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DIS är med i
teknikens
framkant!
Med WAP-telefonens hjälp kan
du nu nå DIS och DISBYT!
En Ericsson R320s WAP-telefon
var 2:a pris i Lotteriet på Släktforskardagarna - Kolla ditt program eller lott - kanske är det DU
som vann den! Vinsten var vid
pressläggningen inte uttagen!
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Föreningen DIS
Ord. 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:
Öppet:

Kansli:
Telefontid:
Telefon:
Stugvärd:

Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Normalt mån - fre 9 - 16,
på sommaren även
lör - sön 12 - 16.
Ring gärna före besök.
Ibland extra öppet på
kvällar och helger.
Ragnhild Bergström
Urban Windahl
Mån - tor 9 - 12
013 - 14 90 43
Roland Karlsson
013 - 705 27

DIS styrelse 1999-2000
Ordförande: Sture Bjelkåker,
Hässlegatan 5, 589 57 LINKÖPING,
013-150902, mobil 070-5916062,
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,
Ängsullsgatan 18 , 187 51 TÄBY ,
08-51051455, maria.holmgren@dis.se
Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsvägen 45,
589 29 LINKÖPING, 013-152012,
kassor@dis.se
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Björn Hellström, Flystaslingan 6,
163 46 SPÅNGA, 0708-361236,
fax 0708-361246, bjorn@bhi.se
Bo Kleve, Kindagatan 45,
582 47 LINKÖPING, 013-140981,
bok@dis.se
Lotta Hessel, Värö Backlyckan,
585 99 LINKÖPING, 013-219979,
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
Bernth Lindfors (suppl), Forellv. 12,
862 40 NJURUNDA, 060-31524,
bernth.lindfors@swipnet.se
Monika Krantz (suppl), Linåkersv. 38,
238 36 OXIE, 040-546233,
krantz.monika.e@telia.com

Valberedning
Sammankallande: Kerstin Olsson,
Östra Strö 2602, 241 91 ESLÖV,
Tel 0413-31025,
kerstin@dis-syd.m.se

DIS regionföreningar
OBS: Medlemsavgiften betalas
via DIS postgiro.
DIS-Aros, Ekevägen 2 B,
722 18 VÄSTERÅS
Ordf: Brage Lundström,
tel. 021-143361, ordf_aros@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Mitt, c/o Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ
Ordf: Robert Hammarstedt,
Tel. 060-302 28, ordf_mitt@dis.se
Medlemsavgift + 60:DIS-Småland, c/o Arne Johansson,
S Storgatan 29 D, 590 80 SÖDRA VI,
Ordf: Rune Elofsson
Tel 0381-12994, ordf_smaland@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS Syd, Box 96, 245 21 Staffanstorp
Ordf: Jan Nilsson,
Tel 046-25 57 88, ordf_syd@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Väst, c/o Jan-Åke Thorsell (ordf),
Björkedalsg. 5,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Tel 031-291155, ordf_vast@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Öst, Box 30 110,
104 25 STOCKHOLM
Ordf. Carl-Olof Sahlin,
Tel. 08-756 33 14, ordf_ost@dis.se
Medlemsavgift + 60:-

Internet
DIS hemsida: http://www.dis.se
Redaktör och webmaster:
Urban Windahl, DIS exp
webmaster@dis.se

DIS Arkiv
DIS exp, Att: Sture Bjelkåker,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
dis_arkiv@dis.se

DISBYT-assistans
Skicka dina DISBYT-utdrag till närmaste
kontaktperson nedan:
DISGEN / PC-användare:
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, 08-7563314,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se
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, S Storgatan 29 D,
590 80 SÖDRA VI, 0492-20520
arne@djursdala.net
Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
boine@nurmi.nu
Thomas Sahlin, V. Långggatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tejm@hem1.passagen.se
Övriga släktforskarprogramanvändare:
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 VÄXJÖ, 0470-21763,
olof.cronberg@abc.se

En aktuell förteckning över DIS
faddrar hittr Du på sidan 23!

Här finner du de rätta
adresserna!
Dessa är tagna direkt ur medlemsregistret. Om felaktigheter eller
ändringar 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 ...

N

u i november ska vi fira DIS
20 år genom att i utställningsoch föredragsform illustrera
den helt fantastiska utveckling som
kännetecknat hela perioden. Bara den
senaste 10-årsperioden har medlemsantalet 12-faldigats, från 1000 till nästan
12000. Medlemskurvan kan jämföras
med försäljningskurvan för persondatorer, men därutöver har antalet
släktforskare också ökat, delvis på grund
av det blivit roligare och lättare att
släktforska just med datorns hjälp. Vid
jubileet i Vårdnäs kan vi förhoppningsvis också skaffa oss en föraning om de
kommande 10 åren.
Själv har jag tillhört DIS styrelse 19
av de 20 åren. Det första året fick jag
vara med och programmera några
algoritmer för tillverkning av antavla i
en subrutin till DISGEN för ABC80,
men sen har det blivit mest adminstration, som kassör och som ordförande.
Det har varit jobbigt men också roligt,
mycket på grund av att vi fått ganska
många medlemmar att jobba för föreningen, både i moderföreningen DIS och
i regionföreningarna.
Släktforskardagar 2000 är nu lyckligen genomförda, och det känns särskilt
bra att arrangemanget blev en framgång,
alla recensioner jag sett hittills är
positiva. Och med ett sammanlagt
besöksantal av mer än 3000 de båda
dagarna, så vet vi att det var väldigt
många som fick chansen att se de
späckade utställningsmontrarna och
höra på de framstående föredragshållarna. Många av våra medlemmar var
engagerade under dessa dagar och vi ska
försöka nå dessa med ett personligt tack.
Men skulle vi glömma någon, så tackar
jag även här för de fina insatserna.
Även förbundsstämman blev rekordartad, över 4 timmar lång. Och ändå
hann inte de nya förbundsstadgarna
behandlas, det blir nästa år. I en
spännande omröstning valdes Ted
Rosvall till ny förbundsordförande och
vi ser fram emot att samarbeta med
honom och den delvis nyvalda förbundsstyrelsen framöver.
Sture Bjelkåker

Forskarstugan i
Gamla
Linköping
Stugvärd:
Roland Karlsson - DIS
Öppettider utöver exp.tider:
Under hösten tom 28 nov,
normalt tisdagar 18-20.
OBS: ändrad veckodag!
(ring gärna exp. för kontroll)
Tillsammans med ÖGF kommer vi
att visa några av de videofilmer av
föredragen som spelades in under
Släktforskardagarna. Varje föredrag är
ca 40 min. och varje kväll visar vi två
av dessa med en kaffepaus emellan.
Vi börjar under hösten med två
tillfällen.

Tisdag 14 nov. kl 19.00
Karl-Ingvar Ångström:
Elektroniska lantmäterikartor för
släkt- och hembygdsforskning
Gun-Britt Monell: Kisa-Mor, en
läkekvinnas sällsamma öden.

Forskarstugan blir
Internet-"café"
Våra datorer i Forskarstugan har nu
utrustats med Internetanslutning och
detta ger oss möjlighet att erbjuda dig
medlem möjlighet att surfa med någon
av våra datorer när dessa inte är upptagna för andra ändamål (kurser) eller
då lokalerna är upptagna för möten
mm.
Internetförbindelsen är en fast
förbindelse med hastigheten av 128
kbit/sek, vilket är 3-4 gånger snabbare
än det du har tillgång till hemma via
modem.

Tisdag 28 nov. kl 19.00

Boka plats

Olle Hörfors: Linköpings Blodbad.
Ted Rosvall: I Giljotinens skugga eller
Kvinnan med järnmasken

Du behöver boka plats vid datorn
och för att finansiera en del av kostnaderna för förbindelsen kommer vi
att ta ut en timavgift på 20 kr. Detta
gäller även för Multimediadatorn i
fortsättningen och då är utskriftskostnader (papper/färg-kostnad)
inkluderad. Du kan även surfa från
denna dator men välj i första hand
någon av datorerna i lektionssalen!

Eftersom vår lokal begränsar antalet
pltaser till ca 20-25 personer, ber vi
dig anmäla dig till DIS exp. (14 90 43)
i förväg. Blir det fullsatt kommer vi
att upprepa arrangemanget i vår.
Välkomna!

En vädjan
från
expditionen
Uppge ditt
medlemsnummer
Eftersom vi numera är så många medlemmar är det viktigt att du vid din kontakt med oss tillsammans med ditt namn
så att vi inte av misstag registrerar dina
ärenden på fel person. På så viss går det
både fortare och enklara att ge dig svar.
Detta gäller såväl brev, fax, e-brev som
direkt telefonkontakt.

Adressändringar
Alla adressändringar skall sändas till
DIS Expedition! Dessa uppgifter fördelas sedan vidare till DISBYT-databasen. Så skicka inga adressändringar
till Olof Cronberg.

Programproblem
Tyvärr är vi på expeditionen inga
faddrar! Inte heller är vi några datorexperter. Har du frågor om DISGEN eller
andra datorfrågor - börja med att
kontakta någon av våra 60-talet faddrar.
Dessa är bäst skickade att ge dig hjälp!
Skickar du sådana frågor till DIS
Expedition vidarebefordrar vi dessa till
någon fadder eller annan funktionär som
kan besvara frågan.
Ragnhild och Urban
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Släktforskardagar na
i Linköping 2627 augusti!
26-27

Släktforskardagar i
Linköping 2000

En succé!

F

redag-söndag den 25-27 augusti
anordnades
2000
års
Släktforskardagar i Linköping.
Värdföreningar var Föreningen DIS,
som fyller 20 år i år, och Östgöta
Genealogiska Förening som fyller 50 år.
Föreningen DIS-MITT hade anordnat
en bussresa till Linköping för släktforskarföreningarna inom DIS-MITT’s
verksamhetsområde. Bussen rattades av
vår förre ordförande, hedersledamoten
Bernth Lindfors.
Arrangemangen var förlagda till
Folkets park, där alla lokaler föredömligt fanns samlade för konferenser,
utställningar, föreläsningar och riksstämma. Lunchservering fanns såväl i
Cupolen, Folkets Park, som i Wärdshuset, Gamla Linköping.
Folkets Park är beläget precis mitt
emot det levande stadsmuséet Gamla
Linköping, där också föreningarna DIS’
och ÖGF’s forskarstuga finns. Forskarstugan var givetvis öppen under Släktforskardagarna och bl.a. tidigt på
fredagsmorgonen var vi några som
samlades där innan utställningarna
öppnade.
Hela fredagen hade förbundet ordförandekonferens och redaktörskurs i
Folkets Park.

Invigningstalare var Landshövding
Björn Eriksson

De två kandidaterna, Jon Pallin, Borlänge, och Ted Rosvall, Falköping, till
Förbundets ordförandepost presenterade sina visioner vid en "hearing"
på lördagsförmiddagen.
I redaktörskursen deltog Britt-Mari
Wiberg och Lennart Lindqvist från DISMITT-Nytt’s redaktionsgrupp. Vår
webmaster Annika Lindqvist deltog
också, men representerade i år Midälva
Genealogiska Förening, där hon också
är webmaster. Kursen leddes av redaktören för Släkthistoriskt Forum,
Elisabeth Thorsell, assisterad av redaktören och webmastern för nättidningen
Rötter, Håkan Skogsjö. I år hade alltså
konferensen bytt namn till kurs. Anföranden av redaktörerna blandades med
diskussioner/grupparbete om hur man
gör en bra släktforskartidning, och vi
höll på kl 10-17 med avbrott för lunch.
Efter kl 15 berättade webdesignern
Urban Windahl om hur man gör en
hemsida från ax till limpa. Urban är även
nybliven redaktör och webmaster för
Föreningen DIS’ hemsida. Genom årets
uppläggning med mera tid, grupparbeten, samordningen med hemsidor,
etc, gav kursen åtskilligt mer än tidigare
års konferenser.
Ordförandekonferensen anordnades
parallellt med redaktörskursen.
På fredagskvällen anordnades i
Wärdshuset, Gamla Linköping en
gemensam middag för deltagarna i ordförandekonferens och redaktörskurs.
Cirkelledarkonferensen var i år
förlagd till lördag förmiddag.
Vid Sveriges Släktforskarförbunds

riksstämma, som hölls under lördagen,
hade Föreningen DIS som vanligt
maximala fem ombud vid stämman.
Denna gång var DIS-MITT’s ordförande
Robert Hammarstedt ett av dessa ombud.
På fredag eftermiddag och kväll samt
lördag morgon sattes utställningarna upp
av de deltagande utställarna. Utställningarna var uppdelade på två byggnader, dock låg allt handikappvänligt i

Ingegärd Troedsson höll i
ordförandeklubban under
Förbundsstämman
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·

Framtagning av PDF-filer från
DISGEN via rtf med hjälp av Adobe
Distiller.
· Scanning och OCR-tolkning av
texter.
Man visade produktion av släktbok
· Produktion av släktbok med DISGEN + Word.
· CD-produktion med hjälp av sharewareprogram.
· Presentation av släkten på Internet.
Övrigt
· Släktforskarprogrammen DISGEN
ver 8, DISGEN ver 7, DISGEN ver
4.5 för MacIntosh
· DISBYT

En av möteslokalerna var Konsertteatern i Folkets Park. Här hölls
ordförandekonferens (då bilden togs), förbundsstämma och en rad föredrag.
Kalle Bäcks föredrag om besvärliga svärmödrar drog ca 900 åhörare!
Som vanligt deltog en stor mängd
markplanet. I den mindre, Rotundan,
återfanns bland andra värdföreningarna, utställare. I år sattes nog rekord när det
Föreningen DIS och Östgöta GF samt gäller antalet. Där var, förutom Sveriges
DIS’ regionföreingar, däribland DIS- Släktforskarförbund och Föreningen
MITT. I den större byggnaden, Cupolen, DIS, även släktforskarföreningar, arkiv
höll merparten av de övriga utställarna och andra institutioner, samt olika
företag som bl a sålde mikrokortläsare,
till.
Värdföreningarna hade ordnat digert släktforskarprogram, mm, totalt ca 65
program med många fina föredrag både utställare.
I år fanns inte mindre än 7 st norrunder lördagen och söndagen. Teman
var ”Kvinnoöden” och ”Släktforskning ländska föreningar med bland uti tiden”. Undertecknad hann tyvärr inte ställarna: Boden-Överluleå Forskarföremed mer än ett av föredragen, och då ning, Föreningen DIS-MITT, Förefick det bli historiedocenten Kalle Bäcks ningen Skelleftebygdens Släktforskare,
”Den besvärliga svärmodern - myt eller Gällivarebygdens Forskarförening,
verklighet”. Och höll de övriga före- Hembygds- och Släktforskare Nolaläsarna samma klass, så är det bara att skogs, Midälva Genealogiska Förening
och Södra Västerbottens Släktforskare.
gratulera åhörarna.
Dessutom deltog ifrån Norrland: Demografiska Databasen i Umeå, Lantmäteriets arkivprojekt i Härnösand och
SVAR. Ombud vid stämman fanns också
med från flera norrlandsföreningar.
Här nedan redovisas i första hand de
utställare som hade med något med
anknytning till datorer. På grund av det
stora antalet utställare blir presentationen denna gång ganska summarisk.
Föreningen DIS och Östgöta Genealogiska Förening dominerade Rotundan
med sina temautställningar.
DIS Teknikutställning
Man visade produktion av hemsida
och bildbehandling med:
· Scanning av foton.
· Bildbehandling, retuschering, friläggning av foton och vinjettering.
· Produktion av enkel hemsida: Inläggning av text och foton.
· Fotografering med digitalkamera.
Avgående förbundsordföranden
Christer Lagersvärd, avtackades under Man visade textbehandling med textStämmomiddagen på lördagskvällen.
läsare och PDF med:

Se artikel om Teknik-utställningen på
annan plats i detta nummer! Man visade
även upp ett "pryltorg". Se även annan
artikel om detta.
http://www.dis.se
DIS SYD
· Demografisk Databas Södra Sverige
(DDSS) on line (http://ddss.nu)
· Multimediapresentation: Skånska
trumpetare.
http://www.dis.syd.m.se
DIS-MITT
· Indiko - kyrkböcker på nätet on line.
Sundsvalls-, Skellefteå- och Linköpingsregionerna samt 6 st enstaka
socknar.
· Hemsidor on line, speciellt norrlandsföreningarna.
· CD Familjeregister för Medelpad
1535-1800.
· CD Indals socken 1535-1900 ver 2.
· CD Ättlingar till biskop Johannes
Rudbeckius 1620-1900.
· CD Födda-Vigda-Döda i Ådalen.

De olika utställarna spred framgångsfullt sina alster. Här ett rent
bokbord bland det i övrigt mycket
datororienterade utbudet.
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Släktforskning kan bli skön konst
med kollage av släktfoton.
·
·
·
·
·
·
·
·

CD Roten-skivan (Kjell-Åke Lundströms mtrl).
CD Västerbottens regemente 16671762.
CD Mantalslängd 1667-1762 Västerbottens län.
CD Indelningsverket 1695 Västerbottens län.
CD Dödsannonsregister 1928-1957
för Norra Västerbottens Tidning.
m fl
Utskrifter i storformat - Grafisk
antavla.
Diverse register.
http://www.dis-mitt.y.se

DIS-VÄST
· Databas Långaryd-släkten >80.000
pers.
· Databas Mellerud >30 socknar, ca
80.000 pers.
· Släktforskarprogrammet DISGEN 7.
· Egen Powerpoint-demo om DISVÄST.

DIS två forskarstugor blev välbesökta tillhåll för dem som ville
gräva i DISBYT-databasen.

med SLÄKTFORSKARNYTT

http://sd.datatorget.educ.
goteborg.se/disv
DIS-ÖST
· Databas Grödinge, ca 15.000 pers.
http://www.abc.se/
~mafu/disost.htm
DIS-Småland
· CD Småländsk bygdehistoria.
· CD KGF databas 1944.
· CD Bilder från 50-60-talen.
· CD Bäckebo Familjer och boplatser.
· DISGEN 7-tillämpningar.
http://www.torget.se
/users/d/DISsmal
Östgöta Genealogiska Förening
· Ett stort antal databaser över olika
socknar eller härader, främst i
Östergötland.
· Soldatregister Östergötland och
Sverige.
Se artikel på annan plats!
http://welcome.to/ogf
Archeion
· Holger 6.
· CD Svenska smedsläkter.
http://holger.aland.net
Vadstena forskarservice
CD för släktforskare
Svenska CD:
· Kisa sn, födda/vigda/döda 16001799.
· Vifolka hd, vigda.
· Otterstad sn, födda 1750-1811, döda
1792-1860.
· Harbo sn, jordebok 1541- ca1750.
· Boxholms församlingsböcker 1920.
· Örkelljunga sn födda/vigda/döda.
· Värmländska släkter.
· m fl
Amerikanska CD:
· Passenger and Immigration Lists
Index 1500s-1900s.
· Social Death Index US 1937-1998.
· Military Records: US Soldiers 17841811.
· m fl
http://www.algonet.se/
~hamster/lista.htm
Kulturarv Östergötland
· Kartdatabas.
· Bilddatabas.
· Befolkningsdatabaser.
http://www.tema.liu.se/kultarv
Centrum för lokalhistoria
· Projekt Bild - Linköping - bilddatabas.
http://www.tema.liu.se/cfl
Genline
· Kyrkböcker On Line - scannade
kyrkobokssidor på Internet.
http://www.genline.se
Fricorps
· Släktforskarprogrammet History.
http://www.fricorps.com
Peter Cassel-sällskapet
· Databas Återinvandringen till Östergötland, ca 2.700 p (ca hälften

återstår, bl.a. Norrköping).
Gensoft
· Släktforskarprogrammet Reunion för
MAC.
http://www.gensoft.se
Landsarkivet i Vadstena
· Bouppteckningsregister för upptagningsområdet.
· Personregister över diverse litterära
verk.
http://www.ra.se/vala
Britta & Stellan HB
· Släktforskarprogrammet WinFamily.
http://www.algonet.se/
~spendrup/index.html
http://www.winfamily.com
SVAR
· CD Paleografi.
· CD NAD.
· CD Svenska Ortnamn.
· CD Att söka sina rötter.
· CD Bilden av det agrara Sverige.
· CD Vadstena 1834.
· CD Födda-Vigda-Döda i Ådalen.
http://www.svar.ra.se
Tjust Släktforskarförening
· Privat databas (medlemmen Kurt
Granholms).
StorStockholms Genealogiska
Förening
· CD Svenska smedsläkter.
http://home.swipnet.se/ssgf
Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs
· CD Familjeregister Grundsunda.
· CD Familjeregister Själevad.
· CD Familjeregister Arnäs.
· CD Familjeregister Sidensjö.
Kronobergs Genealogiska Förening
· Databas FVD Kronobergs län, 6700.000 p (Access).
· CD d:o.
http://www.genealogi.se/kgf.htm
Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
· Databas FVD 42 förs. i Jönköpingsbygden.
http://w1.361.telia.com/~u36110643
(föreningen)
http://w1.361.telia.com/~u36104886
(databasen)
Sällskapet Vallonättlingar
· Flera privata databaser med vallonsläkter.
http://www.vallon.a.se
Blekinge SFF
· Databas Båtsmän i Blekinge, ca
13.700 pers.
· CD Bräkne-Hoby anmärkningsbok
1821-1942.
http://ddss.nu/Bsf
Skånes Genealogiska Förbund
· Databas Skånes knektregister.
http://www.sgf.m.se
Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars
Heliga
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·
·
·
·
·
·

Släktforskarprogrammet PAF.
Family Search on line.
Pedigree Resource File on line.
CD Family Search.
CD Pedigree Resource File.
CD Family History Library Catalogue.
http://www.familysearch.org
DIS Forskarstuga
Ministuga i utställningshallen med:
· DISBYT on line.
http://www.dis.se/disbyt.htm
Sveriges Släktforskarförbund
· CD NAD.
· CD Gula sidorna. Telefonkatalog
2000. Hela landet.
· CD Svenskt Biografiskt Lexikon.
· CD Svenska Ortnamn.
· CD Sveriges Dödbok.
· CD Söder i våra hjärtan.
http://www.genealogi.se
Sällskapet för Adelsgenealogi
· Databas med material ur Elgenstierna + privat forskning
Genealogiska Föreningen
· Föreningens hemsida on line.
http://www.genealogi.net
Hallands Genealogiska Förening
· Databas Bouppteckningar Halland 1850 (CD kommer).
· Databas Vigslar Halland -1860 (CD
kommer).
http://www.halland.genealogi.se
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
· Databas FVD i 180 församlingar i
Kalmar län och grannlänen,

Kaffe med dopp
kunde inhandlas i
To m b o l a k i o s k e n
utanför Cupolen. En
riktig fullträff för
både besökare och
utställare. I det sköna
vädret kunde törsten
släckas på de olika
bänkarna och vid
borden som var utspridda i parken.

3.050.000 pers.
http://www.genealogi.se/plf.htm
Stockholms Stadsarkiv
· Register till mantalsböcker 18001839.
· CD Söder i våra hjärtan.
· CD Klara (endast rotemansarkivet)
1878-1926, ca 193.000 p.
· CD Gamla Stan kommer (nu endast
broschyr).
http://www.ssa.stockholm.se
DIS-Norge
· Databas Emigranter Norge.
http://www.disnorge.no
Riksarkivet
· Databas NAD, kommer på hemsidan.
(CD Nad såldes av andra).
· Databas ”Konselj”, dvs regeringsärenden 1840-1920, kommer på
hemsidan.
· CD Landskapshandlingar 15201630.
· CD De svenska medeltidsbreven.

Årets släktforskardagar hade på många sätt fokus på mordern släktforskning. I
Rotundan återfanns en del av utställarna som hade datorrelaterade produkter att
erbjuda. En bland dessa var GenLine som fortsätter sitt projekt att scanna in de
svenska kyrkböckerna för åtkomst via Internet.
DIS erbjöd sina utställare tillgång till Internet vi ett lokalt nätverk.
Dryga 700 meter kabel knöt samman Cupolen, Cupan och Rotundan med ca 25
utställardatorer anslutna.

http://www.ra.se
Utvandrarnas hus
· Databas Emigrantregister, ca
926.000 pers.
· Databas Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv, ca 2000 filmer.
· Databas Svensk-Amerikanska kyrkors medlemmar, ca 500.000 pers.
· Databas Dödsannonnser i svenskAmerikanska tidningar.
· Databas svensk-Amerikanska loger
(ej Vasaorden).
· Databas ”Liljengrenska registret”,
dvs vad som finns skrivet om olika
personer.
De 4 första kommer på CD.
http://www.genealogi.se/
emigrant.htm#SVEM
SOFI - Språk och folkminnesinstitutet
· Hemsidan on line
http://www.dal.lu.se/sofi/sofi.htm
Demografiska databasen vid Umeå
universitet
· Indiko - kyrkböcker på nätet on line.
Sundsvalls-, Skellefteå- och Linköpingsregionerna samt 6 st enstaka
socknar.
http://www2.ddb.umu.se/windiko/
indikohuvudsida.htm
Midälva Genealogiska Förening
· CD Familjeregister för Medelpad.
· CD Ättlingar till Johannes Rudbeckius.
· CD Indalssläkter, utgåva 2.
http://www.genealogi.se/medelpad
Lantmäteriet
· Arkivkartor på PC, även on line
· CD Historiska stadskartor.
· CD Terrängkartan (tidigare Gröna
kartan) och Generalstabskartan.
http://www.lantmateriet.com
På lördagkvällen anordnades en
delikat Stämmomiddag på Garden
Kongress & Konferens Center med
efterföljande underhållning, som bl.a.
bestod av skönsång av 5 unga ”Män”
samt framförandet av en scen ur spelet
om Linköpings blodbad.
Victor Örnbergs hederspris delades ut
till Mari-Anne Olsson, Huddinge.
Sveriges Släktforskarförbunds heders-
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diplom för långvariga och förtjänstfulla
insatser till släktforskarrörelsens fromma delades ut för första gången. Mottagare blev Guno Haskå från Lund, Viktor
Magnusson från Sundsvall och KajGunnar Nilsson från Jönköping.
Västgöta GF’s ordförande, Erik
Carlsson, tog därefter emot budkavlen
för Släktforskardagar år 2001, som
anordnas i Borås den 24-26 augusti av
Västgöta Genealogiska Förening, Borås
och Marks Härads Släktforskarföreningar samt Kinds och Ulricehamnsbygdens Forskarklubbar.
Middagen avslutades till allas förtjusning med ett inomhus-fyrverkeri som
fick många att huka sig vid middagsborden.
Efter middagen vidtog sedvanligt
eftersnack i anslutning till baren.
Värdföreningarna, föreningarna DIS
och ÖGF skall ha beröm för mycket väl
fungerande arrangemang, kanske de
bästa hittills, trots det rekordstora antalet
utställare och den stora publiktillströmningen.
Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2001 i Borås samt år 2002 i
Borlänge.
Lennart Lindqvist
DIS-Mitt

Erik Carlsson f rån Västgöta Genalogiska Förening fick mottaga budkavlen i egenskap av arrangör för
nästa års Släktforskardagar. Dessa
kommer att förläggas till Borås.

Dragningslista
från Släktforskardagarna 2000
Vinst Lott Pris
1 1757 Microficheläsare Copex
LD75
2 264 Ericsson Mobil Wap-telefon R320s
3 888 Dataväska Tucano
Compact Röd
4 1015 Dataväska Tucano
Compact Röd
5 210 Dataväska Tucano
Compact Röd
6 1898 Dataväska Tucano
Compact Röd
7 1627 Dataväska Tucano
Compact Röd
8 1594 Dataväska Tucano
Compact Röd
9 1548 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
10
11 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
11 1811 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
12 1599 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
13 490 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
14 458 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
15 538 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
16 1243 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart

17 1894 Dataväska Tucano Bo Pack
Svart
18
9 Bok ”Guide till Sveriges
Historia”
19 1683 Microficheläsare begagnad
20 1217 Bok ”Gamla Linköping”
21 632 Väska ”Sharp”
22 2042 Väska ”Sharp”
23 1417 Första Hjälpen kudde
24 141 Första Hjälpen kudde
25 2060 Första Hjälpen kudde
26 1760 Första Hjälpen kudde
27 1304 Första Hjälpen kudde
28 884 Affisch ”Blodbadet 400 år”
29 624 Affisch ”Blodbadet 400 år”
30 1481 Affisch ”Blodbadet 400 år”
31 1572 Affisch ”Blodbadet 400 år”
32 737 Affisch ”Blodbadet 400 år”
33 1861 Bok ”Segern vid Narva,
början till en…. "
34 256 Bok ”Hermans historia”
35 281 Bok ”Ofredsår”
36 647 Bok ”Svenska knektar”
37 1731 Bok ”Poltava”
38 193 Sytillbehör
Bonuspris
141 Matlåda
Vinster kan hämtas i Forskarstugan i
Gamla Linköping eller skickas efter
överenskommelse. Kontakta DIS expedition: 013- 14 90 43.
Vinster som ej har avhämtats senast
den 31 december 2000 tillfaller lotteriet.
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DIS öppnar
"WAP-portal"

S

om en del i DIS förberedelser
inför Släktforskardagarna 2000
började vi titta på hur DIS skulle
kunna erbjuda tjänster via WAP-tekniken som har börjat lanceras inom mobiltelefonin.
På försök har vi introducerat en WAPsida. Du hittar den på adressen
www.dis.se/dis.wml
Är du t.ex. MyDof-användare hos
Telia Mobile kan du bland dina favoriter
också lägga in DIS "WAP-portal" med
ovanstående adress.
Observera att WAP-sidan är ett försök
att hitta användningsformer och är bara
ett embryo med rudimentära statiska
uppgifter med ett undantag: DISBYT!
Läs mer om det här nedan!
En WAP-sida liknar
mycket en WEB-sida.
Språket är en dialekt av
XML. Exemplet nedan
visar hur en del av DIS
"Portal" ser ut.

<wml>
<card id="dis1" title="DIS
Portal" newcontext="true">
<p align="center"> <img alt=
" DIS WAP-logo "
src="logowap1.gif"
height="35" width="30"/>
<b>Välkommen till DIS!</b>
<br/>
<a href="wap/nytt.wml">
Nyheter </a>
<br/>
<a href="wap/forum.wml" >
DIS Forum </a>
<br/>
...
</p>
</card>
</wml>

Björn Johansson
bjorn@dis.se

till deras WAP-portal, som du måste
ställa in i din telefon. Kan du redan
använda WAP-tjänster i din telefon är
det redan klart.
För det andra måste du lägga till ett
nytt bokmärke som du lämpligen kallar
DIS. Adressen är http://www.dis.se/
dis.wml Sedan är det bara att trycka på
bokmärket så kommer du till DIS
"portal". Där väljer du DISBYT för att
komma till söksidan.

Söksidan
På DISBYT söksida fyller du i förnamn, efternamn och ort. Det är dock
bara efternamn som absolut måste vara
med. Man kan också ange län, årtal och
nummer att ignorera, men det är inte
nödvändigt. I slutet av söksidan finns
en knapp sök som du skall trycka på.

Finn Dina
förfäder i Din
WAP-telefon!
DIS kan nu presentera en WAP-tjänst,
där du kan söka efter dina förfäder.
Från och med Släktforskardagarna i
Linköping, då vi presenterade denna
tjäst, kan alla som vill pröva på WAPversionen. Adressen är
http://www.dis.se/dis.wml

Hur gör man?
För det första måste du ha en WAPtelefon. Vanliga telefoner är Nokia 7110
och Ericsson R320. Den skall vara
ansluten till datatjänster. Via din
mobiltelefonoperatör får du uppgifter

Sökresultat
Vid första sökningen kommer en
resultatsida upp som visar om du fick
några träffar. Om det blev mer än fem
träffar, delas träffarna upp på flera sidor.
Du kan sedan trycka på medlemsnumret
för att se vem som lämnat uppgifterna
och se en familjeöversikt. Genom att
trycka på namnen i familjeöversikten
kan du sedan klättra vidare i släktträdet.
Vi har hittills testat att det fungerar
med Nokia 7110, Ericsson R320 och
Ericsson R380-emulator. Om du får
problem med din DISBYT i din WAPtelefon, kan du kontakta undertecknad.
Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se
Dialogerna ovan är hämtade från en
Ericsson R320 WAP-

telefon, medan den
liggande bilden är
en Ericsson R380
WAP-telefon.
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DIS teknikutställning

T

eknikutställningen i Rotundan
var
välbesökt
under
Släktforskardagarna. Vi såg
många som laddade upp med en kopp
kaffe i Folkets Park innan man tog steget
in i Rotundan. Huvudinriktningen var
att försöka visa multimediaproduktion
av t.ex. släktböcker för olika media,
främst för www och CD-rom. Vi försökte
göra detta genom att demonstrera själva
teknikprylarna (se separat artikel) och
genom att demonstrera användning av
hård- och mjukvara. Programmet innehöll följande programpunkter:
Produktion av hemsida och bildbehandling (Urban Windahl, Sven-Olof
Ekström, Gunnar Nilzon, Anette Hultman, Lennart Nicklasson och Ronny
Selvin.)
· Digital bildbehandling: från kamera
till dator – ge dina bilder liv (Björn
Johansson)
· Digitalisering av ljud (Torbjörn
Granberg)
· Textbehandling med textläsare och
PDF (Lotta Hessel och Maria Holmberg)
· Skapa hemsida som byggs upp
dynamiskt med data exporterade från
DISGEN (Elisabet Bergkvist)
· Tillverkning av släktbok med DISGEN och WORD (Ingrid Gottfries)
· Produktion av CD-skivor med hjälp
av shareware program (Niklas Hertzman)
· Släktredovisning med hjälp av
sharewareprogrammet Multmedia
Builder (Lars Wallgren)
· IT-baserad utbildning i Paleografi
(Peder Andrén)
· Net Meeting - ett sätt att umgås när
bredbandet kommer (Björn Johansson)
· WAP - första steget att anpassa
mobiltelefonen för Internet (Björn
Johansson, se annan artikel i detta
nummer)
· DDSS, Demografiska Databasen i
Södra Sverige (Anders Svensson)

med SLÄKTFORSKARNYTT

· Att forska i släkten med genetiska
analyser. DNA-analyser - en möjlighet
att verifiera släktträdet (Bertil Lindblom)
· Studier i Paleografi (Peder Andrén)
· Släktforskning i tiden. Några av
dagens och kanske morgondagens olika
hjälpmedel i släktforskningens tjänst.
(Björn Johansson)
· Elektroniska lantmäterikartor för
släkt- och hembygdsforskning (KarlIngvar Ångström)
Vi hoppas kunna återkomma i senare
nummer av Diskulogen och presentera
några av demonstrationerna för er som
inte hade möjlighet att besöka Linköping
denna vackra sensommarhelg.
Christer Gustavsson

Pryltorget

P

ryltorget vid teknikutställningen
under släktforskardagarna
bestod av en blandning av olika
tekniska prylar som underlättar släktforskarlivet.
Vi visade Agfas nya skanner E50 som
både kan läsa vanliga pappersbilder upp
till A4 storlek samt även negativ och dia
i 24x36 mm storlek utan extra tillsatser.
Man tar enbart av ett lock som sitter
under ovanlocket på skannern. Där finns
en lampa som tillsammans med en
plastmask gör att det går att skanna
negativ och dia med gott resultat. Den
kostar strax över tvåtusen kronor och har
USB gränssnitt.
Likaså visade vi en ny negativ/dia
skanner från Minolta ”Dimáge scan dual
II AF-2820U”. Denna har en högre
upplösning (2 820dpi) än Agfa skannern
och kan även skanna APS film med hjälp

av en tillsats. Den har också USB
gränssnitt och kostar strax under
femtusen kronor.
Vi visade också en speciell skanner
från Artec scanrom 4 E. Dels är den liten
och mycket tålig genom att hållaren med
bilden eller negativ/dia rör på sig under
skanningen. Den maximala storleken på
det man vill skanna är 10x15 cm.
Uppgifter finns på hemsidan
www.artec.com.tw
,
den ansluts till skrivarporten. Priset var
strax över tusen kronor när Polaroid
sålde den.
Från Rocket Book, USA visade vi en
e-book. Detta är en elektronisk bok som
man laddar med text och bilder (html
text) för att därefter läsa i lugn och ro.
Likaså kan man ladda ner böcker från
internet för att sedan läsa dem i denna
läsare. Priset inkl. frakt från USA och
moms blev ca fyra tusen kronor. Likaså
visade vi en Palm Vx handdator med
extra tangentbord. Till den hade vi laddat
in ett släktforskningsprogram vid namn
”My Root”, tyvärr är det inte helt
DISGEN kompatibelt.
Vi visade också en C-Pen som man kan
läsa in text med för att sedan överföra
till datorn. En annan handskanner som
man kunde skanna av större bilder eller
text med var HP CapShare. Med denna
kunde man svepa över t.ex. en A4 sida i
ett U-format svep, efter några sekunder
”limmade” maskinen ihop de två delarna
till en bild som syntes på en display.
Därefter kunde man överföra bilden till
datorn med hjälp av en IR sändare.
Slutligen visade vi också det senaste
på dikteringssidan dvs. en heldigital
dikteringsapparat med två olika inspelningstider 75 min. eller 160 min.
Man överför ljudet till datorn därefter
med hjälp av en seriell kabel.
Jan Nilsson

Föredrag
Teknikutställningen kompletterades
på ett bra sätt med teknikinspirerade
föredrag som:
· Ortnamn, dialekter och medeltidsspråk som multimedia. Presentation
av ORD-projekten och prov på vad som
kan uträttas med multimediell forskningsteknik. (Jan Paul Strid och Svante
Lagman)

Från vänster ses Agfas Scanner E50, Minoltas Dia- och negtivscanner, den
kompakta scannern från Artec, e-book från Rocket Book, USA, samt den heldigitala dikteringsapparaten.
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DIS 20årsjubileum
firas i
Vårdnäs

P

å samma plats, Stiftsgården
Vårdnäs utanför Linköping, där
DIS 10-årsjubileum firades år
1990 i samband med det 4:e Nordiska
symposiet för datorhjälp i släktforskningen, ska vi nu också fira 20-årsjubileet den 18-19 november.
Styrelsen hoppas att ett många av er
medlemmar ska finna det attraktivt att
deltaga i jubileumsarrangemanget, som
sam-ordnas med DIS 21:a årsmöte den
19 november. Vi har bjudit in gäster från
systerorganisationer, förbundet, DIS
regionföreningar m fl, samt ett antal
DIS-medlemmar som på olika sätt
speglar föreningens 20-åriga historia, t
ex den 1000:e, 2000:e ... 11000:e
medlemmen, och även representanter för
olika funktionärsgrupper inom föreningen.
Övriga medlemmar hälsas också välkomna att deltaga i programmet. Kostnader för måltider och logi framgår av
prislistan nedan.

Lördag 18 nov
14.00 Jubileumsutställningen öppnar
17.00 Jubileumsföredrag av Tord Jöran
Hallberg, Linköpings Universitet,
som vid 10-årsjubileet år 1990 siade
om den tekniska utvecklingen för oss
släktforskare fram till år 2000. Han
kommer nu att kommentera sina
förutsägelser, och även blicka framåt
mot år 2010.
19.00 Jubileumsmiddag

Söndag 19 nov
09.00 Utställningen forsätter
11.00 Årsmötesföredrag. Ämne ej klart.
Föreläsare och ämne kommer att
meddelas på DIS hemsida.
12.00 Lunch
13.15 DIS 21:a årsmöte

Inkvartering
De flesta deltagarna kommer att
inkvarteras på Stiftsgården, men vi
räknar också med reservlogi i Rimforsa
och/eller Linköping. Transporter mellan
dessa platser kommer att ordnas.

Subventionerad
jubileumsmiddag
Följande priser gäller förtäring och
övernattning:
Jubileumsmiddag lördag
(inkl. alkoholfri dryck)
Lunch söndag
Kaffe fm eller em
Bädd i dubbelrum
Bädd i enklerum

300:90:35:440:720:-

Så hittar du till Vårdnäs
Vårdnäs ligger c:a 20 km söder om
Linköping. Kör E4 och ta västra infarten
till Linköping, tag sedan andra avfarten
(vid Ryd) till höger in på väg 34 mot
Kalmar. Efter ca 20 km sväng av till
vänster mot Brokind, fortsätt genom
samhället och följ väg till Vårdnäs kyrka,
passera denna och kör tills vägen tar slut.
Från Småland kan du köra väg 34
norrut via Vimmerby, Kisa och Rimforsa.
Efter c:a 10 km från Rimforsa sväng
höger mot Brokind och vidare enligt
ovan.

Anmälan
Din anmälan till jubileumsmiddag, ev
övernattning (ange enkel/dubbelrum)
samt lunch på söndagen, vill vi ha före
9 november till DIS exp med post, epost, fax eller telefon. Till föredragen och
årsmötet behövs ingen särskild anmälan.

Välkommen till en DISweekend med såväl
tillbaka- som framåtblickar!
Styrelsen

Kallelse till
Årsmöte

M

edlemmarna i Föreningen
DIS kallas härmed till det

21:a ordinarie årsmötet
Söndagen den 19 november 2000
kl 13.15
på Vårdnäs Stiftsgård
ca 2 mil söder om Linköping
(avfart Brokind från Kalmarvägen)

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän - tillika
rösträknare - att jämte mötesordföranden justera dagens 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,
6. Fastställande av dagordning,
7. Nya stadgar för föreningen, beslut
hänskjutet från årsmötet 1999, jämte
styrelsens förslag om ändring av
verksamhetsår till kalenderår.
8. Styrelsens
berättelse
för
verksamhetsåret 1999 / 2000,
9. Revisorernas berättelse för den tid
revisionen omfattar,
10. Fastställande av balansräkning samt
beslut om ekonomiska dispositioner,
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter,
12. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2002
13. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
14. Beslut om medlemsavgift till DIS för
år 2001,
15. a) Val av ordförande i föreningen
tillika i styrelsen
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen
c1) Fastställande av antal övriga
ordinarie ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet övriga
ordinarie ledamöter i DIS styrelse för
2 år
d) Val av tre suppleanter i DIS
styrelse med angivande av den
ordning, i vilken suppleanterna har
att tjänstgöra
e) Val av två revisorer, varav en
yrkesrevisor, och två revisorssuppleanter
f) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande,
jämte två suppleanter
g) Val av fem ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund
16. Fråga om omedelbar justering av
punkten 15,
17. Behandling av avgivna motioner.
Inga motioner har inkommit.
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,
20. Mötets avslutande
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Stadgeförslaget

V

id årsmötet 1999 beslutades om
nya stadgar för Föreningen
DIS. För att bli gällande ska
stadgeförslaget antas en andra gång på
årsmötet 2000. Årsmötet 1999 beslutade
om några ändringar i det då liggande
förslaget. Därutöver fick styrelsen i
uppdrag att vidta smärre ändringar av
redaktionell art.
Sedan förra årsmötet har styrelsen
uppmärksammats på att större ideella
föreningar från och med år 2001 ska
anpassa sina verksamhetsår m m till
”EU-standard”, vilket bl a innebär att
verksamhetsår ska börja på jämnt tertial,
dvs 1 januari, 1 april eller 1 september.
DIS verksamhetsår har hittills börjat den
1 oktober.
Styrelsen föreslår därför att DIS
verksamhetsår i fortsättningen ska
sammanfalla med kalenderår. De flesta
av DIS regionföreningar har också
numera kalenderår som verksamhetsår.
Följdändringar har också gjorts beträffande tid för årsmöte och datum för
avgivande av motioner.
Eftersom ändringen ovan är föranledd
av en tvingande lagändring bör ändringen kunna beslutas direkt av årsmötet
2000, som en del av den slutliga
fastställelsen av DIS nya stadgar.
Ändringen innebär att nästkommande
verksamhetsår blir 15 månader långt,
dvs från 1 oktober 2000 till 31 december
2001.
Styrelsens slutliga förslag till nya
stadgar återges här nedan:

Stadgar för
Föreningen
för datorhjälp
i släktforskningen
(DIS)
Ursprungligen antagna 1980
Reviderade 1990, 1993 och 2000.
INLEDNING
Föreningen DIS grundades i april
1980 efter inledande försök med dator-
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hjälp för släktforskning på en Datasaabdator i Linköping. Det första DISGENprogrammet 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.
FÖRENINGEN
§ 1.
Föreningens namn är Föreningen för
datorhjälp i släktforskningen (DIS).
Föreningen är rikstäckande och har sitt
säte i Linköping.
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.
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 tas fram och underhålls
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 DISföreningar 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.

Verksamhetsår
§ 3.
Föreningens verksamhetsår är 1
januari – 31 december.
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, avförs ur medlemsregistret. Medlem förutsätts efterkomma
de bestämmelser, som utfärdas av
föreningsmöte och styrelsen.
Till hedersmedlem må årsmöte på
förslag av DIS styrelse kalla person, som
på ett förtjänstfullt sätt och under längre
tid främjat DIS och dess syften.
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.
Medlemsavgift
§ 6.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
Medlemsavgift skall erläggas årligen
före datum, som styrelsen bestämmer.
Nytt medlemskap träder i kraft, då
medlemsavgift erlagts.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
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.
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Årsmöte
§8
Årsmöte skall hållas årligen före april
månads utgång.
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 beslutsmässigt 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,
6) fastställande av dagordning,
7) 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 2årsperioden,
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.
Föreningsmöte utöver årsmöte
§ 10.
Föreningsmöte utöver årsmöte sammankallas på begäran av DIS styrelse,
valda revisorer eller då minst två procent
av medlemmarna skriftligen begärt
detta. Om mötet begärts av revisorerna
eller medlemmarna skall det sammanträda inom 60 dagar.
Kallelse till sådant 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 mötet
gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som
i §§ 7 och 11 sägs om årsmöte.
Beslutsmässighet
§ 11
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 tas upp i den röstlängd, som
fastställes av mötet.
Röstning sker öppet. Vid val skall
sluten omröstning ske, om så begärs.
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.
Väcks vid föreningsmöte förslag till
ärende, som inte finns upptaget på
dagordningen, må ärendet - om mötet
så beslutar – tas upp till överläggning
men ej till beslut.
Motioner
§ 12.
Rätt att avge motion till föreningsmöte
tillkommer medlem. Motion till årsmöte
skall skriftligen och senast den 15
januari vara ingiven till DIS styrelse.
Motion till föreningsmöte utöver års-

möte skall avse ärende som återfinns på
ärendelistan i kallelsen, och skriftligen
vara DIS styrelse tillhanda senast 10
dagar före mötet.
Valberedning
§ 13
Valberedning väljs av årsmöte och
består av tre ledamöter, varav en
sammankallande, jämte två suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs för
en tid av ett år.
Ledamot bör ej ingå i valberedningen
mer än tre år i följd.
Valberedningen har att till årsmötet
avge 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.
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.
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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 yttrandeoch 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.
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 avge yttranden
över motioner som ingivits till
årsmöte,
3) verkställa föreningsmötes beslut,
4) fastställa tid och plats för årsmöte,
5) avge 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 sammanförs i bokslut och bifogas
berättelsen,
7) vid behov utse ett verkställande
utskott (VU), bestående av erforderligt antal ledamöter i styrelsen, samt
ange de ärenden i vilka VU äger
utöva styrelsens beslutanderätt. VU
är ansvarigt inför styrelsen. VU får
vid behov adjungera person utanför
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,
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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,
14) samt även 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.
Revisorer med suppleanter väljes för
en tid av ett år, räknat från ett årsmöte
till och med det årsmöte, då mandatperioden utgår. 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 föreningsmöten och styrelsesammanträden - till
årsmötet avge 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 januari. Styrelsens
förslag eller yttrande skall bifogas
handlingarna till de föreningsmöten, vid
vilka frågan tas 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 DIS regionförening, gäller vad därom säges i dess
stadga.
PROTOKOLL
§ 26
Protokoll från föreningsmöten,
styrelse- och VU-sammanträden skall
snarast tillställas DIS styrelseledamöter
och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, samt DIS kansli. Protokoll
från föreningsmöten skall refereras i
medlemsbladet.
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 DIS-förening, 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 bör stå i
överensstämmelse med av DIS föreningsmöte fastställda normalstadgar för
regional förening, 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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Det virtuella
biblioteket
En länkkatalog med
över 12 000
välordnade länkar !
http://www.molndal.se/bibl/

F

ör släktforskaren är biblioteken
en värdefull resurs, inte bara för
att söka fram anor, utan också för
att skaffa sig fördjupade insikter om det
liv och den tid där våra förfäder levde
och verkade. Det insamlade källmaterialet behöver en resonansbotten av bakgrundskunskaper för att kunna levandegöras.
Internet är ett nytt medium, där nya
hjälpmedel för släktforskaren växer fram
i snabb takt. För att riktigt kunna utnyttja
Internets resurser har man dock ett stort
behov av att få en ordnad systematisk
översikt av vad som finns tillgängligt.
På Mölndals Stadsbibliotek insåg man
tidigt värdet av att ha en systematisk
klassificering av nätresurserna. Detta
bibliotek har sedan 5 år tillbaka, under
ledning av webbredaktör Bert Hoflund,
utarbetat och sammanställt en generell
katalog över kvalitetslänkar inom alla
ämnesområden. Vid uppläggningen har
man använt sig av bibliotekens traditionella klassifikationssystem SAB för att
strukturera länkarna.
Många andra bibliotek har också länksidor och jag har besökt många av dem.
Mölndals Stadsbibliotek har den bästa
länksamlingen anser jag, både ifråga om
omfång, sammansättning och layout.
Norrköpings stadsbibliotek och även
Malmö Stadsbibliotek har byggt upp likartade sidor, dock inte lika omfattande
och utvecklade som Mölndals.
Med denna artikel vill jag visa upp vilken stor nytta man kan ha av länksamlingen på denna hemsida, med speciell utgångspunkt utifrån släktforskarens intresseområden. Först ska jag ge
en allmän introduktion till hur man använder länkkatalogen.

Länksamlingens
uppbyggnad och struktur
Länksamlingarna finns på sidor som
är underordnade hierarkiskt i flera undernivåer till varje huvudavdelning, på
samma sätt som i ett bibliotek. Det kan
också liknas vid katalogindelningen på
en hårddisk. En huvudavdelning motsvarar i en sådan liknelse en rotkatalog
på en hårddisk, som efter behov kan in-

delas i underavdelningar i olika nivåer.
För navigeringen mellan de olika länksidorna inom en huvudavdelning användes följande konventioner.
Ämnesordlänk med en högerriktad röd
pil leder till en ny sida längre ner i katalogstrukturen.
Ämnesordlänk med en vänsterriktad
grön pil leder till en ny sida uppåt i katalogstrukturen.
På längre länksidor kan du genom att
trycka på en uppåtriktad pil ta dig upp
överst på samma sida.
De länksidor som har underordnade
avdelningar har i övre högra hörnet direktlänkar till varje underordnat ämnesområde.
Längst ner på varje sida finns det i en
vågrät list navigeringsslänkar till alla
andra huvudavdelningar. Det finns även
sådana navigeringslänkar ordnade vertikalt i vänstermarginalen på alla länksidor. Överst i vänstermarginalen finns
en länk till en sida kallad Länkkatalog
– Index ( jag återkommer till denna sida
senare)
För att snabbt gå till en huvudavdelning kan du även använda kortkommandon, t ex Alt+K och därefter
Retur för att komma till Historia. Detta
fungerar bara med Internet Explorer inte
med Netscape!
Det finns även ett genvägssystem man
kan ta för att ta sig till en annan huvudavdelning för att finna ett närbesläktat
ämnesområde. Dessa ”tvärslänkar” anges med en blå pil.
Exempel: Under Ld: Genealogi finns
följande tvärslänk:
Se även: Ac Arkiv
Den leder direkt till länksidan som
finns under signum Ac Arkiv.

Startsida
Länkkatalogens huvudsida finns på
vänstra delen av startsidan.
Hitta rätt på Internet
Katalog med över 12000
utvalda och sorterade länkar
Länkkatalog - index
A Böcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi och etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi och näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u För barn och ungdom
Kataloger
Sökverktyg
Nyhetskällor
Mölndal
Kvickref
Hjälp
Du tar dig via denna översikt fram till
alla huvudavdelningar. Det övriga innehållet på startsidan är mest av lokalt intresse.

Länkkatalog: Index
Sidan Länkkatalog:Index visar en
mer detaljerad översikt av varje ämnesområde.
På högra delen av sidan längst upp
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Exempel på hur man
kan använda katalogen

Det finns två sökmetoder att välja där, Index och Fritextsökning.
Söker du med Index sker sökningen i en alfabetiskt sorterad förteckning över alla ämnesord. Har du
sökt exakt rätt på ett ord som finns
i indexet kommer du dit. Om det
ord du sökt på inte finns där kommer du till de närmaste ämnesorden i bokstavsordning.
Med Fritextsökning kan du skriva in ett eller flera sökord. Du kan
kombinera orden med OCH, ELLER,
INTE
och
” ”. Om du inte skriver något mellan sökorden kombineras de med
OCH. Trunkering görs med *.
I detta exempel väljs indexsökning. Skriv emigration i rutan ämnesord och tryck på sök. I träffbilden får du fram två signum:
Emigration Ohdh
Emigration - svensk - historia
Kcx
Under Signum Ohdh behandlas
emigrationen främst ur ett socialt,
nutida perspektiv. Om detta är vad
du var intresserad av återvänder du
till Mölndals stadsbiblioteks hemsida och söker du det du är intresserad av under signum O och klickar
dig ner i underavdelningarna.
Du kommer inte längre än till signum Ohd (Emigration och immigration) Detta är den närmast överordnade avdelningen till ämnesordet emigration. Länkkatalogen är
i många fall inte uppdelad i så
många olika underavdelningar som
man kan får fram via en ämnesordsökning. Det är precis på samma sätt
i ett bibliotek, där är hyllsignum ofta
inte uppdelade i underavdelningar
i lika hög grad som de katalogsignum är som man får fram i ett
ämnesordsregister.
För en släktforskare är det väl mer
troligt att man är intresserad av den
svenska emigrationen i ett historiskt
perspektiv. Då klickar du istället på
signum K på Mölndals Stadsbiblioteks hemsida.
När du fått fram signum K kan
du gå till signum Kcx via Kc
Sverige, eller med hjälp av en direktlänk i klartext; Svenskar i utlandet som för dig direkt till den
önskade ämnesavdelningen.

Anta att du är intresserad av att hitta
länkar om emigration och att du inte vet
på vilken ämnesavdelning du ska söka
dem.
Gå till sidan Länkkatalog:Index eller Hjälp. Välj hjälplänken Hitta rätt
signum med Svenska ämnesord, så länkas du vidare till Kungliga Bibliotekets
Svenska ämnesord.

På sidan Hjälp ges en samlad
översikt av hur katalogen är uppbyggd och vilka symboler som användes.
Det går även att göra direkt-sökningar i länkkatalogen på ord och
fraser, på samma sätt som när man

finns 3 hjälplänkar:
o Hur man använder katalogen
o Vad är ett signum?
o Hitta rätt signum med ”Svenska
ämnesord”
(Dessa 3 länkar nås också via hjälpsidan.)
I länken Hur man använder katalogen finns förutom allmän information
om katalogen upptaget vad de olika symbolerna betyder som används i katalogen.
I länken Vad är ett Signum? förklaras
detta och varför signum används inom
biblioteksvärlden.
I länken Hitta rätt signum med Svenska ämnesord länkas man vidare till
Kungliga Bibliotekets ”Svenska ämnesord” som är en Onlineversion av de
ämnesordsregister i bokform, som sedan
länge finns i biblioteken. I denna katalog kan man göra sökningar på en stor
mängd ämnesord i klartext och få fram
aktuellt signum för det man är intresserad av.
På högra sidan av sidan Länkkatalogen:Index listas alla huvudavdelningar i bokstavsordning. För varje huvudavdelning kan man navigera till önskat ämnesområde på två sätt. Nedanstående exempel nedan visar hur det ser
ut under signum A.
Det ena sättet är via en listruta med
direktlänkar på en mer detaljerad nivå:
LISTRUTA
Bibliografi
Bibliotek
-Folkbibliotek
-Biblioteksorganisationer
-Bokbestånd
-Referensarbete
-Bibliotek och IT
Arkiv
Bokförlag och bokhandel
Bokväsen
Skrift
Det andra sättet är via direktlänkar till
närmast underordnade avdelningar.
Aa Bibliografiska databaser
Ab Bibliotek
Ac Arkiv
Ad Bokförlag och bokhandel
Af Skrift

Övriga sidor

söker med sökmotorer på Internet. Dessa
sökformulär finns åtkomliga på flera sidor.
Det finns även på flera sidor interna länkar som kallas Kvickref där det finns ett särskilt urval av länkar till informationsdatabaser.
Man kan via startsidan ta sig direkt till bra
översikter av Kataloger, Sökverktyg och
Nyhetskällor. Sidan Sökverktyg använder
jag alltid när jag ska söka efter något. På denna sida kan man direkt söka med hjälp av
olika sökverktyg och där finns även en bra
översikt över vilken syntax som användes i
de olika sökmotorerna.
Mölndals Stadsbibliotek tar gärna emot
länktips och meddelande om länkar som inte
fungerar.
Via knappen Kontaktsida på startsidan kan
snabbt skicka meddelanden som rör länkkatalogen:
Bert Hoflund använder en robot för att
undersöka att om det är något fel länkarna.
Roboten kan dock inte upptäcka allt. Ett
typexempel är när en webbplats bytt domän
( man får då på skärmen upp ett meddelande
om att webbplatsen är flyttad), då nöjer sig
roboten med att webbplatsen finns rent fysiskt och registrerar inte detta som ett fel. Av
den anledningen är Bert tacksam för att få
ett meddelande om saken, av lättförstådda
skäl kan han ju inte klicka igenom katalogen manuellt särskilt ofta.

Exempel på användbara
länkar för släktforskare
Jag har gått igenom länksamlingen och valt
ut ett antal ämnesområden där det kan finnas relevanta länkar för släktforskare.
Signum Aa = BIBLIOGRAFISKA
DATABASER
Under detta signum finns länkar till många
olika bibliotekskataloger och databasförteckningar.
Signum Ac = ARKIV och
signum Ac-c = ARKIV : SVERIGE
Här finns en stor mängd länkar till arkiv,
både nationellt och internationellt.
Under signum Ac-c = Arkiv: SVERIGE
finns bl.a. nationella arkiv, landsarkiv och
förteckningar över digitaliseringsprojekt
mm.
Signum Ck-c KRISTNA KYRKOR
OCH SAMFUND : SVERIGE
Underavdelning: Särskilda svenska kyrkor
och samfund - officiella webbplatser
I denna avdelning finns bl.a. dessa två länkar som kan vara användbara för släktforskaren.
o Svenska kyrkan
o Länkar till stift och församlingar
Signum F.031 = PERSONNAMN
Under detta signum finns en länk till en
sida upprättad av Historiska Museet där man
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kan söka efter historiska uppgifter om
svenska förnamn.
o Nomina - Våra förnamn
(Historiska museet)
I databasen ges svar på namnet betydelse, när namnet börjar uppträda i
Sverige, namnsdag och kända historiska personer med detta namn. En sökning på mitt förnamn ”Bertil” ger följande resultat:
Härledning: Ett forntyskt namn, ursprungligen Bertilo, som är en diminutivform till Bertold och andra namn som
börjar på Berth- . Berth- är bildat av
ordet bercht som betyder ’ljus’, ’glänsande’. Äldsta belägg i Sverige: 1396
Signum Fbn—Fd = NORDISKA
SPRÅK
Här finns länkar till språkinriktade
universitetsinstitutioner och skandinaviska ordböcker.
Där finner du bl. a ”Skandinavisk ordbok”, ett lexikon med 10 000 ord som
skiljer mellan svenska, norska och danska.
Signum Fc = SVENSKA
Under denna avdelning finns en
elektronisk version av: ”Ordbok över
svenska medeltidsspråket av K F Söderwall 1884 – 1918” (Språkdata, Göteborgs univ.)
På samma webbplats finns länkar till
många andra ordböcker på nätet.
Signum Fc.04 = SVENSKA:
DIALEKTOLOGI
Här finner du länkar till flera folkminnes- och dialektarkiv.
På webbplatsen Ortnamnsarkivet i
Uppsala – OAU finner du information
om projektet:
Svensk ortnamnsdatabas (SODA) där
man håller på att datorisera Ortnamnsarkivets samlingar. Projektet omfattar
c:a 8 miljoner arkivkort, vilket innebär
att det är ett av världens största datafångstprojekt. Tanken är att man ska
kunna få tillgång till ortnamnsarkivens
material på sin egen dator via Internet.
Om du kan ta emot ljud på din dator
kan du på flera webbplatser under denna avdelning höra på inspelade gamla
dialekter.
Signum Foc = LATIN
På denna avdelning kan du hitta fram
till flera olika latinska lexikon och andra resurser.
Signum Kc = SVERIGES
HISTORIA
Under avdelningen svensk historia
finns självfallet mycket att hämta. Där
finns webbplatser som ger en lättöver-

skådlig bild av de krig Sverige utkämpat och information om indelningsverkets organisation och regementen.
Signum Kcx = SVENSKAR I
UTLANDET
De flesta svenskar har väl några släktingar som utvandrat, främst då till Nordamerika.
På denna avdelning finns länkar till
flera institutioner och andra resurser på
båda sidorna av Atlanten. Där finns även
en länk till en Webring: Nordic American Web Ring där många kontakter kan
knytas.
Signum Kyh = NUMISMATIK
Här finns en länk till en webbplats
upplagd av Hans Högman som heter:
Vårt gamla myntsystem. Där finns en
bra översikt över det svenska myntsystemen genom tiderna.
Signum Ld = GENEALOGI
(allmän) med underavdelningar
Denna avdelning med många geografiskt indelade underavdelningar där det
finns mest intressanta webbplatser för
släktforskare.
Här finns det mycket att välja på såsom:
o Släktforskarföreningar
o Institutioner
o Mycket omfattande länksamlingar
o Onlinetidskrifter
o Webringar
o Sökmotorer för personnamn och
ortsnamn
De mest utvecklade sökmöjligheterna
och andra nätresurser finns naturligt nog
i USA.
Signum Ld-qa = GENEALOGI:
FÖRENTA STATERNA
Här finns bl.a :
o Passenger Lists on the Internet Search for Ships, Passenger lists,
Countries or Names
o USGenWeb Project: Webbplatser för
genealogisk forskning i varje County
och varje stat i USA
Signum Nc = SVERIGE
På underavdelningarna till signum Nc
= Sverige finns det flera webbplatser av
lokalhistoriskt och kulturhistoriskt intresse.
Signum Oj = BEFOLKNINGSLÄRA
Som bekant är det idag Riksskatteverket som sköter folkbokföringen. Här finner du en informationssida om dagens
folkbokföring: Riksskatteverket informerar om folkbokföring

Signum V:k = MEDICINHISTORIA
Under denna avdelning finns bland
mycket annat en webbplats upplagd av
Hans Högman om heter Sjukdomar och
sjukvård förr. Där finner du information om sjukvården förr och om bakgrunden till många av de dödsorsaker släktforskaren stöter på i dödlängderna.

Snabb tillväxt
Dessa exempel på länkar ger naturligtvis bara en antydan om vilka resurser som nu växer fram på Internet för
släktforskare. Nya sätt att utnyttja mediet tillkommer i en allt snabbare takt.
Den snabba tillväxten av möjligheter på
nätet blir dock lätt svåröverskådlig om
man saknar en överblickbar och sammanhållande struktur för informationsoch kunskapsutbytet.

Framsynt insats
Mölndals stadsbibliotek har gjort en
mycket framsynt insats för att ge nätanvändarna denna nödvändiga struktur och
överblick. För att kunna dra nytta av hela
den potential som är möjlig med Internet är samarbete ett nyckelord. Det måste
vara mycket bättre för alla användare att
samarbeta om att lägga upp stora och
verkligt användbara länksamlingar, än
att många olika användare var för sig
lägger ner arbete på egna länksamlingar. Det händer så mycket på nätet att inte
någon på egen hand kan upptäcka allt
av värde som tillkommer.

Du kan själv bidra
Om du inte redan har upptäckt vilken
nytta man kan ha av Mölndals hemsida
är jag övertygad om att du kommer att
göra det när du prövar den Du kan själv
bidra med att ytterligare öka värdet av
länksamlingen genom att tipsa Bert om
länkar som inte finns med i samlingen.
Vår tidning Diskulogen är ju ett ypperligt medium för att sprida kunskaper
om nya nätresurser medlemmar emellan. För att detta ska bli verkligt fruktbart krävs det insatser från många medlemmars sida. Det finns stora möjligheter att delge varandra tips om hur man
kan använda olika nätresurser. Med det
stora antal medlemmar som DIS nu har
uppnått borde det finnas en oerhörd kapacitet för en dynamisk utveckling inom
detta område.
Bertil Stalefors, Linköping
Medlem nr: 332
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Släktforskning
med GenoPro

G

enoPro är ett gratis
släktforskarprogram, för
Windows,
skrivet
av
kanadensiske programmeraren Daniel
Morin, ursprungligen för att hjälpa sin
pappa att visuellt presentera dennes
släktträdet. Detta är kanske programets främsta styrka, den grafiska presentationen med s.k. genogram.
Programmet är intuitivt uppbyggt och
mycket lättanvänt. Utrymme för skrivna
kommentarer för varje individ finns och
bilder (ett obegränsat antal) kan kopplas
till personer. Vidare kan hyperlänkar
kopplas till andra GenoPro-filer och/
eller URL-adresser.
Att hyperlänka till andra filer kan
vara idé om man har stora släktträd.
Med genogrammen blir det annars lite
röriga. Att ha olika grenar i olika filer,
som kopplas med hyperlänkar blir då
en effektiv lösning.
En god sökfunktion finns, liksom
zoomfunktion. Man kan även markera
olika typer av urval av släktträdet med
snabbknappar, eller valfritt via tangentbord och mus, och klippa och klistra
dessa markeringar som vanligt i Windows-program. Det finns en autofunktion för generering av släktträd, om
ens egna inmatningar tenderar att ge
en rörig struktur.
Filerna med genogrammen kan med
lätthet publiceras på Internet. Filerna
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öppnas då i webbläsaren och GenoPro’s
funktionsknappar finns tillgängliga, så
man, via nätet, kan förstora och förminska gonogrammen, samt använda
sökfunktionerna i programmet.
Själva programmet är på 500 kb. Med
hjälpfiler, mm, tar paketet 1,0 - 1,4 MB.
GenoPro klarar av GEDCOM import och
export (teckenkod ANSI, så blir å, ä och
ö rätt).
Det lät ju himla bra detta. Finns det
inga nackdelar. Jo, tyvärr. Den stora är
att det finns inget specifikt datautrymme
för ort i den nuvarande versionen; v1.73.
Mycket märkligt. Vidare finns det inte i
svensk version. Daniel Morin vill gärna
ha kontakt med någon som är villig att
översätta programmet. Men den engelskspråkiga versionen fungerar bra tillsvidare.
En ny version; v2.0, är planerad att
komma under 2000. I den kommer
finnas ortsfält för födelse och död enligt
förhandsinformation.
Sedan blir som sagt genogrammen lite
röriga om man har stora släktträd i en
fil. Men det kan man ordna med
släktgrenar i olika filer.
Programmet finns nedladdningsbart
på adressen:
http://www.genopro.com/
och är som sagt gratis. Daniel Morin tar
dock gärna emot ett vykort som tack.
Det finns även en användarklubb,
http://www.genoclub.com/
där man kan lämna synpunkter på
programmet och få frågor besvarade.

Under Släktforskarförbundets
stämmomiddag i Garden på Konsert
& Kongress underhölls det med både
teater, musik och fyrverkeri!
Ovan ses några av skådespelarna ur
ensemblen "Himmel och Helvete"
som framförde delar av en pjäs
till minne av Linköpings Blodbad
den 20 mars år 1600.

Peter Gustafsson
Medl: 12 895

ÖGF
Östgötautställning
under Släktforskardagarna
Databaser
Boberg och Gullbergs härader med
omnejd
Gert Påhlsson, Algatan 51,
231 42 Trelleborg, 0410-40640,
gert.pahlsson @mbox200.swipnet.se
Kättilstad - Ringarum
Torsten Ståhl, Navestagatan 14:7, 603
67 Norrköping, 011-148066,
torsten.stahl@mbox301.swipnet.se
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Kisa - Ulrika
Bo Lindwall, Parkgatan 10, 592 32
Vadstena, 0143-10410, hamster
@algonet.se
Horn - Hycklinge
Christina Gustavsson, Tallholmsvägen
1A, 589 37 Linköping
013-157961, christina.gustavsson
@mbox303.swipnet.se
Lysings härad (Ödeshög, Stora Åby,
Rök, Heda, Västra Tollstad, Svanshals och Trehörna)
Christer Gustavsson, 013-162619,
chris.gustavsson@telia.com
Göran Thorén, 0140-56358, hinken
@telia.com
Malexander - Ekeby
Hans Egeskog, Plöjarevägen 8. 393 53
Kalmar, 0480-14655, hans.egeskog
@telia.com
Gärdserum, delar av Åtvid, Hannäs,
Björsäter
Barbro Behrendtz, Bäverstigen 2, 590
72 Ljungsbro, 013-66421,
barbro.behrendtz@swipnet.se
S:t Anna med grannsocknar
Tommy Östlund, Gullvivstigen 2, 153
31 Järna, 08-551737, tommy.ostlund
@telia.com
Krokek, Kila (D), Konungsund,
Kvarsebo
Lars Andersson, Tunnbindaregatan 21
V, 602 21 Norrköping, 011-238378
Valkebo – Sevede - Aspeland, Tuna
län, Kinda och Ydre
Bo Persson, Konsistoriegatan 19 A 2tr,
582 34 Linköping, 013-143490,
bo.persson@lkma.linkoping.se
Vifolka härad
Henrik Mosén, Fiskareg. 14 B 2tr , 222
22 Lund, 046-138913, henrik.mosen
@farm.lu.se
Soldatregister – Sverige
Björn Lippold, Garnisonsmuséet
Skövde
Soldatregister - Östergötland
Anders Hill, Garnisonsmuséet,
Centralexp., 581 98 Linköping
013-161865

Utställningar
Vykort över Kyrkor i Östergötland
Siv Flyckt, Restadsvägen 8, 617 31
Skärblacka, 011-57533
Bilder från Gärdserum
Lisbeth Pettersson, Stamrosstigen 3,
432 36 Varberg, 0340-83758
Arkiv i Östergötland
Bo Persson, Stadsarkivet, 581 81 Linköping, 013-206594

Macspalten
Disgen

D

Från södra
horisonten

V

id vårt styrelsemöte häromdan
konstaterade vi att vi fortsätter
att växa och att vi fortfarande
har en anslutningsgrad av ca. 85 %.
Trevligt för oss och för våra medlemmar,
som kan få ännu bättre service.
Genom vår ordförandes aldrig sviktande energi hade vi en stor egen
utställning vid Släktforskardagarna om
bl.a. släktboksskrivning och trumpetare.
Vi bidrog också vid den av DIS ordnade
teknikutställningen. Själv körde jag
Disbyt-basen, tyvärr utan Internetanslutning. Strömmen av bidrag till
basen håller i sig och de flesta som
skickar in bidrag får många fina träffar.
Framöver har vi som de flesta andra
ett årsmöte, där dock inga större frågor
verkar komma upp. Går av stapeln den
28 oktober i Kristianstad. Vi kommer att
visa nya Disgen 8 i det skick den då
befinner sig.
Till slut vill jag rekommendera ett
besök på vår hemsida,
www.dis-syd.m.se
där alla våra möten annonseras. Där kan
man också få många tips om programhantering och annat nyttigt under rubriken Oves Tips. Det är en samling som
innehåller alla tips, som jag tidigare publicerat i vår odisktabelt nyttiga tidning,
DISkutabelt.
Ove Billing

DISGEN 8
Nu kan du beställa ditt eget
exemplar av DISGEN 8! Du kan välja
att göra det via Internet - DIS
hemsida, per fax, brev eller telefon!
Priset är som tidigare endast 600:och en uppgradering från tidigare
programversioner kostar 250:Leverans sker preliminärt omkr.
årsskiftet 2000/2001.
Glöm inte att ange ditt medlemsnummer i din beställning! Detta hittar
du på baksidan av Diskulogen.

et blir allt populärare att göra
egna släktböcker. Disgen
4.5.5 programmet är alldeles
ypperligt för detta ändamål. Det är
framförallt lätt att arbeta med och det
finns möjligheter att välja en del olika
layouter, det är också ganska enkelt att
göra överskådliga namn- och sockenregister, med hänvisning till sida.
När det gäller bilder finns det en viss
begränsning, eftersom man är hänvisad
till bilder i pict-format, max ca 30-35 k
- men det blir ändå ganska hyfsade
bilder (Om man gör en textfil och gör
boken i ett ordbehandlingsprogram eller
i PageMaker, har man naturligtvis
möjlighet att välja vilket bildformat
man önskar).
Vill man göra en egen bok i en
begränsad upplaga på t ex ett 20-tal ex,
så är Disgen 4.5.5 ett förträffligt
hjälpmedel. Med tanke på bilderna så
är förutsättningen för ett bra resultat att
man skriver ut sidorna i en laserskrivare
med hyfsad upplösning, (vi har använt
en Apple Personal Laser 300). Utskrifterna går då att kopiera i en vanlig
kopiator, för att sedan bindas in i de
olika inbindningsalternativ som står till
buds.
I Disgen 4.5.5 manualen finns bra
beskrivningar på hur man t ex väljer
layout, gör register, lägger in bilder, etc.
Kompletterar man bilder och text med
släkttavlor och antavlor i trädform, får
man en överskådlig och lättläst släktutredning.
Man kan med fördel hämta släkt- och
anträden från Reunion-programmet,
som har fina träd, som man dessutom
kan komplettera med bilder (se nedan,
om Reunion-programmet). Man kan
börja som prov med att göra en liten
bok med litet sidantal, och sedan efter
hand fortsätta med fler sidor och med
allt större böcker - lycka till.

Reunion

R

eunion 7 programmet och den
svenska översättningen, som
vi skrev om i förra numret av
Diskulogen, har nu varit igång några
månader. En del uppdateringar, både
när det gäller den engelska versionen
som den svenska översättningen, har
hunnits med. Den aktuella engelska
versionen har beteckningen 7.0.5, den
engelska versionen, så väl som den
svenska översättningen, kan hämtas
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hem från GenSoft:s hemsida
http://www.gensoft.se/
Där finns för övrigt också mycket att
läsa om programmet och även exempel
på utskrifter, frågor, support, med mera.
Ett bra hjälpmedel är också mailinglistan,
reunion-nordic@egroups.com
Som nämnts tidigare så har programmet många fördelar, bl a släktträden, kompletterade med bilder är helt
suveräna, exempel på detta har Inger
Ragnhult publicerat i - DISKETTEN
nr 2-2000, Medlemsblad för släktforskare med dator i Västsverige - där
Inger också skriver lite om Reunionprogrammet (ver 6).
Även s k Solfjäderträd och Timglasträd kan nämnas som exempel på nyheter
i den nya versionen.
Det finns även en del andra nyheter med ett enkelt mus-klick får man upp
aktuellt avsnitt i den engelska manualen,
bilder i grafiska träd hämtar man också
med några enkla klick.
Finns det då bara fördelar, finns det
inget negativt - jo - en svensk manual
saknar vi naturligtvis - och om man t ex
vill göra en släkbok går det inte att få
registerna längst bak i boken, de kommer
efter varje, släkttavla/antavla- om man
inte väljer att göra boken i ett ordbehandlingsprogram eller i PageMaker.
Helge Olsson
helge.o@telia.com

Insändare
Svar på insändaren
Om ljud-inspelning i nr 51

J

ag har fått låna ett kasettband med
en intervju gjord med min frus
farmor i slutet av 40-talet av
dåvarande Radiotjänst. Ingick i en serie
program med namn "Kvinnor i Norrbotten" Det band jag fick tillgång till
var en gammal kopia av en kopia av de
ursprungliga stenkakorna, som tyvärr
inte finns kvar enligt uppgift från SR's
arkiv. Detta band har jag kopierat till en
".wav-fil", ca 550 Mb. Mha ett "proffsprogram" har jag sedan avlägsnat en del
brumstörningar. Därefter har jag tillverkat en CD-skiva av standardtyp. För
lagring på hårddisk har jag också
konverterat wav-filen till en .mp3-fil, 18
Mb. För konvertering till mp3 kan tex
programmet Zip Audio användas, kan
hittas på "webben"
CD:n kopierar jag till intresserade
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släktingar, med en bild av farmodern på
framsidan och text på baksidan skriven
av min fru, bifogas nedan.
John Rehn
Medlem nr 8807
rehn@flir.se
Intervju av Radiotjänst 1948 med Aina
Helena Vikström f 1891-1968 i Norrbotten. Ett stycke levande kvinnohistoria.
- Om kvinnors kraft och glädje. Intervjun
speglar en av våra lokalt verksamma
förmödrars liv under första hälften av
1900- talet. Denna generation kvinnor
deltog i uppbyggnaden av Sverige med
sitt kroppsarbete inom hemmet och i
jordbruket. - Min farmor Aina var både
en vanlig och ovanlig bondhustru i byn
Heden , 6 km utanför Boden. Hon
fostrade en stor barnkull ,14 barn.
Förestod gården och tillverkade allt det
som behövdes på en gård, under
självhushållningens epok, i form av mat,
bröd, kläder och textil. - Ainas textila
design var många gånger före sin tid,
enkel men djärv. Hon hade ett lokalt och
socialt engagemang inom föreningslivet
och kyrkan. Aina blev tidigt änka men
drev gården framgångsrikt vidare med
hjälp av sina barn. - Jag känner en stor
glädje över att ha Aina som förebild och
att denna intervju finns bevarad till
kommande barnbarns barn i vår släkt , För inspiration och styrka att skapa sig
sin framtid. / Agneta Vikström ( DS. I
intervjun omnämns Aina felaktigt som fru
Westlund av reporten.) Spår 1 Börjar med
att småflickorna Britta och Stina
berättar… Spår 2 Aina intervjuas av
reporter Samuelsson

Om ljudinspelning

E

tt tips till Sven Lalander som har
en insändare om ljudinspelning
i Diskulogen nr 12:
Om jag inte missminner mig gör
Goldwave ljudfiler av typen .wav. Ett
förslag kan vara att du provar att
komprimera filerna till .mp3 (program
för komprimering och uppspelning finns
på Internet). En .wav-fil i storleken 1 GB
med inspelat tal kommer sannolikt att
minska till ca 60 MB, i alla fall mindre
än 100 MB (filstorleken beror på vilka
parametrar du väljer för komprimeringen). Jag tror inte att inspelningens
ljudkvalitet försämras nämnvärt - speciellt inte i relation till den minskade
storleken. Det är värt ett försök!
Hälsningar
Lennart Jarlevang
Medlem 5458

Mer om ljud

I

nr 51 av Diskulogen tar Sven
Lalander upp frågan om att
överföra gamla intervjuer från
band till dator. Jag har ssysslat lite med
detta, eftersom jag redan 1941 byggde
en grammofoninspelningsapparat efter
eget huvud och på 50-talet, när rullbandspelarna kom, kopierade
inspelningarna till band, innan gelatinskivorna böjt sig till mandelspånsform
och lackskivorna krakelerat.
Nu har jag fört över det mesta till CD,
som förhoppningsvis ska vara ett beständigare medium. På en CD kräver 1
timmes inspelning över 500 MB, och
skulle man förvara många timmars ljud
i sin dator enligt denna CD-standard,
då skulle hårddisken snart vara full.
Men CD-formatat är standardiserat för
att klara stereo och en mycket hög ljudkvalitet; samplingsrfrekvensen är 44
kHz. De gamla inspelningarna är i
mono, och ljudkvaliteten är sådan att
samplingsfrekvensen 22 kHz mycket
väl räcker. I och med detta blir
filstorleken bara en fjärdedel, dvs en
timmes ljud ryms på mindre än 150 MB
om det sparas i vaw-format, ett format
som t o m Windows Mediasspelare
förstår. Om man i stället sparar filerna
i mp3-format kan man komma ner i en
bråkdel av den filstorleken. Och mp3inspelningar kan man återge med
många program, t ex gratisprogrammet
Real Player.
Jag använder Cool Edit 2000. Från
www.syntrillium.com kan man ladda ner
ce2kmain.exe (7.5 MB) och prova de
flesta av dess funktioner - dock bara
några få samtidigt - under 30 dagar.
Därefter förlorar programmet förmågan
att spara och vill man fortsätta får man
punga ut med $69 men det är värt
varenda cent. Av ljud från band eller
skivor gör programmet filer med
önskade parametrar (du kan själv välja
kvalitet vs filstorlek!) och kan spara
dem i bl a wav- eller mp3-format. Det
finns mycket stora möjligheter till
reduktion av brum, brus och andra
störningar och till justering av frekvenskurvan. Man kan till och med tänja ut
eller komprimera tiden utan att tonhöjden ändras, och naturligtvis kan man
plocka bort oönskade pauser och mycket
annat.
Ett exempel: 3 min 8-bit monoinspelning med 22 kHz samlingsfrekvens resulterade i en wav-fil på
3950 kB. om man i stället sparade som
mp3 blev storleken 709 kB, vilket
motsvarar 14 MB för en timme! Lycka
till!
Medl 13941
Alf Lindgren
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Om dåliga bilder i
Diskulogen 51

E

n del illustrationer i Diskulogen
ser ut att vara bitmaps. I ett PCmagasin hittade jag en tid
tillbaka följande bruksanvisning för att
snyggt överföra skärmbilder till tryck:
"Fönster i Windows-program kan
överföras till klippbordet genom att
trycka Alt+PrintScrn som tar det aktiva
fönstret eller bra PrintScrn som tar hela
skärmbilden.
Bilden som nu lagrats i klippbordet
kan överföras till ett bildbehandlingsprogam genom att klistra in innehållet
i klippbordet. Detta kan ske i t.ex.
Photoshop, Picture Publisher eller
PaintShop Pro genom att du väljer
Redigera/Klistra eller Ctrl+V.
Konvertera sedan till CMYK och efter
det kan du spara fönsterbilden i TIFformat.
TIF-filen kan sedan importeras i vilket
ord- eller publiseringsprogram som Page
Maker, Quark Express eller Corel Draw."
Hälsningar,
Johan v Schoultz
9418
Redaktörens kommentar:
Det är just så här jag brukar göra.
Missödet i förra numret berodde på att
vissa bilders filer inte kom med vid
exporten till tryckeriet varför resultatet
blev som påpekats.

Om Fadderinformation

N

är jag läste senaste numret av
Diskulogen (nr 51) så fick jag
några tankar.
I reportaget från Fadderträffen står
nämnt dels att de fick tips om internetlänkar och CD-skivor och dels lämnades tips om exempel på tillverkning av
släktbok. Detta är jag och säkert fler med
mig också nyfikna på att få ta del av.
Kommer ni att lämna oss dessa uppgifter
i tidningen eller kan man på något annat
sätt få del av detta?
Hälsningar
Marianne Ohlsson
medlem 6764
marianne-o@swipnet.se
Mycket av det material som du
efterlyser kommer under hösten att
läggas upp på vår hemsida. Urban
Windahl, vår nye web-redaktör kommer
att arbeta igenom och uppdatera våra
HTML-sidor och komplettera dessa med
diverse matnyttigt!
Björn J

Om fotofirmors
upphovsrätt

G

år det att ordna plats för
fotofirmans namn på inlagda
fotografier? De har ju upphovsrätten. Man har väl inte rätt att
använda ett fotografi för kopiering eller
på annat sätt sprida fotot utan att nämna
upphovsmannen?
Vad gäller? Det blir ju inte privat bruk
när man ger bort släkthäften med
inscannade bilder.
Hälsningar
Solveig Persson
Självklart gäller fotografens upphovsrätt. Ange därför alltid fotografens
namn vid bilden. I DISGEN lägger du
in denna uppgift i bildtexten.
Kopiering för privat bruk och spridning inom den egna släktkretsen torde
inte innebära något problem. När det
gäller publicering till försäljning där ett
eventuellt vinstintresse kan föreligga
kommer frågan i en annan dager.
Är man tveksam bör man kontakta
fotografen ifråga för att få dennes
medgivande.
Björn J

datorn med möjlighet att förstora upp
svårlästa partier.
Hälsningar
Medl. 11432
Sten Kumlin
makadam@hem.utfors.se

Kalender
--- Oktober 2000 --28

DIS Syd har Årsmöte i
Kristianstad.

--- November 2000 --11

Dansk/Svensk Anbytartrräff i
Herlev, Danmark (se separat
artikel)
Arkivens Dag.
DIS 20-årsjubileum i Vårdnäs.
DIS årsmöte i Vårdnäs.
DIS-Aros. Möte om DISGEN 8 i
Örebro tills. m Örebro Släktforskare.
DIS-Öst: Möte på Birger Jarlsgatan 104.
DIS-Aros Medlemsmöte på Herrgärdets Servicehus, DISGEN 8.
DIS-Öst: gör iordning Display
4/00

11
18
19
19
22
26
29

Genmäle om
Scanning av Mikrokort

J

ag vill göra ett genmäle till Nils
Sandberg om scanning av
microkort infört i Diskulogen no.
51. Hela texten till förbehållen vid lån
eller köp av mikrokort är som följer:
"Korten är Riksarkivets egendom och får
endast användas vid läsning. Korten får
i kommersiellt syfte ej kopieras, mångfaldigas eller spridas.
Att utelämna "i kommersiellt syfte"
bara för att göra sig märkvärdig är
förfalskning av avtalstext vars enda syfte
är att vilseleda medlemmarna för han
ville väl inte, om det kommit med,
därmed påstå att DIS-forskarna har
sådana syften.
Jag får göra en kopia av ett dataprogram jag köpt eller kopiera några sidor
ur en bok på biblioteket så varför skulle
jag inte få göra en kopia som stöd för
minnet av något som finns på mikrokorten, jag kan ju köpa dom om jag vill
ha allt.
Kanske vi kan fortsätta att diskutera
om det går att scanna in mikrokort för
det är klart intressant. Jag läser gamla
rättsprotokoll och det är inte just något
man sträckläser, frånsett att jag är nog
inte ensam om att vilja sitta hemma vid

--- December 2000 --2

DIS-Väst årsmöte (prel).

Avlidna
medlemmar

F

öljande medlemmars bortgång
har kommit till vår kännedom
sedan förra numret av Disku-

logen:

497 Emil Holmberg, FJÄLLBACKA
747 Peter Larsson, ALINGSÅS
1436 Lennart Nordgren,
SKÄRHOLMEN
1917 Kristoffer Mandt, DALEN
1989 Roy Berggren, NORRKÖPING
6451 Bertil Brickman,
HALLSTAHAMMAR
6842 Hans Bergström, FRÖVI
7966 Lennart Kjällström,
TORSHÄLLA
10497 Majlice Strömberg, TÄBY
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser så att
inte anhöriga till de bortgångna
besväras i onödan!
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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

Register till Vigsellängder
Format: A4 häftad, vissa endast på
mikrokort (se listan) OBS: Porto
tillkommer!
Församling

Tidsperiod

!
!
!

Pris

! Backa
! Säve

Bohuslän
1826 - 1861
1826 - 1860

75
75

! Silvberg

Dalarna
1663 - 1774

50

! Öja

Gotland
1745 - 1860

75

20:- /nr

Släktforskarprogrammet
DISGEN
DISGEN 7 för Windows 3.x/95
! Medl.pris
475:! Uppgradering till v 7.0
250:! Uppgradering från v 4.5
100:DISGEN 8 för Windows 95/98/NT
(Levereras omkring nyår 2001)
! Medl.pris
600:! Uppgradering till v 8.0
250:OBS: Porto och ev. postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.
Demoversion av DISGEN 7 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.

Gästrikland
! Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
Halland
1714 - 1860

! Årstad
! Los

45

75

Skåne
1689 - 1860

200

75
75
125
50

Södermanland
! Grödinge
1798 - 1861

100

Uppland
1688 - 1891

200

Värmland
1702 - 1860
1672 - 1860
1750 - 1805,
1838 - 1860
Karlanda
1694 - 1704,
1767 - 1795
Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
Rudskoga
1689 - 1869
Södra råda 1685 - 1860
Visnum-Kil 1706 - 1860

!
!
!
!
!

Västergötland
! Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865

Östergötland
! Lillkyrka
1667 - 1860
! Ö Skrukeby1635 - 1860

50
100

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

1997 års utgåva är slutsåld. En regelbundet uppdaterad utgåva finns tillgänglig
på Internet för sökning. Se www.dis.se

Bli medlem i DIS!

Småland
! Granhult
1696 - 1850
! Lidhult
1823 - 1860
! Marbäck
1643 - 1860
! Öjaby
1693 - 1860

! Bjurkärn
! Frykerud
! Gräsmark

!

Sveriges
Släktforskarförteckning
50

! Roslagsbro

!
!
!
!

1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860
75
Hyringa
1718 - 1830
75
Håcksvik
1704 - 1860
75
Levene past. (4 mikrokort)
(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
1688 - 1860
60
Länghem
1690 - 1855
100
Längnum
1721 - 1840
75
Malma
1708 - 1831
75
Tengene
1688 - 1831,
1850 - 1860
125
Ö Frölunda 1728 - 1861
75

Programmet DISFOR

Hälsingland
1752 - 1775,
1847 - 1861

! V. Karup

! Hillared

150
200
150
50
45
150
100
150

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: ...............................................
Postadr: ..............................................

75

Telefon: ..............................................

23
Nr 52, oktober 2000

med SLÄKTFORSKARNYTT

DIS faddrar sorterade efter postnummer så att du lättare skall hitta den närmaste!
PC / DISGEN-faddrar
Marianne Munktell, Kronobergsgatan 43, 4tr, 112 33 STOCKHOLM, tel 08-6547832, fax 0859814890, mm@abc.se
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 087411996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se

Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15,
380 30 ROCKNEBY, tel 048066565, fax 070-6123455,
jan.jutefors@telia.com

Stig Svensson, Runeby, 642 95
FLEN, tel 0157-70138, runeby
@algonet.se

Björn Strahl, Mariagatan 15, 383
32 MÖNSTERÅS, tel 049913639, bjorn.strahl@sal.pp.se

Marianne Falkenströmer,
Granbackavägen 13, 646 35
GNESTA, tel 0158-52118,
mfer@swipnet.se

Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel
031-459880,
brento.molin@telia.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, Tjäderstigen 4, 671
30 ARVIKA, tel 0570-16187, fax
0570-16187, janteng@algonet.se
Bengt Hammarström, Villagatan
19, 691 41 KARLSKOGA, tel
0586-36587,
bengt.hammarstrom@swipnet.se

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

Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7, 426 68 VÄSTRA
FRÖLUNDA, tel 031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net

Björn Hellström, Flystaslingan 6,
163 46 SPÅNGA, tel 0708361236, fax 0708-361246,
bjorn@bhi.se

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

Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74 STOCKSUND, tel 087556356, fax 08-7556356,
ght@abc.se

Sven Johansson, Afzeliivägen 7
A, 441 41 ALINGSÅS, tel 032213849, sven.johansson
@mbox343.swipnet.se

Carl Olof Sahlin, Högomsvägen
38, 183 50 TÄBY, tel 08-7563314,
fax 08-4461318, carlolof.sahlin@teamtsp.se

Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 030392538, rogerbj@tripnet.se

Claes Embäck, Yxbergsvägen 7,
804 25 GÄVLE, tel 026-192500,
claes.emback@swipnet.se

Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA, tel 052274740, k.lundvall@telia.com

Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820
60 DELSBO, tel 0653-12051,
gosta.olsson@mbox310.swipnet.se

Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14, 503 38 BORÅS, tel
033-128247,
gunnel.hugo.larsson@telia.com

Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 0703506304, tony.engberg@home.se

Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen 12, 184 35 ÅKERSBERGA, tel 08-54061136,
genealogist.bica
@mbox328.swipnet.se
Krister Olofsson, Ängdalavägen
34, 217 47 MALMÖ, tel 040981967, krister@dis-syd.m.se
Holger Andersson, Remmaregränden 1, 226 51 LUND, tel 046248069,
holger.andersson@lund.se
Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR, tel 0413-22974,
janson@algonet.se
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046255788, fax 046-250391,
jan@staffanstorp.net
Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246
31 LÖDDEKÖPINGE, tel 046709755, stig.aronsson@telia.com
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG, tel 042212232, arne.h@dis-syd.m.se
Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58 HÖGANÄS, tel 042330515, gunnar@dis-syd.m.se
Rune Jönsson, Orienteringsgatan
4, 291 66 KRISTIANSTAD, tel
044-245217,
unejoensson@swipnet.se
Ove Billing, Torngatan 13, 312 31
LAHOLM, tel 0430-14120, fax
0430-14120, ove@dis-syd.m.se
Arne Sörlöv, Box 82, 370 17
ERINGSBODA, tel 0455-70304,
arne@sorlov.com

Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6
D, 511 55 KINNA, tel 032035502, 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@pp.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
Kurt Gustavsson, Nicolai
Karlberg, 611 92 NYKÖPING, tel
0155-59112, kurt.g@swipnet.se
Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabeth.molin
@mbox301.swipnet.se
Anita Carlsson, Gillbergavägen
140, 632 36 ESKILSTUNA, tel
016-426410, fax 016-426410,
anita@caritakonsult.se

Jan Wallin, Eklundavägen 18, 702
17 ÖREBRO, tel 019-183830,
jan.wallin.orebro@telia.com
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

Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93 NJUTÅNGER, tel 065070091, arnesm@algonet.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
Ove Westin, P.L. 5130, 860 13
STÖDE, tel 0691-10035,
ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
an.li@alfa.telenordia.se
Jörgen Desén, Forsed 2109, 873
91 BOLLSTABRUK, tel 061224330, fax 0620-51552,
forsed@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel
0660-372109, fax 0660-42109,
lennart.naslund@dis.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906
24 UMEÅ, tel 090-186487, fax
090-140930,
sigurd.nygren@ersboda.ac

Fadder i Finland
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7 D, FI-65100 VASA,
tel +358-6-3126436, fax +358-63126436,
sbackman@kolumbus.fi
Fadder i Norge
Alf Christophersen, Solbakken,
NO-4909 SONGE, tel +4737164209, fax +47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no
Mac / DISGEN-faddrar
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@dissyd.m.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
Mac / Reunion-faddrar
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dissyd.m.se
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431455254, inge.ledje
@angelholm.mail.telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan
10, 824 42 HUDIKSVALL, tel
0650-94188, macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B,
856 44 SUNDSVALL, tel 060679111, kerstin.farm@telia.com
Holger-faddrar
Lennart Ekman, Erik Dahlbergsallén 11 6tr, 115 20 STOCKHOLM, tel 08-6606789,0852041017, kickie.lennart.ekman
@swipnet.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen
18, 152 50 SÖDERTÄLJE, tel 0855085363, fax 0224-77572,
stefan.macklin@telia.com
Christina Nygren, Kurirgatan 26
B, 254 53 HELSINGBORG, tel
042-282355,
nygren.bc@telia.com
Kenneth Mörk, Bergslagsgatan
17D, 733 32 SALA, tel 022477572, km.sala@spray.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
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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!

