släktforskarna
var Släktforskarförbundets ordförande
Krister L:son Lagersvärd och DIS
ordförande Sture Bjelkåker.

Sveriges äldsta landsarkiv
Vid slutet av 1800-talet uppstod det
ett behov av att inrätta regionala arkiv,
för att förhindra att handlingar försvann
eller förstördes. 1897 beslutade riksdagen att dela in Sverige i tre distrikt.
Vadstena blev platsen för ett av dessa
arkiv. Där samlades material från
Östergötlands, Södermanlands, Örebro,
Värmlands, Skaraborgs, Älvsborgs samt
Göteborgs och Bohus län.
Den 1 okt 1899 startade verksamheten.
De två andra arkiven upprättades i Lund
och Uppsala 1903. Idag handhar Vadstenaarkivet handlingar från Östergötland och Småland.
Landsarkivet har under alla år varit
inrymt i Vadstena slott. Handlingarna
finns nu i slottsvallarna i den gamla
Vasaborgen.
Björn J

Kalender
Oktober 1999
23
30

30

November 1999
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11
13
21
24
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•

Bjärka Säby - kartdatabas, ortnamn,
fornminnen, naturvärden, tryckta
och otryckta källor med personuppgifter, sägner. Centrum för
Lokalhistoria vid Linköpings Universitet
Berättelser från Råå
Välkomna att botaniser i dessa!

Vi har ambitionen att vara uppdaterade på nyutkomna CD-skivor av
intresse för släktforskare i allmänhet och
för forskare i Östergötland i synnerhet.
Har du tips på nyutkomna "släkt-CD"
är du välkommen med dina tips!
Stugvärdarna

DIS-Aros, Herrgärdets Servicehus, Medlemsmöte, Från ord till
handling - Antavlor på Internet
DIS, Forskarstugan i Gamla
Linköping: genomgång av nya
Multimediadatorn.
Arkivens dag. DIS-Öst visar
DISGEN och DISBYT på
Riksarkivet
DIS årsmöte i Linköping, Ted
Rosvall berättar om "Mannen
som försvann"
DIS-ÖST: 19.00 på Birger Jarlsgatan 104. Per-Olof Hillborg
berättar om sin forskning kring
Morbus Gaucher, som är en
ärftlig sjukdom i Norrbotten och
Västerbotten. Kan genealogisk
forskning vara till hjälp?
DIS, Forskarstugan i Gamla
Linköping: genomgång av nya
Multimediadatorn.

December 1999
4

•

DIS Syd årsmöte i Ängelholm
DIS-Öst har höstmöte 13.00 i
Sabbatsbergs kyrka, GFs ordf.
Ian Hamilton berättar om
Släktforksarrnas arkiv
DIS-Småland har föreningsmöte
på Stadsbiblioteket i Kalmar.
Släktforskarprogam och DISBYT, "I säng och säte", föredrag
av Fil.dr Malin Lennartsson från
Växjö.

DIS-VÄSTs årsmöte i Sävedalens församlingshem,
Bilder i DISGEN med Jan
Nilsson, ordf. i DIS Syd

Augusti 2000
26-27 DIS och ÖGF arrangerar Släktforskardagarna i Linköping
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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 år 2000:
! 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: ..............................................

23
Nr 49, oktober 1999

med SLÄKTFORSKARNYTT

DIS faddrar sorterade efter postnummer så att du lättare skall hitta den närmaste!
Faddrar med DISGEN / PCinriktning:
Lars Nordwall, Götgatan 99,
116 62 STOCKHOLM, tel 0855603282, fax 08-55603289 ,
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
Stig Geber, Greens väg 5,
147 63 UTTRAN, tel 0853030734,
s.geber@remotecom.se
Marianne Funayama, Cervins
väg 21, 163 42 SPÅNGA,
tel 08-7604971, mf@abc.se
Björn Hellström, Flystaslingan
6, 163 46 SPÅNGA, tel 0708361236, fax 0708-361246,
bjorn@bhi.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 0854061136, 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 041322974, janson@algonet.se
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046255788, fax 046-255788,
jan@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3,
246 31 LÖDDEKÖPINGE,
tel 046-709755, fax 046709755,
stig.aronsson@telia.com
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG, tel
042-212232, arne.h@dissyd.m.se
Gunnar Persson, Magisterallén
5, 263 58 HÖGANÄS, tel 042330515, gunnar@dis-syd.m.se
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, tel 043014120, fax 0430-14120 ,
ove@dis-syd.m.se

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

Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan
25, 661 40 SÄFFLE, tel 053310559, fax 0533-10559,
kilagenealogen@swipnet.se

Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan
89, 421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031-471847,
i.s.lannestad@swipnet.se

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

Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA,
tel 031-459880, brento.molin@
goteborg.mail.telia.com

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

Björn Samuelsson, Garvaregatan
6, 441 35 ALINGSÅS, tel 032212689, bjorn.samuelsson@
mailbox.swipnet.se

Kerstin Myrberg, Norrby Kumlaby
5038, 733 92 SALA, tel 022414523,
kerstin.myrberg@swipnet.se

Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 030392538, fax 0303-92538,
rogerbj@tripnet.se

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

Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA, tel 052274740, k.lundvall@telia.com
Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14, 503 38 BORÅS, tel
033-128247,
hugo.larsson@swipnet.se
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6
D, 511 55 KINNA, tel 032013235, karl-erik.lerbro@telia.com
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13, 531 34 LIDKÖPING,
tel 0510-25864, fax 0510-25864,
thage.petrusson@mailbox.swipnet.se
Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32 MARIESTAD, tel 050115682, Gentiana@2.sbbs.se
Lars-Bertil Nilsson, Box 53, 549
02 MOHOLM, tel 0506-20910,
lars-bertil.nilsson@telia.com
Rune Elofsson, Duvgatan 10, 575
34 EKSJÖ, tel 0381-12994,
rune.elofsson@telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan
10, 582 26 LINKÖPING, tel 013101151, fax 013-312276, karlet@
algonet.se

Nils Eric Ohlsson, Lommarvägen
33, 1 tr, 761 52 NORRTÄLJE, tel
0176-19457, n-ero@algonet.se
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771
40 LUDVIKA, tel 0240-13482,
fryxell@dalnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887,
820 60 DELSBO, tel 0653-12051,
gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 0703506304, tony.engberg@home.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93 NJUTÅNGER, tel 065070091, arnesm@algonet.se
Siv Lövgren, Älvkarhedsvägen 11,
828 95 VIKSJÖFORS, tel 027117238,
siv.lovgren@ebox.tninet.se
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013,
833 94 STRÖMSUND, tel 067052022, E_svanberg@hotmail.com
Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98 BRUNFLO, tel 06320701, slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840
12 FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Kurt Gustavsson, Nicolai Karlberg, 611 92 NYKÖPING, tel
0155-59112, kurt.g@swipnet.se

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

Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabeth.molin@
mbox301.swipnet.se

Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
an.li@alfa.telenordia.se

Anita Carlsson, Gillbergavägen
140, 632 36 ESKILSTUNA,
tel 016-426410, fax 016-426410,
anita@caritakonsult.se

Jörgen Desén, Forsed 2109, 873
91 BOLLSTABRUK, tel 061224330, fax 0620-51552,
desen.061224330@telia.com

Stig Svensson, Runeby,
642 90 FLEN, tel 0157-70138,
runeby@algonet.se

Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel
0660-372109, fax 0660-42109,
lennart.naslund@ladok.umu.se

Marianne Falkenströmer, (från
991120:) Granbackavägen 13,
646 35 GNESTA, tel 015852118, mfer@swipnet.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 0853040540, 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 040400233, 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 02120494, soy@mdh.se
Gunilla Hermander, Vattengatan
10, 824 42 HUDIKSVALL, tel
0650-94188, macnilla@telia.com
Faddrar med
Reunion-inriktning:
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431455254, fax , inge.ledje@
angelholm.mail.telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan
10, 824 42 HUDIKSVALL, tel
0650-94188, macnilla@telia.com
Faddrar med Holger-inriktning:
Lennart Ekman, Erik Dahlbergsallén 11 6 tr, 115 20 STOCKHOLM, tel 08-6606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen
18, 152 50 SÖDERTÄLJE, tel
08-55085363,
stefan.macklin@telia.com
Kenneth Mörk, Wallagatan 17,
733 33 SALA, tel 0224-77572,
km.sala@spray.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31046,
birgus@swipnet.se
Fadder i Finland:
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7 D, FI-65100 VASA, tel +3586-3126436, fax 358-6-3126436,
backman@kolumbus.fi
Fadder i Norge:
Alf Christophersen, 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!

