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Välkommen till
DIS 22:a årsmöte

Söndagen den 17 mars 2002 kl 12.00
Linköping Konsert & Kongress, Linköping

Givande dagar
för alla våra faddrar,
utbildare, DISBYT-

ombud och tekniker
på 6:e

Fadderträffen

Församlingarnas
gränser ändras!

Hur påverkar detta
DISGEN?

Teknikerna
visar sina
ansikten
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Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsvägen 45,
589 29 LINKÖPING, 013-152012,
kassor@dis.se

Olov Fahlander, Vallmog. 11,
582 46 LINKÖPING, 013-135165,
wmy962b@tninet.se

Christer Gustavsson, Aftong. 54,
589 53 LINKÖPING, 013-162619,
christer.gustavsson@dis.se

Björn Hellström, Önskehemsg. 8 4tr,
124 54 BANDHAGEN, 0708-361236,
fax 0708-361246, bjorn@bhi.se

Bo Kleve, Kindagatan 45,
582 47 LINKÖPING, 013-140981,
bok@dis.se

Bernth Lindfors, 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

Marianne Munktell, (suppl)
S:t Eriksgatan 56 5 tr, 112 34
STOCKHOLM,  08-6547832
mm@abc.se

Kjell Weber, (suppl) Källarbanken 11,
423 46 TORSLANDA, 031-563477
wbr@swipnet.se

Valberedning
Sammankallande: Björn Molin,

Silleskärsg. 81, 421 59 VÄSTRA
FRÖLUNDA., 031-459880,
brento.molin@telia.com

DIS regionföreningar
 Medlemsavg. 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: Annika Lindqvist,
Tel.  060-558339, 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:-
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Medlemsblad för
Föreningen för

datorhjälp i
släktforskningen

Ansv. utgivare: Sture Bjelkåker
Diskulogen utkommer med 4 nr /år.

Föreningen DIS
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 postgiro:    14033-5
Ord. medlemskap:  SEK 100:- / år.
Familjemedlem:    SEK 50:- / år
(erhåller ej eget ex. av Diskulogen).

Redaktör: Björn Johansson
Bronsåldersgatan 21,
589 51 LINKÖPING
013-158831
diskulogen@dis.se

Tryck:  Livrena Grafiska, Kungälv
Upplaga: 17.500 ex

DIS Expedition och
Forskarstuga

Besöksadr: Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping

Öppet: Normalt mån - fre 9 - 16,
på sommaren även lör - sön
12 - 16. Ring gärna före
besök. Ibland extra öppet på
kvällar och helger.

Kansli: Ragnhild Bergström
Roland Karlsson
Urban Windahl

Exp.tid: Mån-fre 9-12,13-16
Telefon: 013 - 14 90 43
Stugvärd: Roland Karlsson

013 - 705 27

DIS styrelse 2000 - 01
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,
Björkhagsv. 14, 184 38 ÅKERS-
BERGA, 08-54069972,
maria.holmgren@dis.se

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, Warfinges väg 16 4 tr, 112 51
STOCKHOLM
Ordf. Carl-Olof Sahlin,
Tel. 08-756 33 14, ordf_ost@dis.se
Medlemsavgift + 60:-

Internet
DIS hemsida:  http://www.dis.se
Webredaktör:  Urban Windahl,

DIS exp, webmaster@dis.se

DIS Arkiv
Kjell Weber, se DIS styrelse,

dis_arkiv@dis.se

DISBYT-assistans
Skicka ditt DISBYT-utdrag till närmaste
DISBYT-ombud (Mac-användare skick-
ar dock alltid till Hans Vappula)
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

Charlotte Börjesson, Tenorgatan 8,
421 38 VÄSTRA FRÖLUNDA,
031-478093,
charlotte.borjesson@telia.com

Hans Vappula, Hjorthallvägen 3 A,
438 93 LANDVETTER,
031-945132,
hans.vappula@hem.utfors.se

Arne Johansson, S Storgatan 29 D,
590 80 SÖDRA VI, 0492-20520
arne@djursdala.net

Anna-Karin Gustafsson, Villavägen 20,
610 60 TYSTBERGA,
0155-260508, annakaring@spray.se

Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
boine@nurmi.nu

Tomas Sahlin, V. Långggatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tomas.sahlin@home.se

DIS faddrar
Adresser återfinns på sidan 27!

Anmäl alltid adressändring
direkt till DIS expedition!
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Ordföranden har ordet ...
DIS Forskarstuga
Stugvärd: Roland Karlsson
Öppet måndag - fredag normalt
8 - 16, under sommaren dessutom
lördag - söndag 12 - 16, under
hösten även tisdag-kvällar
18 - 20 (ring gärna 013-149043
 för kontroll!)

Nytt år 2002, vad innebär det
för DIS och dess medlemmar?
Förmodligen kommer många

av oss att prova några av alla de nya da-
torhjälpmedel för släktforskning som
kommer fram, inte minst på Internet.
Personligen tror jag att den nya tekni-
ken att läsa scannade kyrkböcker på nä-
tet, i stället för mikrokort på läsappara-
ter, är en nyhet som får sitt genombrott
under 2002 i och med att flera hela län
kommer att bli tillgängliga. Om Genli-
ne lyckas hålla takten två nya försam-
lingar per dag ser det ljust ut för projek-
tet på sikt, vi håller tummarna.

2002 är också det år vi avsevärt ökar
bemanningen på DIS expedition, för att
medlemsservicen ska kunna hålla jäm-
na steg med tillströmningen av nya med-
lemmar, som nu uppgår till netto 2800
nya per år, den 15000:e medlemmen har
redan kommit när detta läses. Ragnhild
Bergström får hjälp i den dagliga med-
lemsservicen av Roland Karlsson, som
dessutom bl a ska kunna svara medlem-
mar på allehanda frågor, som kommer
per post, e-post och från besökare i Fors-
karstugan. Vår web-redaktör med mera
Urban Windahl går upp till heltid för att
få mer tid till angelägna nyutvecklingar
på DIS hemsida, som blir ett allt vikti-
gare fönster utåt för DIS.

För den dagliga servicen kan vi alltså
förlita oss på våra tre anställda, men för
allt det övriga som krävs för att hålla
föreningen och alla våra projekt igång
är det ideella insatser det handlar om.
Det var därför extra trevligt att på den
nyligen genomförda fadder- och funk-
tionsträffen på Valla i Linköping kunna
konstatera att vi har en stor kader av
entusiastiska medlemmar som vill göra
insatser i olika roller för att allt ska fung-
era.

Men även medlemmar som inte åtagit
sig speciella uppgifter kan bidra på oli-
ka sätt, t ex komma med tips och förslag
på nya aktiviteter. En uppgift som de
flesta kan delta i är att sända in DIS-
BYT-utdrag, så att DISBYT-basen blir
ändå mer fantastisk att söka i. Du som
gör fynd i DISBYT och ännu inte själv
bidragit med data, tänk på att förutsätt-
ningen för ditt fynd ju faktiskt var att

någon annan skickat in ett DISBYT-ut-
drag.

Vi ses väl på DIS årsmöte i mars? Håll
utkik på DIS hemsida beträffande års-
mötesföredraget.

Till sist en reflexion över listan med
de 100-tals ändringarna i församlingsin-
delningen, som redovisas på annan plats
i Diskulogen. Kyrkan har efter skiljan-
det från staten inlett omfattande föränd-
ringar för att skapa "bärkraftiga" försam-
lingsenheter. Varför kan man inte fort-
sätta att använda pastoratsbegreppet för
denna uppgift? "Mass-slakten" på his-
toriska sockennamn kommer att uppre-
pas vid kyrkovalen var 4:e år framöver,
och innebär ytterligare en komplikation
i debatten om huruvida församlingsnam-
nen ska vara kvar i folkbokföringsadres-
serna. En tilltalande tanke vore om Riks-
skatteverket "fryser" församlingsindel-
ningen vid skilsmässan kyrka/stat vid
millennieskiftet 1999/2000, döper om
"församling" till "socken" och låter dessa
sockennamn ingå i folkbokföringsadres-
serna, som då får formatet "fastighet-
socken-kommun". På så sätt skulle de
historiska ortsnamnen kunna leva kvar!

Sture B

In
memoriam

Hans Bergendahl i Sorunda har
gått bort. Han var mycket ak
tiv i olika funktioner inom

DIS-Öst, och var även under flera år
DIS-ombud vid förbundsstämmor. Vi
minns honom som synnerligen intres-
serad av DIS verksamhet.

Sture B

Avlidna
medlemmar
Följande medlemmars bortgång

har kommit till vår kännedom
sedan förra numret av Disku-

logen:

21   Kurt Rodin, LINKÖPING
335   Hans Bergendahl, SORUNDA
10163   Åke Liljedahl, BILLESHOLM
12144   Göran Ruthström, UMEÅ
14084   Gunni Lilja, NORRKÖPING

Vi ber er medlemmar att noga kon-
trollera och ev. justera era referenser så
att inte anhöriga  till de bortgångna be-
sväras i onödan!

Vårens program
Träffar i Forskarstugan, Gamla Lin-

köping våren 2002, samtliga kl 19.00:

22/1 DISGEN 8:
Kartor och DISGEN-orter.

19/2 DISGEN 8 för noviser.

19/3 CD-afton.
16/4 DISGEN 8:

Frågor och tips.

Skaffa dig din egen
DIS-pin! Finns att
köpa på DIS exp.
eller hos din region-
förening!
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Helgen 27-28 oktober samlades
inte mindre än 70 faddrar och
andra funktionärer inom DIS

på Valla folkhögskola i Linköping. Del-
tagarantalet kan ses som en manifesta-
tion av det stora intresset för förenings-
arbete inom DIS. Träffen inleddes med
en god lunch i Storgården. Det efterföl-
jande mötet i aulan föregicks av en tyst
minut för Hans Bergendahl, som läm-
nat oss. Därefter öppnade DIS ordföran-
de Sture Bjelkåker mötet och hälsade alla
deltagarna välkomna. Sture talade om
Valla gårds historia från medeltiden och
framåt. DIS Forskarstuga i Gamla Lin-
köping ligger för övrigt på Valla gårds
före detta utmarker.

Presentation av deltagarna
Deltagarna presenterade sig och be-

rättade kort om sina kontakter med med-
lemmarna, det var faddrar DISGEN/Ut-
bildare, faddrar Mac/Reunion, faddrar
Holger, DISBYT-ombud, DIS Teknik-
grupp, några experter på olika områden,
delar av DIS styrelse samt DIS perso-
nal. Styrelseledamoten Bo Kleve berät-
tade att han nyss gift sig med en svensk-
amerikanska med gemensamt släktfors-
karintresse i Värmland. De gratulerades
med en applåd.

Ragnhild Bergström från DIS expedi-
tion berättade att cirka 1000 mail / må-
nad kommer dit. En del mail kommer
fel, dom skickas vidare till rätt instans.
Ragnhild rekommenderade att använda
sig av medlemsnumret vid kontakter, det

underlättar och man kan

då inte förväxla personer med samma
namn. Ragnhild önskade synpunkter om
expeditionen.

Aktuellt om DIS
Sture presenterade läget för ”DIS just

nu”. DIS aktuella medlemsantal uppgick
till 14400, med en nettoökning på 2700
senaste 12 månader. Den nya DIS-bro-
schyren, ”Varför väljer så många släkt-
forskare DIS?” visades, det  informera-
des om att det går att rekvirera densam-
ma. Broschyren kommer att skickas bl a
till alla kända arkiv för utläggning vid
deras forskarsalar.

Därefter visade och kommenterade
Sture en Power Point presentation med
bl a följande innehåll:

- DIS utveckling medlemsantal
- DIS i förbundet
- DIS syften
- DIS hemsidan
- DIS trestegsraket
- DIS arkiv
- Sveriges Släktforskarförteckning
- DIS organisationen
- DIS policy i stolpform
- DIS verksamhetsplan 2001-2002
- Hur utvecklas DISGEN
- Svenska Kyrkböcker On Line

Power Point presentationen, som kom-
mer att uppdateras fortlöpande,  kan be-
ställas hos ordf@dis.se för användning
vid kurser och möten.

Eftermiddagen fortsatte med gruppar-
bete i de fem funktionärsgrupperna.

Faddrar med
DISGEN/PC-inriktning

Den största gruppen utgjordes av DIS-
GEN/PC-faddrar som nu bl a kunde sam-
manfatta erfarenheterna från introduk-
tionen av DISGEN8. Grupp- arbetet led-
des av styrelseledamoten Christer Gus-
tavsson, som på ett föredömligt sätt lyck-
ades hålla en röd tråd i de stundtals liv-
liga diskussionerna. Bland det som av-
handlades märktes säkerhetskopiering,
bildhantering, kursmaterial, rutiner för
rapportering av problem och förslag till
förbättringar, utbildning i DISGENs
funktioner för kartpresentation samt
strukturerade ”källor och citat”.

På söndagen fick gruppen besök av
DISGENs programmerare och tillika
DIS hedersmedlem Lars Blomberg. Han
talade bl a om buggfiler, felkoder, ort-
databasen, GEDCOM export/import
samt gav några visioner om framtiden.
Sture B informerade om att en annan
medlem som bäst håller på att sätta sig
in i DISGENs källkod för att efterhand
kunna deltaga i vidareutvecklingen.

DIS-faddrar för
andra program

Faddrarna med inriktning på Mac- och
Reuinion hade besök av Micael Korn-
dahl från Gensoft, som ansvarar för för-
säljning och anpassning av Reunion-pro-
grammet i Sverige. Även Mac-versionen
av DISGEN ventilerades, många med-
lemmar använder fortfarande detta pro-
gram, trots att utvecklingen av denna
version måst avbrytas sedan några år.

Faddrarna med Holger-inriktning gick
igenom sina aktuella frågeställningar
under lördagen, inför söndagens besök
av Bo Lindvall från Archeion. En ny
Holger-version lär vara i sikte under
2002.

Teknikgruppen
DIS teknikgrupp, som bildats under

året hade sitt första gemensamma möte,
där deltagarna kunde lära känna varan-
dra och lägga upp riktlinjerna för sitt
arbete framöver. Mera härom på annan
plats i detta nummer av Diskulogen.

DIS 6:e fadderträff
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DISBYT-ombuden
Ett nytt DISBYT-ombud introducera-

des, Anna-Karin Gustafsson i Tystber-
ga. Olof Cronberg kvarstår som anvarig
för DISBYT-projektet, men ska avlas-
tas rutinuppgifter pga sitt nya åtagande
i Släktforskarförbundets styrelse. Bland
frågor som ventilerades märks frågan
hur DISBYT-utdrag från avlidna med-
lemmar ska hanteras, härvid ska sam-
ordning ske med projektet DIS Arkiv.

Sture cirkulerade mellan grupperna
och kunde konstatera hur kreativiteten
blommar när man får träffas öga mot öga
på detta sätt. E-post och web-diskussio-
ner i all ära, men dessa nya medier kan
inte ersätta nyttan av att träffas fysiskt
då och då.

Återsamling
Söndag eftermiddag hölls åter en ge-

mensam samling i aulan, där de olika

funktionärsgrupperna rapporterade om
sina diskussioner och slutsatser. Flera
nya idéer hade kommit fram och skulle
arbetas vidare med.

Lennart Ekman presenterade en Po-
wer Point-serie om "Introduktion i släkt-
forskning" som passar utmärkt vid kur-
ser och information för blivande släkt-
forskare. DIS faddrar och utbildare får
använda bildserien vid behov.

Sture avslutade med en utblick om DIS
förutsättningar framöver och berörde bl
a följande punkter:

- Hur många blir vi?
- Organisation - Demokrati
- Anställda vs ideellt arbete
- DISGEN-utvecklingen
- DISBYT-utvecklingen
- Vad blir nästa stora projekt inom
  DIS?
- DIS på Internet
- DIS i Släktforskarförbundet

- DIS internationellt

Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp
för att ha beredskap inför framtiden,  ”vi-
sion 2005-2010”.

I övrigt konstaterades att DIS ekono-
mi är god. En fråga kom om man kan
starta nya DIS-föreningar. Sture: Det är
fritt fram att starta nya regionförening-
ar. Alla nuvarande sex regionförening-
ar fungerar mycket bra och är ytterst liv-
aktiga i sina respektive områden.

Sture avslutade mötet genom att tacka
alla deltagare och medverkande för två
högintressanta dagar. Deltagarna tack-
ade i sin tur DIS genom ordföranden för
arrangemangen samt Valla folkhögsko-
la för.god mat och vänligt bemötande.

Monika Krantz
Sture Bjelkåker
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Ändringar i församlingsindelningen
från 2002-01-01

Kronobergs län (G)
07-81-20 Ljungby Maria:

Ljungby (nybildad församling, ut-
bruten ur Ljungby)

07-80-15 Vederslöv-Dänningelanda:
Vederslöv, Dänningelanda

Kalmar län (H)
08-40-05 Hulterstad-Stenåsa:

Hulterstad, Stenåsa

08-40-03 Mörbylånga-Kastlösa:
Mörbylånga, Kastlösa

08-40-16 Norra Möckleby, Sandby och
Gårdby:
Norra Möckleby, Sandby, Gårdby

08-40-08 Sydöland:
Södra Möckleby, Smedby, Gräs-
gård, Segerstad, Ventlinge, Ås

08-84-08 Södra Vi-Djursdala:
Södra Vi, Djursdala

Gotlands län (I)
09-80-09 Hangvar-Hall:

Hall, Hangvar

Blekinge län (K)

10-81-07 Listerby:
Listerby, Förkärla, Hjortsberga,
Edestad

10-80-06 Lyckå:
Augerum, Lösen, Flymen

Skåne län (M)
12-87-31 Anderslöv:

Anderslöv, Grönby, Gärdslöv, Ön-
narp

12-77-01 Björnekulla-Västra Broby:
Björnekulla, Västra Broby

12-70-14 Brösarp-Tranås:
Brösarp, Tranås, Onslunda, Spjuts-
torp, Andarum, Eljaröd, Fågeltofta

12-90-23 Bäckaskog:
Ivö, Kiaby, Trolle-Ljungby

12-81-16 Dalby:
Dalby, Hällestad, Bonderup

12-87-15 Dalköpinge:
Dalköpinge, Gislöv, Bösarp, Sim-
linge, Gylle, Kyrkoköpinge

Från Nils Marelius (Tack, Nils!),
medarbetare till Sveriges För
samlingar ge-nom tiderna, har vi

fått en sammanställning av alla indel-
ningsändringar för Svenska kyrkans för-
samlingar som införs vid årsskiftet. Alla
dessa ändringar innebär att 260 gamla
församlingsnamn helt och hållet faller
bort, och att 28 nya/utökade församling-
ar får helt nya namn.

Här kan också nämnas, att en del be-
slut är att vänta år 2004, som skall träda
i kraft när ny mandatperiod börjar år
2006. Några förslag till ändringar år
2002 föll bort, genom att alla förbere-
delser inte hanns med. Ändringar är att
vänta i bl.a. Linköpings och Västerås
stift.

Till sist kan som kuriosum nämnas,
att Sveriges minsta församling, Holm i
Gryta pastorat och Uppsala stift med 26
invånare kvarstår som egen församling
t.o.m. år 2005.

I listan nedan redovisas alla föränd-
ringar av församlingar. För varje föränd-
ring anges först den nya församlingsko-
den, sedan nya församlingsnamnet och
därefter en lista av gamla församlingar
som slagits samman i den nya. Dess kan
eventuellt följas av en kommentar inom
parentes.
Anm: Pastoratsändringar redovisas ej
här.

Stockholms län (AB)
01-36-05 Dalarö-Ornö-Utö:

Utö, Ornö, Dalarö

01-20-03 Djurö, Möja och Nämdö:
Möja, Djurö, Nämdö

01-88-01 Norrtälje-Malsta:
Norrtälje, Malsta (ändrat 2001-01-
01)

01-91-01 Sigtuna:
Sigtuna, S:t Olof, S:t Per, Haga

01-81-01 Södertälje-Tveta:
Södertälje, Tveta

01-40-01 Turinge-Taxinge:
Turinge, Taxinge

01-36-06 Västerhaninge-Muskö:
Västerhaninge, Muskö

Uppsala län (C)
03-82-07 Öregrund-Gräsö:

Öregrund, Gräsö

Södermanlands län (D)

04-84-10 Hällby församling med Tum-
bo och Råby-Rekarne:
Hällby, Tumbo, Råby-Rekarne

04-83-01 Katrineholm-Stora Malm:
Katrineholm, Stora Malm

04-80-02 Nyköpings Alla Helgona förs.
med Svärta:
Nyköpings Alla Helgona,Svärta

04-80-19 Rönö:
Råby-Ripsa, Lid, Ludgo-Spelvik

04-86-07 Stallarholmen:
Ytterselö, Överselö, Toresund

04-80-10 Stigtomta-Vrena:
Stigtomta, Vrena

04-86-01 Strängnäs domkyrkoförsam-
ling med Aspö:
Strängnäs domkyrkoförsamling,
Aspö

04-90-20 Tystbergabygden:
Tystberga-Bälinge, Lästringe

04-84-13 Västra Rekarne:
Öja, Västermo, Gillberga, Lista

04-86-06 Åker-Länna:
Åker, Länna

Östergötlands län (E)
05-82-10 Sankt Anna:

Sankt Anna, Mogata, Skällvik,
Börrum

Jönköpings län (F)
06-42-03 Mullsjö:

Nykyrka, Bjurbäck

06-80-21 Norra Mo:
Bottnaryd, Mulseryd, Angerds-
hestra

06-42-02 Sandhem-Utvängstorp:
Sandhem, Utvängstorp
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12-84-05 Farhult-Jonstorp:
Farhult, Jonstorp

12-65-11 Fränninge-Vollsjö:
Fränninge, Vollsjö

12-78-02 Förslöv-Grevie:
Förslöv, Grevie

12-90-25 Gustav Adolf-Rinkaby:
Gustav Adolf, Rinkaby

12-87-06 Hammarlöv:
Hammarlöv, Västra Vemmerlöv,
Fuglie, Maglarp, Bodarp, Västra
Tommarp, Skegrie

12-91-15 Hammenhög:
Hammenhög, Hannas, Östra Her-
restad, Vallby

12-92-11 Hjärnarp-Tåstarp:
Hjärnarp, Tåstarp

12-80-10 Husie och Södra Sallerup:
Husie, Södra Sallerup

12-33-09 Höllviken:
Räng, Stora Hammar

12-66-02 Hörby:
Hörby, Lyby, Fulltofta, Äspinge,
Södra Rörum, Svensköp

12-91-19 Kivik:
Södra Mellby, Vitaby, Ravlunda

12-87-21 Källstorp:
Källstorp, Lilla Beddinge, Östra
Klagstorp, Tullstorp, Hemmes-
dynge, Södra Åby, Östra Torp, Lil-
la Isie, Äspö

12-86-05 Ljunit:
Balkåkra, Snårestad, Skårby, Sjör-
up, Bjäresjö

12-61-12 Löddebygden:
Löddeköpinge, Barsebäck, Hög

12-86-17 Löderup:
Löderup, Hörup, Valleberga, Glem-
minge, Ingelstorp

12-80-06 Möllevången-Sofielund:
Möllevången, Sofielund

12-83-12 Mörarp-Hässlunda:
Mörarp, Hässlunda

12-85-11 Reslöv-Östra Karaby:
Reslöv, Östra Karaby

12-67-04 Ringsjö:
Gudmuntorp, Hurva, Bosjökloster

12-65-03 Sjöbo:
Södra Åsum, Ilstorp, Björka

12-33-05 Skanör-Falsterbo:
Skanör, Falsterbo

12-64-06 Skivarp:
Skivarp, Västra Nöbbelöv, Östra
Vemmenhög, Västra Vemmenhög,
Svenstorp

12-70-09 Smedstorp:
Smedstorp, Kverrestad, Tosterup,
Bollerup, Övraby, Östra Ingelstad

12-93-03 Stoby-Norra Sandby:
Stoby, Norra Sandby

12-86-11 Stora Köpinge:
Stora Köpinge, Stora Herrestad,
Borrie, Öja

12-14-02 Svalövsbygden:
Svalöv, Felestad, Tirup, Torrlösa

12-63-01 Svedala:
Svedala, Börringe, Törringe, Väs-
tra Kärrstorp

12-86-14 Sövestadsbygden:
Sövestad, Bromma, Hedeskoga, Hö-
gestad, Baldringe

12-70-05 Tomelillabygden:
Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ulls-
torp, Benestad

12-90-05 Träne-Djurröd:
Träne, Djurröd

12-30-06 Uppåkra:
Uppåkra, Knästorp, Tottarp, Görs-
löv, Särslöv, Mölleberga

12-81-21 Veberöd:
Veberöd, Vomb, Silvåkra

12-33-04 Vellinge-Månstorp:
Vellinge, Gessie, Eskilstorp, Hökö-
pinge, Västra Ingelstad, Östra Gre-
vie, Mellan-Grevie, Södra Åkarp,
Arrie

12-64-12 Villie:
Villie, Örsjö, Slimminge, Solberga,
Katslösa

12-83-05 Välinge-Kattarp:
Välinge, Kattarp

12-83-09 Välluv-Frillestad:
Frillestad, Välluv

12-63-07 Värby:
Hyby, Bara, Bjärshög, Skabersjö

12-90-07 Vä-Skepparslöv:
Vä, Skepparslöv

12-65-15 Östra Kärrstorp:
Brandstad, Öved, Östra Kärrstorp

12-85-02 Östra Onsjö:
Stehag, Trollenäs, Bosarp, Västra
Strö, Billinge

12-85-21 Östra Strö-Skarhult:
Östra Strö, Skarhult

Hallands län (N)

13-83-05 Himledalen:
Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad,
Gödestad, Skällinge, Nösslinge

13-81-07 Ränneslöv-Ysby:
Ränneslöv, Ysby

Västra Götalands län (O)

14-42-14 Algutstorp:
Algutstorp, Kullings-Skövde, Söd-
ra Härene, Landa

14-96-24 Berg:
Berg, Lerdala, Timmersdala, Böja

14-45-04 Essunga:
Essunga, Fåglum, Kyrkås

14-44-08 Flo:
Flo, Ås, Sal

14-44-12 Fridhem:
Hyringa, Malma, Längnum

14-45-02 Främmestad-Bäreberg:
Främmestad, Bäreberg

14-96-20 Frösve:
Horn, Frösve, Säter, Binneberg

14-62-01 Fuxerna-Åsbräcka:
Fuxerna, Åsbräcka

14-73-07 Fägre:
Fägre, Trästena, Bällefors, Eke-
skog, Beateberg, Hjälstad, Svene-
by, Mo

14-99-12 Grolanda-Jäla:
Grolanda, Jäla

14-91-16 Gällstad och Södra Säm:
Gällstad, Södra Säm

14-71-02 Götene:
Götene, Holmestad, Vättlösa, Kin-
ne-Vedum

Ortdatabasen i DISGEN kom-
mer inte att ändras med anled-
ning av de nu aktuella ändring-
arna, utan i både DISGEN 7 och
DISGEN 8 är det 1989 som är
referensår för församlingsindel-
ningen, i enlighet med uppgif-
terna boken "Sveriges försam-
lingar genom tiderna". Som
släktforskare vill man egentligen
ha en "tidsaxel" i ortdatabasen
för att spegla alla ändringar som
varit genom århundradena, vil-
ket kanske kan realiseras i nå-
gon framtida version.

Sture B
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Inte bara
deklarations-
blanketter ...
På Riksskatteverkets webplats

(www.rsv.se) hittar du inte bara
blanketter och lagar.

Om du väljer Övrigt längst ner i vän-
stermenyn hittar du bl.a. rubriken För-
valtningsinfo.

Torrt så det ryker, tänker du nog nu.
Ja, visst är det mesta av innehållet på
denna sida ganska ointressant för en
släktforskare, men när du kommer ne-
derst på sidan hittar du några guldkorn
under rubriken Historia. Surfa dit när
du får tid!

Medlemstips förmedlat av Björn J

14-96-27 Götlunda:
Götlunda, Flistad, Vad

14-97-01 Hjo:
Hjo, Grevbäck

14-42-06 Hol:
Hol, Siene, Horla

14-99-04 Hällestad-Trävattna:
Hällestad, Trävattna

14-86-06 Idefjorden:
Näsinge, Lommeland, Hogdal

14-94-03 Järpås:
Järpås, Uvered, Häggesled

14-71-18 Kinnekulle:
Forshem, Fullösa, Medelplana,
Västerplana, Österplana, Kestad

14-99-16 Kinneved:
Kinneved, Vårkumla, Brismene

14-70-29 Kvänum:
Kvänum, Norra Vånga, Edsvära,
Jung, Öttum, Fyrunga

14-71-12 Källby:
Källby, Broby, Skeby, Hangelösa

14-70-24 Larv:
Larv, Längjum, Tråvad

14-45-07 Lekåsa-Barne Åsaka:
Barne-Åsaka, Lekåsa

14-42-01 Lena:
Lena-Bergstena, Fullestad

14-70-04 Levene:
Sparlösa, Long, Slädene

14-35-04 Naverstad-Mo:
Naverstad, Mo

14-96-08 Norra Kyrketorp:
Norra Kyrktorp, Hagelberg

14-70-10 Ryda:
Ryda, Naum, Södra Kedum

14-94-13 Sunnersberg:
Sunnersberg, Gösslunda, Strö,
Rackeby, Skalunda, Otterstad

14-96-14 Sventorp-Forsby:
Sventorp, Forsby

14-44-03 Särestad:
Särestad, Bjärby, Håle, Täng, Fla-
keberg

14-73-01 Töreboda:
Töreboda, Halna

14-98-12 Valstad:
Valstad, Kymbo, Vättak, Suntak,
Hångsdala, Östra Gerum

14-70-01 Vara:
Vara, Skarstad, Önum, Hällum

14-70-14 Vedum:
Bitterna, Laske-Vedum, Eling, Söd-
ra Lundby

14-96-17 Väring:
Väring, Locketorp

14-99-28 Yllestad:
Yllestad, Vistorp, Näs, Vartofta-
Åsaka, Kälvene

14-88-03 Åsaka-Björke:
Väne-Åsaka, Norra Björke

På Skatteverkets websida hittar du bl a Sveriges församlingar genom tiderna

Värmlands län (S)
17-37-09 Norra Ny-Nyskoga:

Norra Ny, Nyskoga

Örebro län (T)
18-80-13 Axberg:

Axberg, Hovsta, Kil, Ervalla

18-80-27 Glanshammar:
Glanshammar, Rinkaby, Lillkyrka-
Ödeby

18-80-08 Tysslinge:
Tysslinge, Vintrosa, Gräve

Gävleborgs län (X)

21-83-09 Arbrå-Undersvik:
Arbrå, Undersvik

21-21-01 Ovanåker:
Ovanåker, Voxna

21-81-01 Ljusdal-Ramsjö:
Ljusdal, Ramsjö

21-63-01 Los-Hamra:
Los, Hamra

21-84-01 Hudiksvall-Idenor:
Hudiksvall, Idenor

Jämtlands län (Z)
23-05-03 Hällesjö-Håsjö:

Hällesjö, Håsjö

Västerbottens län (AC)
24-09-01 Bygdeå:

Bygdeå, Nysätra
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I samband med fadderträffen som
ägde rum i Valla folkhögskola i slu-
tet av oktober, fick teknikgruppen

möjlighet att träffas på ett personligare
plan. Vi ville formulera gruppens avsikt
och se vilka möjligheter vi har att bidra
till föreningens vidareutveckling på sikt.
Det har tidigare varit inställningen att
gruppen skulle bevaka och rapportera
kring sådant som kan vara intressant för
släktforskare ur ett tekniskt perspektiv,
men exklusive allt som rör DISGEN-pro-
grammet.

Det kom nu önskemål om att vi kon-
centrerar oss kring ett fåtal projekt som
bör utvecklas i riktning mot någon form
av demo, sådan att styrelsen kan ta ställ-
ning till om det är värt att satsa vidare
på projektet. Vi får samtidigt komma
ihåg att gruppens medlemmar arbetar
ideellt, och det är inte meningen att del-
tagare skall känna sig pådrivna av allt-
för stora förväntningar, som lätt kan bli
fallet.

Gruppen skall ha en öppen inställning
till övriga DIS-medlemmar och vill där-
för bjuda in envar som har förslag av
teknisk art att lämna sådana via epost.
Frågor bör dock inte handla om DIS re-
dan pågående verksamhet, där kontakt-
personer redan finns. Tipsen vi får in
sammanställs allteftersom och vi får på
det viset en bas av förslag ur vilken den
som har intresse kan  börja vidareutveck-
la det hela.

En form för arbete som verkar passa
bra, är att man arbetar parvis kring nå-
got gemensamt intresse. Sådana gryen-
de projekt kommer vi i fortsättningen att
beskriva var för sig. De områden som vi
på detta vis tog fasta på under dagarna i
Valla var dessa:

- Geografisk kartinformation och
GPS i kombination

- Multimedia och berättelsesturktur

- CAD-utskrift av stora anträd

- GEDCOM och XML

- PALM-typ av primärdatainsamling

Sammankallande i gruppen är Olov
Fahlander och det går bra att kontakta
gruppen med tips om vidareutveckling
via email: teknik@dis.se.

Vilka är vi?

Olov Fahlander: Sitter
vid det som kallas ’me-
diateknik’ vid Campus
Norrköping vid Linkö-
pings Universitet, där det
utbildas civilingenjörer i
mediateknik. Leder bl a
projekt med Macromedia
Director som man med

lätthet gör spelliknande tilämpningar
med.

Anne-Marie Båge-
stam: Jag arbetar med
systemförvaltning, fil-
hantering och program-
mering på ett inkassofö-
retag. Jag har släktfors-
kat och hembygdsforskat
sedan -77, tillsammans

med min far. Jag är intresserad av hur
man sammanställer materialet, systema-
tiskt och visuellt.

Anders Eriksson: Är
utbildad och har arbetat
på KTH, både som lära-
re och systemadministra-
tör. Jag är intresserad av
strukturer och topologi-
er. Har i höstas drivit en
påbyggnadskurs i DG8.
Jag är suppleant i DIS-

ÖST's styrelse.

Robert Hammar-
stedt: Jag arbetar nor-
malt med väg- och led-
ningsprojektering på
SWECO VBB VIAK i
Sundsvall. Min specia-
litet är visualisering av
framtida vyer/utseen-
den, dvs hur kommer

den nya vägen att se ut i landskapet. Jag
arbetar med både fotografier (egna från
helikopter) och gör fotomontage och jag
gör virtuella helikopterflygningar (film)
över landskapet med ortofoton på ter-

Teknikgruppen organiserar sig

rängmodeller.

Christer Hamré: Arbe-
tar som datasamordnare
vid Akademiska Hus dot-
terbolag i Göteborg (tid.
Byggnadsstyrelsen). Skö-
ter datorerna (ca 70 st)
och allt som finns runt
omkring dem, i Karlstad,
på Tjärnö, Borås, Skara

samt Göteborg. Tidigare arbetat på bank,
lager, med fastighetsskötsel, på datortek,
Lear Corporation m.fl.  Håller (2001) på
att utarbeta en skrift tillsammans med
en kamrat i Östra Tollstad, Östergötland
om människor och torp i församlingen.
Den kommer även att innehålla GPS-
positionerade kartor. Intressen: PC-da-
torer, natur, kultur & historia, foto, fis-
ke, släktforskning m.fl.

Björn Johansson: Ar-
betar med övervaknings-
system för Mobiltelefoni
på Ericsson Radio Sys-
tems i Linköping. Har
varit engagerad i DIS se-
dan starten. ”Flyttade”
DISGEN på ABC till PC
en gång i tiden. Är road

av att testa grafiska och multimediala
tekniker som stöd för min släktforsk-
ning. Har bl a labbat en del med anime-
ringar, virtuell teknik som QuickTime
och video.

Jan Nilsson : Äger
och driver en Expert
Fotobutik i Staffanstorp
och är ordf. i DIS SYD,
har sysslat med datorer
på hobbynivå i drygt 20
år och är autodidakt. Ti-
digare utbildad Radio &
TV tekniker samt svag-

strömselektriker. Allmänt teknikintres-
serad med inriktning på nyheter.

Åke Sjödin: Arbetar
med forskning och ut-
veckling på Elforsk inom
området överföring och
distribution. Jag är ock-
så medlem i DIS-Aros
styrelse. Är intresserad
av nya metoder för in-
och utmatning av släkt-
data t ex med PDA. Ett

annat intresse GEDCOMs eventuella ef-
terföljare.

Var ej
med på
Fadder-
träffen

då bilder
togs.



med    SLÄKTFORSKARNYTT

10
Nr 56, dec 2001

Ett sätt att
levandegöra
din hemmiljö

I tidigare artiklar har jag berättat
om att med datorteknik ge bilder
mera "liv". I Diskulogen nr 54 ger

vi också en introduktion till användning-
en av programmet MultiMedia Builder.
Olika typer av animerade objekt kan här
infogas i kombination med bilder och
text. Några ex. är animerade gif-bilder,
ljud och videosekvenser.

Virtuell verklighet kallas en teknik
med vilken man kan animera sekvenser
av bilder på olika sätt. Tekniken är in-
tressant när vi vill dokumentera våra
hemmiljöer både ute och inne, samt när
vi vill återge form och utförande hos oli-
ka släktklenoder i vår ägo.

Denna teknik har blivit lättillgänglig
genom användningen av digital still-
bildskamera, överkomliga bearbetnings-
program. Desutom erbjuder bredbands-
anslutning möjlighet att kunna överföra
större mängder data på kortare tid.

Tekniken har tagits fram av Apple och
ingår i deras QuickTime-arkitektur.
QuickTime Virtual Reality, kallat QT-
VR, innehåller två grundläggande tek-
niker att bearbeta bilder:

- Skapande och visning av panorama-
vyer

- Roternade visning av roterande fö-
remål.

Du som studerat CDn om Bjärka Säby

f rån Temainstitutionen på Linköpings
Universitet känner nog igen sig här. Tek-
niken verkar kanske komplex men idag
finns det datorprogram för VR för nå-
gon eller några tusenlappar att tillgå.

Panoramabilder
Om man tar en serie bilder samtidigt

som du vrider dig en aning mellan bil-
derna kan du få bilder som i motivet
överlappar varandra. Genom att skarva
dessa kan du få en panoramabild. Man
kallar tekniken att tråckla (på engelska
stitch). Till de flesta digitalkameror föl-
jer datorprogram som kan hjälpa dig att
göra dessa skarvningar. Det finurliga
med QTVR Panorama-tekniken är att du
nu tar detta panorama och gör en VR-
film (typ .mov) av den. För detta behö-
ver du ett speciellt QTVR-program. Med
en QuickTime-visare i (web-läsaren i)
datorn får du upp en bildruta och med
musen kan du sedan styra vilken del av
panoramabilden du vill se. Du kan även
zooma ut och in i bilden. Med hög upp-
lösning i bilden kan du se många detal-
jer när du zoomar in.

QTVR-tekniken för panorama inne-
håller lite finesser till. Om din serie av
bilder eller ditt panorama räcker hela
varvet runt, kan du skapa en oändlig
"VR-film" där du på skärmen kan snur-
ra runt hur många varv och i vilken
riktning som helst.

En annan finess är att använda s.k.
"heta fläckar" (på engelska kallas de
hot spots) i panoramabilden. Med
QTVR-programmet kan du markera
olika fläckar i bilden och till dessa kny-
ta vissa egenskaper. Det vanliga är att
peka ut en websida. Om du tittar på
panoramat i t.ex. Internet Explorer, kan
du genom att  markera och klicka på
den speciella fläcken plocka fram en

annan panoramabild eller en web-sida
med relaterat innehåll. När man på det-
ta sätt går in i en annat QTVR-panora-
ma kallas detta att byta scen.

Ytterligare exempel på mekanismer är
att till panoramat knyta ljud. Då kom-
mer ljudet att röra sig från den ena av
stereohögtalarna till den andra allt efter
som du vrider på bilden.

Roterande föremål
 En annan QTVR-teknik är återgiv-

ning av ett föremål. Genom att fotogra-
fera en sak från ett antal vinklar kan man
med ett QTVR-program skapa en "VR-
film" som när man drar musen ut sidan
i bildförnstret får en bildväxling som ger
intrycket att vi rör oss runt föremålet.
Med flera bildsekvenser i olika plan kan
man få föremålet att rulla runt lite "hur
som helst".

De olika bildsekvenserna behöver nöd-
vändigtvis inte rotera föremålet som så-
dant. Man kan istället förändra föremå-
let så att t.ex en kista öppnar lockat så
att man kan titta in på dess innehåll.

Några tillämpningsexempel
Både Apple och andra företag har ta-

Virtuell verklighet

Interiören från Handelsboden på Kryddbodtorget i Gamla Linköping. Detta är ett resultat av en "stitchning" med
programmet PhotoStitch som medföljer Canons digitala kameror.
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git fram program för attutnyttja tekni-
ken. Företaget VR Toolbox är ett av dem.
Eftersom jag provat en del i PC med pro-
gram från det senare får du nedan se någ-
ra skärmexempel från detta. De olika

programmen heter VR
PanoWorx, VR Object-
Worx och VR Scene-
Worx. I Forskarstugan
i Gamla Linköping
finns en skarp version
av VR PanoWorx samt
nerladdade demover-
sioner av de övriga.
Demoprogram kan
hämtas från företagets
websida.

Panorama ute och inne
Med panoramabilder utomhus kan du

ge en översikt över hur olika byggnader
ligger. Med olika bildsviter kan du fånga
olika vinklar av samma miljö. Om du
istället går inomhus kan du fånga varje
rum för sig. Genom att koppla dessa sce-
ner kan du förflytta dig både in och ut i
de olika virtuella värdarna.  För foto-
grafering inomhus är det viktigt att du
har någorlunda jämn belysning. Om
kontrasterna är stora, ta gära bilderna
med större överlappning. Stitchprogram-
men kan kompensera ljuset i de olika

bilderna ganska bra. Använd helst sta-
tiv och montera kameran horisontellt.
Om inte kameran är horisontellt monte-
rad när du tar dina bilder kommer du att
få en krökt panoramabild  som inte är så
användbar för QTVR.

Några förklaringar till bilderna:

I Setup-fönstret anger man typ av ob-
jektiv (brännvidd, vinkel för hela pano-
ramat, mm) som använts.

I  Aquire-fönstret importerar man bild-
rna. Antingen har man ett antal över-
lappande bilder eller så tar man en pre-
parerad panormamabild.

I  Stitch-fönstret sker sammanfogning-
en av bilderna. Manuella ingrepp kan
göras här om passningen är "svår" för
programmet.

I Blend-fönstret kontrollerar man pro-
grammets utjämning av ljusdiffernenser
mellan delbilderna

I Hot Spot-fönstret anger man vilka
ytor som skall tolkas som "heta fläckar"
och anger vilken referens som skall kny-
tas till dessa.

I  Compress-fönstret anges vilken bild-
storlek och kompressionsgrad som skall
erhållas vid konverteringen.

I Preview-fösnstret kan man se och
prova resultatet och även exportera det-
ta till olika filformat. Slutresultatet vi-
sas sedan med QuickTime Viewer, se bild
på  föregående sida. Med musen styr man
vilken förflyttning som skall ske av bil-

den, med Skift-
och Ctrl-tangen-
terna zoomar man
ut och in  i bilden
och på de heta
fläckarna kan
man klicka med
vänster musknapp
för att byta scen
eller titta på web-
sida.

forts. på
sid 16
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En kulturskatt räddad åt eftervärlden

Under några dagar i november
har jag haft möjlighet att utnytt-
ja den scanner som föreningen

har på kans-liet i Linköping. När så re-
daktören Björn kommer på besök, vill
han ta någon bild  på mig vid skannern,
samtidigt som han önskar att jag berät-
tar något om det jag håller på med.

Glasplåtar bland skroten
Jag, som är född i Ulricehamn, arbe-

tade i unga år på ett skrothandelsföretag
som kontorist. En dag  i oktober 1945
kommer en leverantör med lump och
skrot som han köpt hos ett dödsbo. Bl.a.
hade han en kartong med fotografiplå-
tar av glas i storlek 9 x 12 cm. Eftersom
dessa var belagda med silver gick glaset
inte att återvinna och plåtarna var ur den
synpunkten värdelösa.

Motiv från bl a Ulricehamn
Jag var intresserad av fotografi och

undersökte plåtarna, vilka visade sig i
stor utsträckning ha motiv från bl.a.  Ul-
ricehamn, Marstrand, Fjällbacka, Lyse-
kil samt Göta kanal vid sekelskiftet 18-
1900. Jag köpte plåtarna,  för samma pris
som om företaget köpt dom för återvin-
ning, och tänkte att vid något tillfälle
skall jag framkalla bilder.

Fantastisk skärpa
Tiden gick och någon gång gjorde jag en del kontaktkopior och såg vilken fan-

tastisk skärpa bilderna hade och förstod
att med den detaljrikedom som fanns på
dom, så måste de förstoras.

Förstoringsapparat som kunde ta så
stora plåtar hade jag inte, men tänkte,
att när jag blir pensionär en gång skall
jag köpa en begagnad apparat och göra
bilder.

Från förstoringsapparat till
scanner

Nu är det 2001 och tiden samt tekni-
ken har sprungit ifatt mig. Nu kan jag,
efter det att jag läst in bilderna på da-
torn – bränna dem på CD-rom och där-
efter sitta hemma vid min PC och  för-
stora samt upptäcka saker om min fö-
delsestad som jag tidigare inte hade en

aning om.

T ex att Grodparken och tidigare Lil-
la Torget var en marknadsplats med kre-
atur, innan Engströmska huset byggdes!

Bilderna är tagna av Löjtnant Hall som
var en ivrig amatörfotograf. Hade jag
inte varit så intresserad av fotografi och
min stads historia, hade plåtarna ham-
nat på soptippen!

Jag uppskattar vänligheten och hjälp-
samheten från personalen på kansliet –
Ragnhild - Roland och Urban.

Medl 429
Roland Harryson
Norrköping
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Scanna bilder
själv!

Att scanna (på svenska borde vi kan-
ske säga fånga, men man fastnar så lätt
i "fackjargongen") bilder är inte så
krångligt. Men det förutsätter förstås att
du har tillgång till en scanner.

Idag finns det ganska billiga scannrar
att köpa. Strax över 1000-lappen och
uppåt får du lägga ut. Upplösningen 600-
1200 dpi (dots per inch = punkter per
tum) räcker i de flesta fall bra för att
bevara bildkvaliteten för att i efterhand
förtora enskilda delar av bilden i efter-
hand, spec. om du avser att lägga den på
din hemsida.

Som illustration till höger ser du någ-
ra varianter av bilder från en av de i fö-
regående artikler omnämnda glasplåtar-
na.

Starta lämpligen ett bildprogram först.
Från detta program kan du sedan starta
scannerprogrammet. I detta fall har vi
utgått från PaintShop Pro. Vi väljer att
från File-menyn välja Import för
TWAIN (Scanner-funktion) och Acuire,
dvs hämta bild. Scanner-programmet för
vår Epson-scanner startar och härifrån
styr du sedan scannern.

Vår scanner har ett lock med ljustill-
sats, som gör det möjligt att scanna ge-
nomskinliga bilder. Placera Placera ori-
ginalet med framsidan neråt och lägg på
locket. Belysningen i locket används när
scanningen sker.

När vanliga papperskort scannas,
monteras en vit tryckplatta framför gla-
set på lockets innersida och bilden bely-
ses då istället inifrån scannern mot bil-
den.

Här följer arbetsgången med de olika
knapparna och reglagen i vårt scanner-
program:

1 Välj typ av scanning (Flatbed, TPU-
positive, TPU negative). Flatbed  väljs
för pappersoriginal, TPU väljs för ge-
nomskinliga original.

2 Välj typ av original (färg / svart-vit).

3 Välj upplösning (72, 300, 600, 1200,
... dpi) 72 dpi används för bilder på
Webben, för tryckning välj minst 300
dpi.

4 Börja med att scanna en "testbild"
för visning skärmen. Med musen kan du
välja ut en ruta av bilden som du vill
scanna.

5 Scanna en ny "testbild" med det val-
da utsnittet.

6 Automatiskt justera ljus och kontrast.

7 Bestäm förstoringsgrad. Just större
bild, ju större fil kommer att skapas.
Dessa uppgifter syns strax ovanför stor-
leksreglaget.

8 Slutscanna bilden. Den hamnar nu i
Bildprogrammet för bearbetning.

Stäng scannerfönstret och bearbeta ev.
bilden i bildprogrammet innan du lag-
rar den på din hårddisk eller CD.

Lycka till!  Björn J
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Ny webbplats - där du kan vara aktiv!

gå till Sitemap, en karta över struktu-
ren, som du finner under SÖK: A-Ö.

Hur hittar man?
Layouten bygger på det vanligaste sät-

tet idag att visa information. Du säker
till vänster i den s.k. ”meny-ramen” och
ser resultatet till höger.
I ”meny-ramen” finns ibland s.k. under-
menyer som tar dig djupare ner i struk-
turen i ett visst ämne. Har du t.ex. en
fråga som har med vårt program att göra,
klickar du på DISGEN. Då för du upp
en undermeny som bara handlar om det-
ta. Är det  en medlemsfråga så klickar
du  Medlemmar etc.

Ny funktion:
Min röst = Din röst

Varje månad kommer det att finnas en

ny fråga som kan besvaras av medlem-
marna. Gör därför till vana att alltid sva-
ra på dessa frågor när du går in på vår
webbplats! Du kan samtidigt se hur an-
dra har svarat. Frågorna kommer att
beröra DIS verksamhet och släktforsk-
ning i allmänhet.

(OBS! Du kan inte lägga Min röst som
favorit. Gå istället till röstningen från
startsidan.)

DISBYT – ny söksida
Sökrutan har lagts i den vänstra sidan

(meny-ramen). Genom denna konstruk-
tion kan du nu se sökresultatet samti-
digt som du kan se vilket urval du an-
vände sist.

Dagliga uppdateringar
Då jag kommer att arbeta på heltid för

3 sekunder
Layout och utseende är viktig för den

som besöker en webbplats första gång-
en. På tre sekunder skapar besökaren en
uppfattning om kvalitén på informatio-
nen och dess struktur. Hemsidan, dvs
första sidan på en webbplats, är därför
extra viktig. Denna och underliggande
struktur har nu omarbetats.

Föreberedd för framtiden
Avsikten med den nya webbplatsen är

att det skall vara lättare att hitta för be-
sökaren och lättare att adminstrera den.
En viktigt del i utvecklingsarbetet har
varit att den också  på ett enkelt sätt kan
byggas ut.

Som besökare skall du skall känna dig
hemma i strukturen på samma sätt som
när du läser din dagliga tdining.
Vill du se uppbyggnaden lite mer i de-
talj, eller gå direkt till en sida, kan du
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föreningen kommer uppdatering att ske
dagligen vid behov.

Hur sidorna ser ut
just i din dator?

Storleken på texten beror på fem olika
saker:

1. Vilken upplösning du har inställd.
Genom mätningar vet vi att en över-
vägande majoritet har  800 x 600
pixlar och att 96% har denna upp-
lösning eller högre . För den som
har lägre upplösning än det sidan
är programmerad för, kommer
scrollister att dyka upp, vilket kan
vara irriterande då det ger ett mer-
arbete vid surfandet. Därför är
webbsidan optimerad för 800 x 600.

Vill du ändra din upplösning gör
du så här:

- Gå  till Inställningar

- Gå till Kontrollpanelen

- Gå till Bildskärm

- Välj fliken Inställningar

- Klicka på Skrivbordsstorlek.

2. Storleken på texten beror också på
hur du har textstorleken inställd i
din webbläsare . Du kan ändra den
i webbläsaren. I t.ex. Internet Ex-

plorer finner du funktionen under
Visa.

3. Vilken webbläsare och version av
denna påverkar också utseendet
på¨en sida.

4. I en PC och i en Mac-dator ser det
också olika ut.

5. Till sist beror din textstorlek på vil-
ken storlek du har på skärmen.

Till skillnad från produktion av tryckt
information, ser alltså webbaserad infor-
mation olika ut i olika datorer. En webb-
plats produceras därför med målsätt-
ningen att de flesta har både lättlästa och
snygga sidor.

Era tips
Tack för alla tips! De allra flesta går

att förverkliga, nu eller i den närmaste
framtiden. En del har jag använt redan i
den här omgången.

Tipsen bygger både på de som vi fått
från er och på önskemål från styrelsen.

På gång :
Nytt DIS-Forum m.m.

Förutom att sidorna och menyerna
kommer att få mer information så söker

vi just nu efter ett bättre program för våra
frågespalter och diskussionssidor DIS-
Forum. Tanken är att frågor och svar
skall ligga intill varandra så att du lätta-
re kan följa ett visst spörsmål eller en
diskussion. Vi kommer att lägga ut ett
sådant program så fort vi har funnit nå-
got som passar oss. Troligen i början av
nästa år.

Hur många svarar?
Hur många som svarar på vår fråga,

veckorna efter det att detta nummer av
Diskulogen kommer ut, blir en spännan-
de läsning. Hur många av våra medlem-
mar som har Internet kommer att tycka
till första gången? Detta blir en test på
hur mycket vi skall satsa på liknande ak-
tiviteter. Jag hoppas att ni kommer att
uppskatta denna möjlighet att medver-
ka i föreningen.

Gör som sagt till vana att gå in på Min
röst!

Gott Nytt Surfår!

Urban Windahl
Webbredaktör
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14. Beslut om medlemsavgift till DIS
för år 2003,

15. a) Val av ordförande i förening-
en tillika i styrelsen

b) Val av vice ordförande i för-
eningen tillika i styrelsen

c1) Fastställande av antal övriga
ordinarie ledamöter i styrelsen

c2) Val av halva antalet övriga or-
dinarie ledamöter i DIS styrelse för
2 år

d) Val av tre suppleanter i DIS
styrelse med angivande av den ord-
ning, i vilken suppleanterna har att
tjänstgöra

e) Val av två revisorer, varav en
yrkesrevisor, samt två revisorssupp-
leanter

f) Val av valberedning, tre leda-
möter varav en sammankallande,
jämte två suppleanter

g) Val av fem ombud till för-
bundsstämma med Sveriges Släkt-
forskarförbund.

16) Fråga om omedelbar justering av
punkten 15,

17) Behandling av avgivna motioner.
Sista motionsdag 15 januari 2002.

18) Ärenden, som av DIS styrelse hän-
skjutits till årsmötet för avgörande,
eller i övrigt upptagits på dagord-
ningen.

19) Beslut om ärenden att hänskjutas
till DIS styrelse för avgörande,

20) Mötets avslutande

Välkommen !
Styrelsen

(Forts. från sid 11)

QTVR
Snurra på skorna

För att uppnå bästa effekt vid fotogra-
feringen bör belysningen mot föremålet
vara fixerat i samma läge. Om du sätter
föremålet på en roterande skiva bör allt-
så belysningen följa med i rotationen.
Alternativt är att kameran roteras runt
föremålet medan detta och belysningen
är fast.

Själv har jag prövat med en roterande
serveringsskiva, lagt en gradskiva i pap-
per under och belysningen fast i förhål-
lande till kameran. Återgivningen blir
inte lika "levande" då denna upplevelse
inte skiljer sig mycket från att videofil-
ma föremålet medan det roterar. Men
fördelen är att du styr bildens rotations-
riktning efter behag.

Skärmflikarnas namn i bilderna till
höger skiljer sig inte från de i PanoWorx
och de har ungefär samma betydelse.

Det finns mycket att läsa och upptäcka
på nätet. Sök på VR eller QTVR och du
kommer att få många intressanta tips och
exempel. Observera att VR-filmerna ofta
blir av storleksordningen några hundra
kb och uppåt vilket kan ta sin lilla tid att
ladda hem via modem. Men behållning-
en kan väl kompensera väntetiden. För
dej som har bredband blir behållningen
bara större.

Några bra länkar
Tillverkarnas websidor:

http://www.apple.com/quicktime
http://www.vrtoolbox.com

Sidor med tips och råd:

http://www.outsidethelines.com/
EZQTVR.html
http://www.edb.utexas.edu/
teachnet/QTVR

Kallelse
till

DIS 22:a
årsmöte

Medlemmarna i Föreningen
DIS kallas härmed till ordi-
narie årsmöte

Söndagen den 17 mars 2002
kl 12.00

i Linköping Konsert & Kongress,
hörnet Östgötagatan / Vasavägen

i Linköping
Årsmötesföredrag har ännu ej kunnat

fastställas, håll utkik på  www.dis.se
eller ring DIS expedition för besked.

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän - tillika
rösträknare - att jämte mötesordfö-
randen justera dagens protokoll,

4. Fråga om årsmötet blivit i behörig
ordning utlyst,

5. Val av ordförande och vice ordfö-
rande att leda årsmötets förhand-
lingar samt anmälan om styrelsens
val av protokollförare,

6. Fastställande av dagordning,

8. Styrelsens berättelse för verksam-
hetsåret 2000 / 2001,

9. Revisorernas berättelse för den tid
revisionen omfattar,

10. Fastställande av balansräkning
samt beslut om ekonomiska dispo-
sitioner,

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter,

12. Fastställande av riktlinjer för verk-
samheten till och med år 2003.

13. Fastställande av budget för 2002.
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Släkten
Efterlysning 56:1

Kjenner noen til Gårdbruker Johan-
nes Andersson, f. ca. 1800 (årstall er
ikke kjent) i Laxarby (Lavorby) Sør-
famling i Dalsland. Hvem var Johan-
nes gift med? Hvem var hans foreldre?
Hadde han flere barn?

En sønn er kjent: Andreas, f.
08.01.1838 i Laxarby? Andreas flyttet
til Norge og giftet seg med Hella Sofie
Gundersdotter, f. 1835, Fon i Vest-
fold, Norge.

Jeg er takknemlig for alle opplysning-
er.

Med vennlig hilsen
Medl. nr. 16540
Turid Enger Kjær
Elgstien 3
3174 Revetal, Norge
E-post: Kjear@sensewave.com

Efterlysning 56:2
Jeg søker Olof Alfred Svensson f

1856-07-03 i Bäckefors. I følge Födel-
seboken för Bäcke annex församling i
Norra Dals Prosteri får han en "oäkta"
datter Maja Kajsa f 1880-07-08 (min
mormor) med piga Britta Maja An-
dreasdotter f 1856-12-03. Han giftet
seg 1881-01-03 med Charlotta Pet-
tersdotter f 1860-03-15. De fikk bar-
na:
- Anna Elin f 1882-02-10
- Wilhelmina f 1884-05-26
- Amanda f 1888-09-30 d 1992-05-29
- Ester Maria f 1891-06-06
- Hedvig Mathilda f 1894-02-23

Jeg er svært interessert i å komme i
kontakt med hans etterkommere.

Med vennlig hilsen
medlem nr 5332
Tor Kittilsen
Langmyrgrenda 26c
0861 Oslo
Norge
Tlf +47 22237426
e-post tkittilsen@hotmail.com

Efterlysning 56:3
Jag söker en kvinna vid namn Edit

efternamn okänt född i Norra Sverige.
Gifte sig omkring 1930 med Erik Pet-
tersson / Vallen född 1906 01 12 i
Loo  Långared, ombord på ett fartyg
på väg till Canada eller USA  från
Oslo.

Dom bodde i Vancouver Canada,
fick en dotter Vivian född 1941 gift
med Frank Dvorchak.

Erik besökte släkten i Sverige både i
Långared och Norrland 1986. Vivian
och Frank lär också besökt Sverige ef-
ter att ha studerat i England.Frank har
eller hade ett företag i Usa som tillver-
kade dataprogram.

Är det någon som vet eller känner
till något om dessa personer skriv till
mig.

Medlem 10400
Lillemor Svensson
Tegvägen 8
446 41 Skepplanda
E-post lm.svensson@telia.com

Har du själv provat tekniken? Det vore
intressant om Du som testat på egen hand
berättar om dina erfarenheter! Jag tar
gärna emot kortare redogörelser för oli-
ka experiment och vi kan titta närmare

på olika program inom ramen för Tek-
nikgruppens verksamhet. Välkomna
med förslag och tips!

Björn J
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Användning av
strukturerade källor

och citat

När DISGEN 8 lanserades funderade jag över hur jag
skulle kunna använda den nya funktionen struktu-
rerade källor och citat på bästa sätt. Jag kom ganska

snart fram till att jag inte var beredd att konvertera alla gamla
källor. Det skulle bli ett allt för omfattande arbete. Men jag
fann ganska snart två enkla användningsområden som jag
vill dela med mig. Nu hoppas jag att fler av er vill dela med
sig av sina erfarenheter till Diskulogens läsare.

Födelsebok

Tack vare att sökfunktionen kompletterats med Källa så kan
man åstadkomma ett födelsebokliknande utdrag. Ta fram en
söklista, t.ex. med sökvillkor som på bild 1.

Välj sedan Utskrift - Utdrag,  och skapa en  utdragsbeskriv-
ning med Händelse + far + mor. På fliken Inställningar be-
gränsar du under händelsenotiser till endast födelsenotiser
innan du skriver ut (se utskrift 1). Jag har i och för sig kunnat
göra detta tidigare. Men tack vare att jag nu kan ange källa
som sökvillkor så får jag bara med de födelsenotiser som är
funna i den angivna källan. Den som kan definiera egna ut-
drag, t.ex. från standardutdragen, har större möjligheter att
skapa utdrag som bättre passar behoven, t.ex. ta bort Född.

1731-02-05 Kölbäck, Skeppsås (E) NN Hasselroot Född
Olof Hasselroot
Maria Olofsdotter

1731-06-12 Kölbäck, Skeppsås (E) Karin Andersdotter Född
Anders Bengtsson
Anna Månsdotter

1735-08-02 Kölbäck, Skeppsås (E) Per Larsson Född
Lars Olofsson
Kerstin Jakobsdotter

1737-07-07 Kölbäck, Skeppsås (E) Anna Larsdotter Född
Lars Olofsson
Kerstin Jakobsdotter

1739-04-04 Kölbäck, Skeppsås (E) Karin Karlsdotter Född
Karl Andersson
Anna Larsdotter

1741-01-12 Kölbäck, Skeppsås (E) Måns Bergner Född
 Magnus Bergner
 Karin Johansdotter

1742-06-12 Kölbäck, Skeppsås (E) Birgitta Larsdotter Född
 Lars Olofsson 1703?-1761
Kerstin Persdotter 1699?-1749

Utskrift 1: Utdrag med hjälp av Händelse + far + mor

Bild 2: Källa skapas i funktionen Redigera källor och citat.Bild 1: Gör en sökning på ort och källa
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Bild 4: Registrering av Specialnotis.

Släktskap
Vi som har anfäder i Östergötland har Marianne Ohlsson

att tacka för mycket hjälp som vi fått genom hennes avskrifter
av bouppteckningsingresser. Genom dem kan vi finna släkt-
skap som många gånger kan vara svåra att verifiera på annat
sätt. När jag använder dessa uppgifter för att koppla samman
personer så gör jag på följande sätt.

Välj funktionen Redigera källor och citat, skapa därefter
en Grupp, t.ex. MAO, i Domstolsarkiv. Där har jag sedan
skapat en Källa kallad Bouppteckningsingresser Lysing (se
bild 2 på nästa sida).

Därefter så registrerar jag citatet från Marianne Ohlssons
avskrifter med Sekundär källa angiven för Kvalitet eftersom
det är en avskrift (se bild 3). När jag senare själv har stämt av
den med originalhandlingar så kan jag flytta källa med citat
till gruppen Häradsrätter som jag också lagt under Domstol-
sarkiv. Samtidigt så kan jag uppdatera källan med uppgifter
om titel, volym mm för bouppteckningen hos häradsrätten.
Vidare kan jag ändra till Primär källa angiven för Kvalitet
om jag så önskar.

Bild 3: Citat registreras i funktionen Redigera källor och
citat.

Bild 5: Utskrift med funktionen Utskrift av källor och citat.

Därefter kan jag gå in på de berörda personerna och skapa
notiser. Jag väljer att registrera en Specialnotis med texten
”Släktskap genom bouppteckning” och i källan peka ut citatet
(se bild 4).

Funktionen Utskrift från källor och citat ger då nedanstå-
ende resultat (utskrift 2) genom att välja Skriv ut Citat, t.ex.
enligt bild 5.

Domstolsarkiv — MAO — Bouppteckningsingresser Lysing
Bouppteckningsingresser Lysing. 1786-08-01. Sekundär
källa. 1786 d. 1 Aug. . blef uppå begäran i Häggestad,
Heda  ... efter afl, Fänrik Casten Castensson som afled d,
21 Maj ... Enkan Brita Elisabet Isberg ... utan barn ... Arfta-
gare är den afl. moder hust. Anna Catharina Berg, Broder
Tygskrifv. Daniel Magnus Castensson wistande på Bohus
fästning och Systerson. Petter Jacob Uddman i Åby omyn-
dig å hans sida Moderbroder Insp. Per Borén å Enkans
sida Häradshöfd. Anders Jansson .............osv.

Berg, Anna Katarina 1711-1792 (846:575).
Borén, Per* 1734-1801 (846:817).
Castensson, Arvid Casten* 1740?-1786 (846:607).
Castensson, Daniel Magnus (846:804).
Uddman, Peter* 1769- (846:1002).

Utskrift 2: Utskrift utgående från källor

Christer Gustavsson
chris.gustavsson@telia.com
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På "Fadderträffen", (som kanske
borde heta något annat som
"Funktionärsträff" eller liknan-

de, eftersom de personer som var där
även var DIS-styrelse, medlemmar i Tek-
nikgruppen, DISBYT-ombud och Utbil-
dare. Som sagt på s.k.. "fadderträffen" i
Valla hade Olof Cronberg, Hans Vappu-
la och Charlotte Börjesson från DISBYT
och jag från DIS-Arkiv samt Sture Bjel-
kåker ett möte där rutiner spikades an-
gående hur DIS-Arkiv-material skall
ingå i DISBYT och hur det skall kom-
ma dit.

a). Grundregeln blev, att då "donatorn"
som givit DIS-Arkiv sitt material avli-
der, så gör DIS-Arkivs ombud ett DIS-
BYT-utdrag av materialet och sänder det
till DISBYT.

b). I DISBYT-databasen är sådant
material sedan märkt med en bokstav och
ett nummer. Det är inte donatorns med-
lemsnummer, ty ingen har längre nytta
av att veta vem som var donator. Hän-
visningen vid träff i DISBYT-databasen
blir till DIS-Arkiv och frågor om mate-
rialet skall ställas till DIS-Arkiv. Detta
för att skydda efterlevande till donatorn
från samtal och brevväxling som kan-
ske kan upplevas betungande.

   Så som DIS-Arkivs ombud skall jag
uppgradera de bidrag som finns i DIS-
Arkiv till den vid varje tid senaste ver-
sionen av DISGEN. Det kan vara nog så
knepigt har jag märkt, att t ex i dagens
läge installera och få igång DISGEN
version 3.5 för att där hämta in ett bi-
drag och sedan uppgradera detta vidare
i versionerna upp till version 8. Men det
är kul att återse de äldre versionerna,
man undrar hur man stod ut att jobba
med dem.    Just nu är de första bidragen
från DIS-Arkiv snart i antågande till
DISBYT och jag brottas samtidigt med
uppgraderingar av äldre bidrag.

En del har sänt in sitt bidrag för länge
sedan, och sänder då och då nytt bidrag
som ersätter det äldre. Det verkar till och
med som en del utnyttjar DIS-Arkiv så
som förvaringsplats för sin säkerhetsko-
pia. Det är utmärkt tänkt, tycker jag, man
behöver inte göra det märkvärdigare än
så.

 Sänd in din säkerhetskopia till DIS-

Arkiv, jag kontrollerar att den är läsbar
och sänder dig en blankett, ett Avtal för
påskrift. Så är saken klar.

Sedan kan du bara sända nya säker-
hetskopior allt eftersom din registrering
fortskrider. På det viset vet du att ditt
material är "säkrat" för eftervärlden.
DIS-Arkivs material bränns på Cd-ski-
vor i flera exemplar där något exemplar
förvaras i bankfack.

Kjell Weber

Så här gör du!
Det är enkelt: Du sänder bara

mig en Säkerhetskopia av ditt
material på diskett/disketter eller
på CD.

Jag läser in den och kollar att
jag kan läsa den osv. samt sän-
der dig en blankett som utgör
Avtalet mellan dig och DIS om
hur materialet får användas
framöver.

 Avtalet skriver du på och åter-
sänder i det frankerade kuvert
som medföljer.

Efter detta kan du när du kän-
ner för det, sända ny Säkerhets-
kopia då du tycker att det passar,
kanske efter en mer omfattande
utvidgning av ditt material.

 Man skulle kunna se det som
att jag förvarar din säkerhetsko-
pia.

 En gång, då du inte går bland
övriga DIS-medlemmar på vår
jord - då vill DIS (om du inte själv
har gjort det innan), sända in ett
DISBYT-utdrag av ditt material
till DISBYT, och på så sätt göra
det tillgängligt för andra forska-
re. Om du skriver in förbehåll i
avtalet så gäller förbehållet så
som din vilja.

Du är välkommen med en Sä-
kerhetskopia av ditt material.

MVH Kjell
 e-post: dis_arkiv@dis.se

Svenska
Kyrkböcker

Online -
lägesrapport
I förra numret av Diskulogen berätta-

de vi att Genline fått upp farten ordent-
ligt när det gäller att tillhandahålla scan-
nade bilder av kyrkböcker på nätet. För-
utom Kalmar län som är helt klart, finns
i skrivande stund (30 november) över 90
församlingar i Östergötland klara och
man räknar med att Östergötland är kom-
plett redan i slutet av januari. Därefter
kommer troligen Värmland. Databasen
innehåller nu över en miljon gråskale-
bilder.

Projektet har fått stor publicitet i mass-
media med flera TV-inslag både på re-
gion- och riksnivå. Bland annat har
Släktforskarförbundet på nättidningen
Rötter och på annat sätt visat stort in-
tresse för detta sätt att med modern tek-
nik göra kyrkböckerna mer lättillgäng-
liga, och även sökt kontakt med Genline
för eventuella samverkansformer. Ju stör-
re målgruppen blir, ju större är chanser-
na att projektet lyckas i sin helhet.

Man kan också konstatera att den nya
tekniken att läsa kyrkböcker kommer
bäst till sin rätt om man har någorlunda
snabb Internet-förbindelse, så den pågå-
ende bredbandsutbyggnaden kommer
efterhand att öka intresset genom att bild-
växlingen blir snabbare.

Genline's pågående rabatter-
bjudande till medlemmar i DIS
har tecknats av hundratals med-
lemmar. Nu när Diskulogen går
till tryck har Genline beslutat för-
länga erbjudandet till den 31 ja-
nuari 2002. Före detta datum
kan Du alltså som DIS-medlem
för 300 kr skaffa dig rätten att
när som helst under 2002 teckna
ett årsabonnemang för 1000 kr,
vilket innebär en sammanlagd
rabatt på 500 kr jämfört med or-
dinarie abonnemangspris. Teck-
ning sker på Genlines hemsida
www.genline.se

Sture B
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Vad pratar man om och vilka
problem har man ute bland
släktforskande Mac-använda-

re ?

Operativsystem
Man pratar bl a om ur hur Reunion

kommer att fungera i det nya operativ-
systemet Mac OS X, som nu fått sin för-
sta uppgradering, Mac OS X 10.1. Det
innehåller en del förbättringar, i första
hand prestandaförbättringar och bättre
integration med andra plattformar. Där
kommer nu också allt fler program, som
t ex FileMaker, Internet Explorer, m fl.

Säkerhetskopiering
Något som också diskuteras är säker-

hetskopiering, hur skall man på bästa
sätt säkra sitt material för framtiden?
Det gäller att hela tiden följa utveck-
lingen av de lagringsalternativ som finns
och föra över sitt material från äldre
system till nyare. Material lagrat på t ex
de äldre större böjliga disketterna fram-
tagna i ett äldre operativsystem och i en
äldre maskin, är i dag svåråtkomligt.

Rådet är alltså, följ utvecklingen och
för kontinuerligt över ditt material till
aktuella lagringssystem, som t ex Zip-
diskett, 100 eller 250 MB, CD-R och
CD-RW skivor - eller hårddiskar. Gär-
na mer än ett alternativ, för att vara så
säker som möjligt.

Har man inte CD-brännare, kan en
100 eller 250 MB Zip Drive vara ett bra
alternativ. En 100 MB Zip Drive kostar
mindre än 1000:- kr, och en 100 MB
Zipdiskett mindre än 100:- kr.

DISGEN 4.5.5
När det gäller programmen , DISGEN

4.5.5 och Reunion, så är det inga större
problem.

En del DG 4.5.5-användare exporte-
rar sitt material till annat program. Nu
finns en bra beskrivning av export av
DG 4.5.5-flockar från Mac till PC.

Beskrivning är framtagen av Sven
Olby och finns att läsa på annan plats i

denna spalt. Det nya i den beskrivning-
en är att man slipper att gå via DG 7,
som jag föreslog i Diskulogen nr 54, i
maj i år.

Vi har konstaterat att om man lägger
in ett senare datum än 2000 i DG 4.5.5-
programmet, får man upp en varnings-
text, när man kontrollerar notiser, som
lyder Årtal skall vara 0 eller mellan 1
och 2000.

Vi har pratat med Arne Wallgren om
detta - han har ändrat filen Filrutin4.apl.

Ersätter man den tidigare versionen
med samma namn, i mappen DISpro-
gram, så är problemet löst.

Om ni hör av er till mig kan jag skicka
den nya versionen av  Filrutin4.apl.

Råkar man skriva fel datum t ex i en
födelsenotis får man upp ett felmedde-
lande som lyder  Årtal skall vara 0 eller
mellan 1 och 2010 . Detta är en var-
ningstext, som är till för att göra använ-
darna uppmärksamma på, att titta efter
om det är rimliga värden, som är inma-
tade datumrutan. De hindrar inte an-
vändningen.

Reunion
I tidigare Reunion-versioner  finns  en

del buggar, som rättas till om man lad-
dar hem uppdateringsfilerna som finns
på GenSofts hemsida www.gensoft.se.

Nya användare av programmet rekom-
menderas att beställa de handledningar
som finns på svenska.

På www.gensoft.se finns en ny länk
som heter Artiklar ( Handledningar till
Reunion) , där finner man 5 länkar, 4
som går till artiklar som är skrivna i USA
och översatta till svenska och en kom
igånghandling som heter  Att börja med
Reunion.

De kan köpas för lågt pris och bestäl-
les på e-post, micael@gensoft.se, fax
0647-66 47 78, eller Gen Soft Box 130,
830 13 Åre.

På engelska finns en utförlig manual.
Om man klickar på frågetecknet som
finns i nedre vänstra hörnet på respekti-
ve notisruta, får man upp aktuellt av-
snitt i manualen.

Det vanligaste problemet man tycks
han som ny användare av Reunion-pro-
grammet, och även andra program, är
att man lägger in en person flera gånger
i samma fil.

Vårt råd till nya användare är att re-
gelbundet i personregistret kontrollera
att en person inte förekommer mer än
en gång.

Det tar längre tid att radera, än att göra
rätt från början.

Släktböcker
Det finns ett stort intresse för att gör

egna släktböcker. Ett bra sätt att göra
sitt material tillgängligt och dessutom
en ganska säker metod att bevara sitt
material för framtiden, text på papper
är ju inte beroende av framtida digitala
system.

Inte mindre än 20 personer anmälde
sitt intresse när DIS SYD och Skånes
Genealogiska Förbund efterfrågade in-
tresset för en Studiecirkel i Hur man gör
en släktbok i PageMaker 6.5.

En 15-timmar kvällskurs, där 8 per-
soner deltog, är precis avslutad. En veck-
oslutskurs är planerad till våren 2002.

Helge Olsson
Västergatan 28

231 70 Anderslöv
helge.o@telia.com

http://go.to/forskning

Du som har en äldre Mac-dator
och vill försöka använda gamla
DISGEN 4.5.5, är välkommen
att göra detta. Du får program-
met gratis och och för Manu-
alen betalar du 50:-. kontakta
DIS exp., adr på sidan 2.
Observera att DIS inte tar
något ansvar för programmet!
Det sker ingen vidareutveckling
av denna version av DISGEN!
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SPAM-mail
Denna "dynga" som rasar in i

mängder, 50-tal sådana e-brev
per vecka brukar det vara.

   Men - i "Microsoft Outlook Express
5" finns något som heter "E-postregler".
Man hittar det under "Verktyg", "Regler
för meddelande" och "E-post". Här kan
man tala om vad man vill att  Outlook
Express, automatiskt skall göra med
meddelande som kommer in och som
innehåller vissa av mig angivna ord el-
ler fraser.

Man kan på så vis få skräpet att gå
direkt till "soptunnan" som automatiskt
töms då man stänger av Outlook Express.
Man kan till och med styra alla medde-
landen som kommer från en viss avsän-
dare att gå den vägen, om man vill. Hos
mig går allt från "@hotmail.com" dit till
tippen.

Jag öppnar inga brev från hotmail.com
eller bilagor i andra brev från sådana
personer som jag inte känner. Har man
e-postkonto hos hotmail.com är man i
mycket dåligt sällskap, det går inte att ta
emot allt elände som kommer därifrån.

Säkert har de övriga webbprogrammen
samma funktioner, men jag har ingen
erfarenhet av dem. När jag hämtar min
post kan jag ibland se hur 15 brev går
direkt till soptunnan och 3 eller 4 st.
hamnar i inkorgen.

Kjell Weber

Även i Netscape (ex. från vers 4.7) kan
du filtrera och automatiskt kasta de e-
brev som du inte vill kännas vid (jag an-
vänder de engelska benämningarna då
jag har en sådan version installerad).

Välj "Message filters" under "Edit" i
nuvudmenyn överst. I dialogrutan väl-
jer du "Filter for: Inbox". Välj sedan
"New" och fyll i nästa dialogruta. Här
kan du ange vilka villkor som skall gäl-
la för de e-brev du automatiskt vill skall
kastas eller placeras i en förutbestämd
map.

Redaktör'n

Om att finna sin släkt i U S A
släkt, men en dag dök det upp ett intres-
sant brev från en man i Chicago. Det
var inte han som fått mitt brev utan hans
halvbror. Den mannen ansåg sig inte ha
tid att svara och gav brevet till sin bror.
Denne broder var ett barnbarn till ett av
min farmors syskon. Jag hade verkligen
haft mycket stor tur. Det dröjde inte länge
förrän min funna syssling dök upp i
Sverige. Han hade aldrig varit här tidi-
gare och var verkligen intresserad av
sina rötter. Sedan dess har han besökt
Sverige 7 gånger.  Tyvärr visste han inget
om de andra 4 syskonen som utvandrat.

Jag skrev till några kyrkor i Newark
Ohio och minsann fick jag svar från en
präst (tyskättling) som forskade en hel
del för min räkning och därmed hade
jag funnit syskon nr 2. Det visade sig
dock vara ganska svårt att finna resten.
Inte förrän jag besökte Amerika år 2000
och begav mig till Streator fann jag yt-
terligare ett av syskonen. Jag besökte det
som motsvarar våra kommunkontor, där
jag träffade mycket hjälpsamma männis-
kor som dessutom hade stor lokalkän-
nedom. Med hjälp av dessa kom jag i
kontakt med ytterligare en syssling. Inte
heller denna dam hade någon kontakt
med de övriga släktingarna. Nu har jag
alltså kunnat kartlägga 3 av de fem ut-
vandrarna och fortsätter att söka efter
de 2 övriga. Det finns många möjlighe-
ter att söka i USA. Jag har också fått en
del hjälp av intresserade människor på
City Hall i Newark och The Streatorland
Historical Society som är ett museum i
Streator. Där fann jag i City Directory
från tidigt 1900-tal var flera av sysko-
nen hade bott, vilket kan vara en god
början på efterforskning i USA.

Man kan också prenumerera på en
Amerikansk tidskrift "Swedish Ameri-
can Genealogist" och får då göra efter-
lysningar i den utan kostnad . Just nu
har jag en efterlysning där. Jag har ock-
så tillskrivit en kyrka i Streator och bett
om upplysningar om de två återstående
personerna. Jag vet att de bodde några
år i Streator. ( City Directory )

Jag vill också berätta hur min man
fann sina utvandrade släktingar från
ungefär samma period. Han läste en bo-
uppteckning från dessa syskons fader
och där stod att en av sönerna utvandrat

Jag har läst artiklarna om "Att söka
sina släktingar i USA." Och vill
berätta hur jag har funnit flera nu

levande släktingar där borta. En hel del
jag gjort stämmer överens med råden i
artiklarna, vilket då bevisar att det går
att hitta släkten i USA.

För ganska längesedan, närmare be-
stämt 1974, fick jag ett brev från Svens-
ka Utrikesdepartementet där man berät-
tade att en släkting till mig avlidit i Ohio
USA och att denna man inte hade några
bröstarvingar. Brevet innehöll ett stort
antal namn på för mig obekanta perso-
ner både i Sverige och Amerika, men
även några som jag kände igen.

Inte förrän i början av 1990 började
jag släktforska och när jag hade kommit
några generationer bakåt i min forskning
upptäckte jag att 5 av min farmors sys-
kon utvandrat till Amerika. Då erinrade
jag mig de dokument jag erhållit 1974.
Som tur var hade jag inte slängt dem,
trots att jag inte då visste att jag någon-
sin skulle bli intresserad släktforskare.
Jag plockade fram dem och funderade
länge på hur jag skulle komma i kontakt
med nu levande släktingar där borta. Jag
började med att åka till Växjö och besö-
ka Utvandrarnas hus, för att ta reda på
när de verkligen kom iväg, vilket inte
alltid stämmer med vad som står i hus-
förhörslängderna. Där fann jag att ett av
syskonen utvandrat till en bestämd stad,
nämligen Streator i Illinios. Jag läste
också noggrant igenom de papper jag fått
från UD och hade ytterligare en plats att
söka i, nämligen Newark i  Ohio. Sys-
konen var utvandrade omkring år 1890
och hette Samuelsson. Hur skulle jag nu
gå vidare?

På internet letade jag upp telefonkata-
logen för Illinois och Newark och valde
ut människor med efternamn som stäm-
de överens med de namn som fanns i
UD-papperen och med efternamnet Sam-
uelson. Det blev väldigt många perso-
ner.

Jag bestämde mig för att ta en chans
och välja ut c:a 75 st och skriva ett brev
till dessa med frågan om möjligen nå-
gon kände igen namnen på min farmors
syskon. Jag fick inte många svar och de
flesta var ett beklagande att vi inte var
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till USA och han hade tagit ett nytt namn
och bodde i Kalifornien. Namnet var lite
udda och i telefonkatalogen från Kali-
fornien fanns bara en person med detta
namn och genom honom, som var en
kusin till min mans far, fann min man
en stor grupp släktingar i San Fransis-
co.

Jag vet inte om en sådan här berättel-
se kan vara till någon glädje för läsarna
av Diskologen, men jag ville ändå be-
rätta om några års sökande. Jag har ald-
rig bråttom utan går och funderar över
nästa steg i sökandet och rätt som det är
dyker det upp en nytt tänkbart sätt att gå
vidare.

Med vänlig hälsning

Medlemsnummer 7801
Vivan Almqvist
Gulmårevägen 6 F2
S-260 83 Vejbystrand
Tel: 0431-45 38 25
Mob.tel: 0708-15 38 25
E-mail: aq@telia.com

PS. I artikeln nr 54 sid 8 står att man
får reda på vilken båt utvandrarna reste
med i CD-skivorna som finns. I passa-
gerarlistorna på Svenska Emigrantinsti-
tutet i Växjö kunde jag läsa att mina släk-
tingar reste med båtar till Hull i Eng-
land och förmodligen vidare med en
annan båt som gick till Amerika. På
mormonernas forskarcentrum i Salt
Lake City uppgav tjänstemännen att det
var tvunget att veta vilken båt de kom
till USA med, för att kunna gå vidare.

Min fråga:

Är det båtarna till England som ang-
es på CD-skivorna eller båtarna från
England till USA som anges?

och evighet. Ingenting kan vara mer fel-
aktigt. Dock bör man kunna gardera sig
mot för tidig dataförlust, om man är lite
framsynt i hur dessa glänsande plattor
hanteras.

Vilka är då farorna, och vad kan man
göra för att gardera sig?

För musikCD-skivor får man ofta in-
trycket att de är ganska robusta. Man kan
i regel kladda med fingrarna på den läs-
bara sidan utan att det påverkar ljudet.
T.om. små repor verkar inte ha så stor
betydelse. Detta beror på att det finns
inbyggd sk redundans-kodning. Man har
helt enkelt lagt in extra information så
att små dropouts skall kunna återskapas
utan att det märks på ljudet.

För Data-CD är dock situationen en
helt annan. Här kan enstaka repor ha en
katastrofal betydelse. Det gäller speci-
ellt de innersta och yttersta delarna av
skivytan , ’entren’ där informationen om
skivans innehåll är indexerat. Om det
blir fel här, och det är ju lätt hänt, så blir
hela skivan oläsbar, trots att informatio-
nen ligger där, oförstörd f.ö.

I tidskriften Ljud & Bild fanns för ett
tag sedan en skrämmande artikel om att
CD-skivor minsann inte höll kvar sitt
innehåll som man kunde tro. De hade
visserligen utsatt plattorna för ’forsche-
rad miljöpåverkan’ genom att låta dem
vara utomhus, vilket kan vara svårt att
översätta till en motsvarande tid inom-
hus. Men att de snabbt försämrades var
helt tydligt. Vad artikeln väsentligen sa,
var att det är bättre att satsa på guldgula
skivor, än på silverfärgade. Detta för att
det handlar om olika pigment som har
olika beständighet mot åldring.

Hur skall man då som användare gar-
dera sig mot svårigheter av det här sla-
get? Man ska naturligtvis se till att man
är beredd på att skivor plötsligt kan vara
oläsbara. Botemedlet heter Backup. Man
bör ta allvarligt på detta med Backup,
och göra det till en vana att :

1 Provläsa skivor med jämna mellan-
rum

2 Se till att man alltid har två, gärna
tre st kopior av värdefullt material

3 Gärna göra en åtgärdsplan för hur
materialet skall fortleva även på
längre sikt. Vad händer när jag dör?

4 Sprida ut material geografiskt, så
att t.ex. en översvämning i källa-
ren inte fördärvar åratals forskning,
när allt material blev vattenskadat.

I det sistnämnda ligger en medveten-

het om att tekniken alltid förändras. CD-
skivor som lagringsform är färskvara,
och kommer att ersättas av andra me-
dia. Sådana nya media skall man också
ha en nyttig mistänksamhet mot, även
om reklamen lovar annorlunda.

Olov Fahlander

På sidan 19 i förra numret av Disku-
logen finner du en lista över de bästa
CD-märkena från testet i tidningen Ljud
& Bild.

Redaktör´n

Hållbarheten
hos CD-
skivor

Det är lätt att invaggas i tron att
då jag har en CD-skiva, så
finns mitt material kvar för tid

Ny DIS-
broschyr

Urban Windahl har utformat en
ny DIS-broschyr i 4-färg som
beskriver föreningen och de

viktigaste projekten. Den är avsedd att
användas på utställningar, i forskarsa-
lar med mera för att locka nya medlem-
mar till DIS. Bl a skickar vi en bunt till
alla kända arkiv i Sverige som släktfors-
kare brukar besöka. Även regionfören-
ingarna sprider broschyren på sina ak-
tiviteter.

"Adoptera" ett bibliotek
När det gäller de ca 200 kommunbib-

lioteken i landet, så har Björn Hellström
kommit med en idé att någon DIS-med-
lem på varje biblioteksort tar på sig att
lägga ut DIS-broschyren i forskarrum-
met eller på annat lämpligt ställe, och
sedan bevakar när det är dags att fylla
på med broschyrer. Sådana lokala "bib-
lioteks-ombud" skulle också kunna hål-
la kontakt med personalen på "sitt" bib-
liotek i frågor som rör datorhjälp i släkt-
forskningen.

Du som vill vara biblioteksombud,
kontakta DIS expedition och tala om
vilket bibliotek du vill ta hand om och
hur många broschyrer du bedömmer går
ut i första omgången, så får du dessa på
posten.

Sture B
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Aktiviteter
hos

DIS SYD

DIS SYD är aktivt på flera om-
råden. Vi har regelbundna träf-
far som ni ser nedan. Vi ger råd

och tips i vår tidning, DISkutabelt, och
på vår hemsida,

www.dis-syd.m.se
bl.a. under ledordet Tips. I slutet av

nästa år hoppas vi att vårt samarbete med
landsarkivet skall resultera i en egen
lokal i deras utbyggnad.

Vårens godis
Eslöv: Se kalendern (kontakta fadder
Kerstin Olsson för närmare info)

Höganäs: Se kalendern  (kontakta fad-
der Gunnar Persson eller Arne Hallberg
för närmare info)

Gemensamt under 2002
13/4 Årsmöte i Hässleholm
12/10 Höstmöte med 10-årsjubi-

leum i Staffanstorp

Kartor

Aktuellt ämne! Björn J. skrev ju för-
tjänstfullt i förra numret av Diskulogen
om detta. I kommande nummer av DIS-
kutabelt, DIS’ sydligaste tidning, som
utkommer i mitten av december, fortsät-
ter Ove B. på detta ämne. Kort därefter
kommer hans artikel på hemsidan,
www.dis-syd.m.se, Den behandlar mer i
detalj hur man gör och är alltså ett kom-
plement till Björns skrivning.

Från
DIS-Aros
horisont

Årsmötet kommer att äga rum
den 17/2 kl. 14.00 på Herrgär
dets servicehus i Västerås. Ut-

över årsmötesförhandlingar kommer vi
att diskutera nya stadgar samt inrikta oss
på hur man jobbar med att sprida sin
forskning till andra ex. med egen hem-
sida, släktbok etc.

I april kommer vi att anordna Tema-
träffar i Västerås, Örebro och Eskilstu-
na där vi har flest medlemmar och även
tänkbara medlemmar, dvs sådana som
är med i DIS men ej i DIS-Aros.

Under hösten har vi startat den första
studiecirkeln i DG8 för nybörjare.

DIS-Arosmedlemmar som är intresse-
rade av vidareutveckla sig i såväl DG8
som släkt- och bygdeforskning bör stu-
dera vår hemsida www.dis-aros.se där
vi kontinuerligt annonserar kursutbudet.

Föreningslokalen i Västerås kommer
att vara öppen söndagar jämn vecka
13.00 - 16.00 samt onsdagar ojämn
vecka 18.00 - 21.00.

Vår Hemsida har en nyhet; Man kan
själv skriva in efterlysningar på anfäder
eller annat samt även svara på andras
efterlysningar.

Den som vill ha DIS-Aros medlems-
tidning - Disponibelt - för att pröva om
man ska bli medlem, kan anmäla intres-
set till styrelsen@dis-aros.se så kommer
tidningen. I tidningen och på hemsidan
anges vilka öppettider vi har i lokalen
samt kommande aktiviteter.

Hälsningar
Brage Lundström

DISGEN-
utbild-
ningar i
VÄST

Hösten 2001 har varit hektiskt
för somliga i DIS-VÄST med
ett stort antal Disgen-demon-

strationer och Disbyt-körningar på
många olika platser i regionen plus Dis-
gen-kurser i Göteborg. Vårt första med-
lemsmöte hade vi på soldathemmet i
Skövde den 29 september.  Soldatforsk-
ning var ämnet och Björn Lippold som
entusiasmerande föreläsare.  Andra med-
lemsmötet, som denna höst inte var års-
möte, hölls på naturbruksgymnasiet i
Dingle i Bohuslän den 10 november.
Olle Andersson talade om det rekon-
struktionsarbete som utförts av Kville
Personhistoriska Förening av brunna
kyrkböcker i Kville.  Efter föredragen
genomgångar av Disgen 8 med hjälp av
datorprojektor och tillfälle för hugade att
pröva sin lycka i Disbyts imponerande
databas.

DIS-VÄST medverkade också aktivt
vid Uddevalla Släktforskares möte på
Bohusläns museum den 6 oktober, vid
Inlands Släktforskares möte i Stenungs-
sund den 13 oktober och vid Västgöta
Genealogiska Förenings möte på Mös-
seberg den 13 oktober.  Två möten sam-
ma dag!  Många ställde upp från DIS-
VÄST och genom att hyra en extra da-
taprojektor kunde Disgen 8 visas på båda
platserna.

Två kurser i Disgen 8 startade på Folk-
högskolan på Nya Varvet i Göteborg den
14 oktober. Den ena är klar 18/11 och
den andra en vecka senare. Varje kurs
har 2 handledare och 12 deltagare som
går 4 söndagar á 6 timmar. Trots detta
har vi en kö just nu på 20-tal intressera-
de som väntar på nästa kurs. Dessutom
har vi en kö på 5 föreningar på andra
orter runt omkring oss som vill ha vår
hjälp med att under en dag komma och
gå igenom DISGEN så som en endags-
kurs - våren blir tuff.

Samtidigt önskar de som tidigare gått
våra grundkurser (det vet vi från enkät-
svar), att vi skall ordna fortsättningskur-
ser, med fördjupningar i de komplexa

bitarna i DISGEN, t ex koppla, olika ut-
skrifter, kartan, källorna, faddrar, foto
och register m.fl.

Det första medlemsmötet år 2002 kom-
mer också att vara årsmöte.  DIS-VÄST
har ändrat i sina stadgar så att räken-
skapsår och kalenderår sammanfaller.
Information om årsmötet kommer efter
årsskiftet att finnas på vår hemsida

www.dis-vast.o.se
Inger Ragnhult & Jan-Åke Thorsell
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December 2001
24 God Jul!

Januari 2002
1 Gott Nytt År!

9 DIS-Öst: Temakväll i OSTkupan kl
18.30. Hur man använder olika e-
postprogram t.ex. Pegasus, Outlook
Express och Eudora

15 Sista dag för motioner till DIS Års-
möte

16 DIS-Öst: Temakväll i OSTkupan kl
18.30. DISGEN 8, frågor och tips.

19-20 DIS styrelsemöte i Linköping
22 DIS Forskarstuga DISGEN 8: Kar-

tor och DISGEN-orter kl 19.00
23 DIS-Öst: Temakväll i OSTkupan:

kl 18.30. Tjejkväll! Under ledning
av Marianne och Kerstin tar vi i
lugn och ro upp olika frågor om
DISGEN och datorhantering.

26 DIS Syd, Eslöv. Export o import
mellan olika program: Disgen 8,
Disgen för Mac, Holger och Reuni-
on.

26 DIS Syd, Höganäs. Grunderna i
Disgen 8, del 1

Februari 2002
2 DIS Syd, Eslöv. Utskrifter i Disgen

8: Orter, släktbok, släktskapstavlor
m fl. utdrag

6 DIS-Öst: Temakväll i OSTkupan:
kl 18.30. Exportera från DISGEN
6 och 7 till DISGEN 8.

13 DIS-Öst: Besök på Riksarkivet.
Enskilda arkiv. Tid ej bestämd.

16 DIS Syd, Höganäs. Grunderna i
DISGEN 8, del 2

17 DIS-Aros har årsmöte kl 14.00 i
Herrgärdets servicehus i Västerås

19 DIS Forskarstuga DISGEN 8 för

Kalender
noviser Kl 19.00

20 DIS-Öst: Temakväll i OSTkupan:
kl 18.30. Allt om DISGEN-orter.
Hur och varför man ska använda
dem.

23 DIS Syd, Eslöv. Demo av Mac Re-
union

Mars 2002
2 DIS Syd, Eslöv. Disbyt: Utdrag,

sökning
9 DIS-Öst: Årsmöte. Kallelse kom-

mer i nästa nummer av DIS-PLAY.
9-10 Släktforskarförbundets förenings-

konferens i Malmö
17 DIS årsmöte i Linköping
19 DIS Forskarstuga CD-afton. kl

19.00
23 DIS Syd, Höganäs. Export/import

i Disgen 8. Disbyt

April  2002
20 DIS Syd, Höganäs. Disgens källor,

citat och Internet
13 DIS Syd. Årsmöte i Hässleholm
16 DIS Forskarstuga DISGEN 8: Frå-

gor och tips. Kl 19.00

Maj 2002
4 DIS Syd, Eslöv. Skanning av bil-

der
25 DIS Syd, Höganäs. Orts- och kart-

hantering

juni 2002

Juli 2002

Augusti 2002
24-25 Släktfiorskarstämma i Borlänge

September 2002

Oktober 2002
12 DIS Syd. Höstmöte med 10-års ju-

bileum i Staffanstorp

Aktiviteter
i

Ostkupan

DIS-ÖST har vi under hösten haft
en mängd aktiviteter i vår fören-
ingslokal OSTkupan. T.ex. tema-

kvällar på Warfvinges väg 16 på samt
föredrag på Birger Jarlsgatan 104. Suc-
cén med temakvällarna i OSTkupan har
fortsatt. Vi har haft teman om bl.a. DIS-
GEN 8, Reunion för Mac, DISBYT, CD-
skivor, bränna släkten på CD med hjälp
av DISGEN 8, skydda datorn med brand-
vägg och antivirusprogram, Internet och
släktforskning, källor och citat i DIS-
GEN 8.

För våren planerar vi temakvällar om
hur man använder e-postprogram, DIS-
GEN 8-frågor och tips, export från DIS-
GEN 6 och 7 till DISGEN 8, Macmöte
om Reunion och bl.a. export till andra
släktforskarprogram, hur och varför man
använder DISGEN-orter m.m. Ett nytt
initiativ är en tjejkväll, dvs. en kväll
enbart för föreningens damer. Det är fle-
ra av våra kvinnliga medlemmar som har
klagat över att de inte fått utrymme för
sina frågor på träffarna. Om det slår väl
ut kan vi tänka oss att ha ytterligare en
tjejkväll. I februari kommer vi att besö-
ka Riksarkivet för att få veta mera om
de enskilda arkiven som finns där.

Aktuellt kalendarium finns på DIS-
ÖST:s hemsida:

www.abc.se/~mm/dis-ost

(och i Kalendern till höger)

DISGEN-
kurser i

Linköping
Under våren kommer DISGEN-kurser

att arrangeras. Anmälan kan göras till
ABF eller direkt till Karl-Edvard Tho-
rén, tel 013-101151, karlet@algonet.se

Finns intresse för kurser utanför Lin-
köping, exempelvis i Norrköping och
Mjölby, kan sådana arrangeras om till-
räckligt antal anmäler sig.
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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 all-
tid senaste numret av Diskulogen.
Leverans sker per brev eller mot
postförskott! Uppge alltid ditt
medlemsnummer (se din adress
på tidningens baksida) vid
beställning!

DIS-pin i emalj och gulmetall
! Medlemspris (inkl. porto) 25:-

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång 20:- /nr

Släktforskarprogram DISGEN
OBS: Porto och ev. postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.

DISGEN 8 för Windows 95 eller
senare
! Medl.pris 600:-
! Uppgradering från tidigare

DISGEN-versioner 250:-
Demoversion av DISGEN 8

Ännu ej tillgänglig
"Read only"-version av DISGEN 8

Ännu ej tillgänglig
DISGEN 7 för Windows 3.x/95
! Medl.pris 475:-
! Uppgradering till v 7.0 250:-
! "Read-only"-version som bara kan

läsa och visa DISGEN-data 200:-
Demoversion av DISGEN 7
! Pris: 50:-

Böcker
Sorsele - samesläkter
av Thea Hällegren
! Pris: 300:-

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

Bohuslän
! Backa 1826 - 1861 75
! Säve 1826 - 1860 75

Dalarna
! Silvberg 1663 - 1774 50

Gotland
! Öja 1745 - 1860 75

Gästrikland
! Österfärnebo (3 mikrokort)

1688 - 1862 45
Halland

! Årstad 1714 - 1860 75
Hälsingland

! Los 1752 - 1775,
1847 - 1861 50

Skåne
! V. Karup 1689 - 1860 200

Småland
! Granhult 1696 - 1850 75
! Lidhult 1823 - 1860 75
! Marbäck 1643 - 1860 125
! Öjaby 1693 - 1860 50

Södermanland
 ! Grödinge 1798 - 1861 100

Uppland
! Roslagsbro 1688 - 1861 200

Värmland
! Bjurkärn 1702 - 1860 150
! Gräsmark 1750 - 1805,

1838 - 1860 150
! Karlanda 1694 - 1704,

1767 - 1795 50
! Långserud (3 mikrokort)

1693 - 1860 45
! Rudskoga 1689 - 1869 150
! Södra råda 1685 - 1860 100
! Visnum-Kil 1706 - 1860 150

Västergötland
! Angered 1753 - 1773,

1845 - 1865 75

! Hillared 1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860 75

! Hyringa 1718 - 1830 75
! Håcksvik 1704 - 1860 75
! Levene past. (4 mikrokort)

(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
1688 - 1860 60

! Länghem 1690 - 1855 100
! Längnum 1721 - 1840 75
! Malma 1708 - 1831 75
! Ö Frölunda 1728 - 1861 75

Östergötland
! Lillkyrka 1667 - 1860 50
! Ö Skrukeby1635 - 1860 100

Programmet  DISFOR
för framställning av släktforskarförteck-
ningar. Program inkl. handledning le-
vereras kostnadsfritt till Släkt- och Hem-
bygdsföreningar.

Sveriges
Släktforskarförteckning
1997 års utgåva är slutsåld. En regelbun-
det uppdaterad utgåva finns tillgänglig
på Internet för sökning. Se www.dis.se

Bli medlem i DIS!
Om Du inte är medlem tidigare kan du
bli det samtidigt som du beställer pro-
grammet DISGEN! (Annars använder
Du bara ett inbetalningskort - postgirot
är 14033-5. Märk talongen med "Ny
medlem")

! DIS årsavgift år 2001: 1 0 0 : -
! DIS SYD + 5 0 : -
! DIS-VÄST + 5 0 : -
! DIS-ÖST + 6 0 : -
! DIS-MITT + 6 0 : -
! DIS-Aros + 5 0 : -
! DIS-Småland + 5 0 : -

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

! Ny medlem / Medl.nr: ...................

Namn: ................................................

Adress: ...............................................

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

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

DIS Postorder

OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs endast till
DIS medlemmar. Med programmet föl-
jer en fyllig användarhandledning. Kö-
paren 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.
Defekt diskett / CD återsändes till DIS
för gratis utbyte.
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Fadderlista
 i postnummer-

ordning
För att ge faddrarna jämnare ar-
betsfördelning, ring en fadder i
närheten där du bor, inte en fad-
der som råkar stå högt upp på
listan.

Faddrar med
DISGEN/PC-inriktning

Marianne Munktell, Sankt
Eriksgatan 56 5 tr, 112 34
STOCKHOLM, tel 08-6547832,
fax 08-59814890, mm@abc.se
Lars Nordwall, Götgatan 99, 116
62  STOCKHOLM, tel 08-
55603282, fax 08-55603289,
lars.nordwall@telia.com
Björn Hellström, Önskehems-
gatan 8 4tr, 124 54  BANDHA-
GEN, tel 08-361236, fax 0708-
361246, bjorn@bhi.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen
667, 136 59  HANINGE, tel 08-
7771996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se
Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734,
s.geber@remotecom.se
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74  STOCKSUND, tel 08-
7556356, fax 08-7556356,
ght@abc.se
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen
38, 183 50  TÄBY, tel 08-
7563314, fax 08-4461318,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se
Carl-Göran Backgård, Guckusko-
vägen 12, 184 35  ÅKERS-
BERGA, tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Krister Olofsson, Ängdalavägen
34, 217 47  MALMÖ, tel 040-
981967, krister@dis-syd.m.se
Holger Andersson, Remmare-
gränden 1, 226 51  LUND, tel
046-248069,
 holger.andersson@lund.se
Anders Larsson, Storgatan 17,
233 31  SVEDALA, tel 040-
400233,
anders.larsson@mbox412.swipnet.se
Björn A. Jansson, Lärkgatan 25,
243 31  HÖÖR, tel 0413-22974,
jansson.bjorn@telia.com
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046-
255788, fax 046-250391,
jan@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246
31  LÖDDEKÖPINGE, tel 046-
709755, stig.aronsson@telia.com
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51  HELSINGBORG, tel 042-
212232, arne.h@dis-syd.m.se
Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58  HÖGANÄS, tel 042-
330515, gunnar@dis-syd.m.se

Rune Jönsson, Orienteringsgatan
4, 291 66  KRISTIANSTAD, tel
044-245217,
 runejoensson@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
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15,
380 30  ROCKNEBY, tel 0480-
66565, fax 070-6123455,
jan.jutefors@telia.com
Björn Strahl, Mariagatan 15, 383
32  MÖNSTERÅS, tel 0499-
13639, bjorn.strahl@sal.pp.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59  V. FRÖLUNDA, tel 031-
459880, brento.molin@telia.com
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan
89, 421 59  VÄSTRA FRÖ-
LUNDA, tel 031-471847,
i.s.lannestad@swipnet.se
Jan-Åke Thorsell, Björkedals-
gatan 7, 426 68  V. FRÖLUNDA,
tel 031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net
Björn Samuelsson, Garvaregatan
6, 441 35  ALINGSÅS, tel 0322-
12689, bjorn.samuelsson@
mailbox.swipnet.se
Sven Johansson, Afzeliivägen 7
A, 441 41  ALINGSÅS, tel 0322-
13849, sven.johansson@
mbox343.swipnet.se
Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50  YTTERBY, tel 0303-
92538, rogerbj@tripnet.se
Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63  UDDEVALLA, tel 0522-
74740, k.lundvall@telia.com
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6
D, 511 55  KINNA, tel 0320-
35502, karl-erik.lerbro@telia.com
Thage Petrusson, Wenner-
bergsvägen 13, 531 34  LID-
KÖPING, tel 0510-25864, fax
0510-25864, thage.petrusson@
mailbox.swipnet.se
Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32  MARIESTAD, tel 0501-
15682, gentiana@pp.sbbs.se
Lars-Bertil Nilsson, Box 53, 549
02  MOHOLM, tel 0506-20910,
lars-bertil.nilsson@telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan
10, 582 26  LINKÖPING, tel 013-
101151, 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@
swipnet.se
Anita Carlsson, Gillbergavägen
140, 632 36  ESKILSTUNA, tel
016-426410, fax 016-426410,
anita@caritakonsult.se

Stig Svensson, Runeby, 642 95
FLEN, tel 0157-70138,
 runeby@algonet.se
Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan
25, 661 40  SÄFFLE, tel 0533-
10559, fax 0533-10559,
kilagenealogen@swipnet.se
Jan Tengelin, Tjäderstigen 4, 671
30  ARVIKA, tel 0570-16187, fax
0570-16187,
jantengelin@telia.com
Bengt Hammarström, Villagatan
19, 691 41  KARLSKOGA, tel
0586-36587,
bengt.hammarstrom@swipnet.se
Jan Wallin, Eklundavägen 18, 702
17  ÖREBRO, tel 019-183830,
jan.wallin.orebro@telia.com
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771
40  LUDVIKA, tel 0240-13482,
fryxell@dalnet.se
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7,
804 25  GÄVLE, tel 026-192500,
claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820
60  DELSBO, tel 0653-12051,
gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51  BOLLNÄS, tel 070-
3506304, tony.engberg@home.se
Tommy Forsström, Stenbergs-
vägen 21, 824 91  HUDIKSVALL,
tel 0650-14925,
tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93  NJUTÅNGER, tel 0650-
70091, arnesm@algonet.se
Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98  BRUNFLO, tel 063-
20701, slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840
12  FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo.dis@home.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13
STÖDE, tel 0691-10035,
ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32  ALNÖ, tel 060-558339,
ann.lin@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92  ÖRNSKÖLDSVIK, tel
0660-372109, fax 0660-42109,
lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906
24  UMEÅ, tel 090-186487, fax
090-140930,
sigurd.nygren@ersboda.ac
Anneli Alenius, Galoppvägen 8,
921 41  LYCKSELE, tel 0950-
14647,
anneli.alenius@swipnet.se
Laila Larsson, Tungatan 18, 934
32  KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com

Faddrar i Finland
Signar Bäckman, Kyrko-
esplanaden 7 D, FI-65100  VASA,
tel +358-63126436, fax 358-6-
3126436,
sbackman@kolumbus.fi

Henrik Mangs, Kyrkoesplanaden
18 A12, FI-65100  VASA, tel
+358-63322342,
 henrik_mangs@hotmail.com

Faddrar i Norge
Knut Egil Hamre, Gimlevn. 60,
NO-1786  HALDEN, tel +47-
69176169, hamre@halden.net
Alf Christophersen, Solbakken,
NO-4909  SONGE, tel +47-
37164209, fax +47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Faddrar med
Mac-inriktning

Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76  KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se
Helge Olsson, Västergatan 28,
231 70  ANDERSLÖV, tel 0410-
20002, helge.o@telia.com
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91  ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dis-
syd.m.se
Inger Ragnhult, Wennerbergs-
gatan 34, 431 39  MÖLNDAL, tel
031-274207, fax 031-274207,
ragnhult@telia.com
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12,
723 55  VÄSTERÅS, tel 021-
20494, soy@mdh.se

Faddrar med
Reunion-inriktning

Helge Olsson, Västergatan 28,
231 70  ANDERSLÖV, tel 0410-
20002, helge.o@telia.com
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98  HJÄRNARP, tel 0431-
455254, inge.ledje@telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan
10, 824 42  HUDIKSVALL, tel
0650-94188, macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B,
856 44  SUNDSVALL, tel 060-
679111, kerstin.farm@telia.com

Faddrar med
Holger-inriktning

Lennart Ekman, Erik Dahlbergs-
allén 11 6tr, 115 20  STOCK-
HOLM, tel 08-6606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen
18, 152 50  SÖDERTÄLJE, tel
08-55085363,
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 0224-
77572, fax 0224-77572,
kmsala@swipnet.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97  FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
Tony Jonsson, Sidensvansvägen
35, 871 65  HÄRNÖSAND, tel
0611-511333,
 tony.jonsson@swipnet.se
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DIS - Föreningen för
datorhjälp i

släktforskningen
DIS syfte

"Att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja dator-
hjälp 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 en risktäckande Fadderverksamhet med hjälp ett

60-tal erfarna och datorkunniga släktforskare.
- Driver olika utvecklingsprojekt
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register

till kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Har en hemsida på Internet med information om före-

ningens verksamhet, DIS Forum och sökmöjligheter i
Sveriges Släktforskarförteckning och databasen DISBYT
http://www.dis.se

- Tillhandahåller servicen DISBYT med  databas för an-
byte 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 en mängd CD-skivor för
släktforskning)

- 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 släkt-
forskningen.

- Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-
föreningar (fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DIS-
MITT, DIS-AROS och DIS Småland).

- Bedriver kursledar- och användarkurser i datoranvänd-
ning inom släktforskning (i första hand i användningen
av DISGEN).

- Bevakar den datortekniska utvecklingen i syfte att finna
verktyg och tillämpningar lämpade som stöd för släkt-
forskningen.

Medlemskap
"Medlem är envar för föreningens syfte intresserad per-

son 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 med-
lemstidning beställas. Av DIS kända släktforskarföreningar
och andra intresserade organisationer och institutioner er-
håller tidningen utan kostnad.

Vill du bli ordinarie medlem använder du postens in-
betalningsblankett 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. Familjemedlem-
men erhåller inget eget exemplar av Diskulogen.

Du kan även bli medlem i DIS regionala föreningar.
Adresser och aktuella medlemsavgifter finner du på tidning-
ens andra sida (omslagets främre innersida).

Hur beställer jag programmet DISGEN?
Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar.

Du använder den beställningsblankett som finns på föregå-
ende sida. Ange medlemsnummer, namn och adress. Sedan
skickar du in den till DIS. Du kan också sända din beställ-
ning på fax till DIS eller använda den elektroniska beställ-
ningsblanketten på  hemsidan.
Programmet levereras (CD och användaranvisningar) per
postförskott. Leveranstid är normalt högst 1 vecka. I sam-
band med längre helger och under semestertid kan leverans-
tiden 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 program-
köp för att få denna rabatt.

Hur gör jag om jag har fel i programmet?
Faddrarna är de mest lämpade att hjälpa till i akuta frågor.

Även om du misstänker fel i programvaran ska du kontakta
en fadder för att få hjälp att komma runt problemet. Om det är
ett programfel som går att återskapa, så hjälper de till med att
vidarebefordra felet till DIS utvecklare. Om din fadder inte
kan lösa problemet omedelbart, så fortsätter de att försöka att
klara ut det med hjälp av sina fadderkollegor eller andra funk-
tionärer i föreningen och återkommer till dig.

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

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
vid definitiv efter-
sändning återsänd

försändelsen med nya
adressen på baksidan.

Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
 582 46 LINKÖPING

POSTTIDNING B


