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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: Öppet: Månd-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13.

På sommaren är Forskarstugan även
öppen 12-16 de flesta helger. Ibland
extra öppet på kvällar och helger. Ring
gärna före besök.

Kansli: Ragnhild Bergström
Roland Karlsson
Urban Windahl

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
Webbredaktör:  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

Rolf Eriksson, Barrskogsvägen 28, 590 49
VIKINGSTAD,  013-81283,
01381283@telia.com

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. Långgatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tomas.sahlin@home.se

Namn och adresser till DIS
Faddrar hittar du med
början på sidan  25!
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DIS Forskarstuga
Stugvärd: Roland Karlsson
Öppet måndag - fredag normalt
9 - 16, under sommaren dessutom
lördag - söndag 12 - 16, under hösten
tisdag-kvällar 18-20
(ring gärna 013-149043  för kontroll!)

Erbjudandet fortsätter ...

Forska i Genlines hela
utbud av kyrkböcker i vår

forskarstuga
DIS har skaffat ett abonnemang så

att du som medlem kan testa hur det
är att läsa kyrkböcker över Internet.
Du kan här forska i Genlines hela
utbud! Se mer info om aktuellt ut-
bud på Genlines egen hemsida

www.genline.se

Se folkräkningarna 1890
samt del av 1900 - skapa

din egen statistik

Databasen ”folk 1890” innehåller i
sin helhet ca 4,8 miljoner poster el-
ler uppgifter om individer.
Där kan du finna dina släktingar som
levde den 31/12 1890.

Det är möjligt att söka efter perso-
ner eller grupper utifrån någon eller
några av följande uppgifter: hemför-
samling, by, förnamn, efternamn, fö-

Ordföranden
har ordet

Jubilarer
DIS har i år två ytterst aktiva 10-åring-

ar att gratulera, DIS Syd och DIS-Mitt.
Att få åka på deras "födelsedagskalas"
hör till de mera angenäma sysslorna som
DIS-ordförande. Man påminns om vil-
ken storartad resurs regionföreningar-
na är när det gäller att ordna DIS-verk-
samhet runt om i landet. Regionfören-
ingarna är för övrigt just nu inne i en
beslutsprocess när det gäller anslutning
till Släktforskarförbundet, vilket nu bli-
vit praktiskt möjligt efter den senaste
stadgerevisionen i förbundet.

Funktionärsträff
En annan stor sak på gång är "DIS

funktionärsträff" nu i november, som är
en utvidgning av de hittillsvarande fad-
derträffarna. Olika funktionärsgrupper
inom DIS kommer under två dagar att
träffas både gruppvis och gemensamt för
att utbyta erfarenheter och dra upp rikt-
linjer för framtiden. PUG - programut-
vecklingsgruppen - har nyligen haft ett
eget möte, delvis ihop med de första
deltagarna i ett "programmerar-team"
som ska ta sig an fortsatt utveckling av
DISGEN-programmet.

Sveriges Befolkning 1970
En spännade datanyhet är förbundets

nya CD-skiva med "Sveriges befolkning
1970" där man kan både söka personer
och se vilka som bodde på samma adress
eller i samma område. När det gäller
framtida eventuell datoriserad sökning
i Nya folkbokföringen från 1991 och
framåt väntar vi på besked om vad Riks-
skatteverket och Riksarkivet ska kom-
ma överens om. Det finns också ett för-
slag om uttag av olika slags "längder"
från Nya folkbokföringen, som nyligen
diskuterats i Riksarkivets produktråd. I
detta sammanhang kan också nämnas
den statliga Arkivutredningen, som när
detta skrives just kommit med sitt be-
tänkande, och som går att läsa på nätet
under adress kultur.regeringen.se.

Internationella kontakter
Som framgår på andra ställen i detta

nummer så finns det många internatio-
nella aspekter på svensk släktforskning,
svenskättlingar i USA och svenska emi-
granter till Ryssland är bara ett par ex-
empel. Den av NORDGEN planerade
nordiska släktforskarträffen på Åland i
april 2003 kommer troligen bl a att av-
spegla denna släktforskningens "globa-
lisering", som inte minst Internet och
övrig datateknik öppnar oanade möjlig-
heter för.

Förändringar i DIS Styrelse
Olov Fahlander har på egen begäran

delseförsamling, födelseår, yrke, ci-
vilstånd och kön.

Det är dessutom möjligt att produ-
cera statistik över namn, yrken, byar
m.m. för alla församlingar.

Vi har både Genline-abonnemang-
et och Folk-databasen i en dator som
du erbjuds att boka 3 timmar åt gång-
en. Du kan boka förmiddagspasset 9-
12, eller eftermiddagspasset 13-16
måndag-fredagar.

Ring först och boka tid!
013 - 14 90 43.

Välkommen!

Höstens program

Tisdag 5 nov kl 19
Genomgång av Genline-databasen

och Folk 1890

Tisdag 3 dec kl 19
Bildbehandling

avgått ur DIS styrelse. Tack Olov för dina
insatser hittills.

Sture B

DISGEN-kurs i
Linköping

ABF i Linköping arrangerar DIS-
GEN-kurs under hösten. Kursen har
i skrivande stund ej börjat. När
minst 8 deltagare anmält sig star-
tas den. Kursen omfattar 3 x 6 tim-
mar, torsdagar kl 15.30. Avgift 630
SEK. Anmälan på tel 013-24 89 07
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SwedGen
Tour 2002

Av Charlotte Börjesson

Avresa
SwedGenTour 2002 är namnet på årets

Amerikaresa som anordnades i Sveriges
Släktforskarförbunds regi. Vi som del-
tog i den här resan representerade olika
föreningar. Några av oss är ledamöter
inom DIS och Olof Cronberg var repre-
sentant för DIS. Anneli Andersson, Dis-
Väst, representerade Melleruds Museum
och Dalslandsprojektet, dvs. hon kart-
lägger befolkningen i Dalslands 43 sock-
nar. Över 68 000 personer har Anneli
registrerat tills idag och använder Dis-
gen för inmatning. Jag själv, Charlotte
Börjesson, Dis-Väst och Disbytombud,
representerade Föreningen Släktdata.

Från Sveriges Släktforskarförbund var
det förbundsordförande Ted Rosvall,
Anna-Lena Hultman, anställd och Sam
Blixt, ledamot och även representant för
PLF. Hans Egeskog för Släkthistorisk
Forum, och Lisa Qviberg från Genealo-
giska Föreningen, GF.

I Amsterdam sammanstrålade vi alla
åtta deltagare. Atlantflyget till Los Ang-
eles, CA, tog ca elva timmar och däref-
ter hade vi tre timmars bilkörning till
Santa Maria, CA. Vi hyrde två bilar och
bagageutrymmet var minst sagt fullt med
allt vårt bagage. Trötta och möra i krop-
pen men glada efter resan, kom vi säng
omkring kl. 11 på kvällen.

Planeringskväll
Tidig morgon för avfärd mot Monte-

rey, CA. Vi körde längst vackra Highway
1 och gjorde ett besök på Hearst Castle.
Ett svalkande dopp i havet nedanför med
höga vågor som sköljde saltvatten över
oss var en skön upplevelse. Fram på ef-
termiddagen var vi framme vid hotellet
i Monterey. Kvällen ägnades åt plane-

ring och att mer i detalj gå igenom upp-
lägget våra kommande Släktforskarda-
gar. Vilka program och databaser finns
i våra respektive egna sju datorer och
vilka ska vara uppkopplade till Internet.
Alla besökare skulle fylla i en blankett
med sina personuppgifter, vilka uppgif-
ter de kände till om de personer som de
efterforskade på. Utifrån detta kunde vi
sedan hänvisa dem till den och de av oss
som i första hand kunde hjälpa till. Någ-
ra av våra besökare hade skickat in sina
efterforskningar i förväg och skulle kom-
ma för att hämta eventuellt resultat på
förutsagt ort. De hade fyllt i formuläret
som ännu finns på SwedGenTours webb-
sida. De efterforskningarna som vi på
plats eller med hjälp av Internet inte gav
något resultat skickade Olof in till Rött-
ers Anbytarforum med hjälp av under-
laget på blanketten. I Sverige fanns
hjälpsamma släktforskare på olika plat-
ser som kunde ta vid trots att det var
kväll/natt här hemma. En del svar skul-
le vi förhoppningsvis få tillbaka medan
våra besökare var kvar. Olof var den som
hade ett stort ansvar när det gällde den
tekniska delen för Släktforskardagarna.
Med oss hade vi också böcker och CD
till försäljning samt många olika bro-
schyrer.

Kingsburg
Även nästa dag var det tidig avfärd

och till Kingsburg, CA, en stad som är
mer svensk än Sverige. Vid avfarten till
centrum stod en stor Dalahäst. På hu-
vudgatan hängde fanor i blått med gul
text VÄLKOMMEN. Från högtalare ut
med gatan hördes svenska gamla visor.
Vi hälsades varmt välkomna av Jess
Chambers från lokala Handelskamma-
ren. Annonser i lokaltidningen och upp-
tryckta broschyrer hade spridit i trakten
om SwedGenTour 2002. Han hade ord-
nat med privat boende för oss, två och
två. Våra respektive värdfamiljer tog
sedan hand om oss medan vi var i Kings-
burg.

Första Släktforskardagen
Vår första Släktforskardag var alltså i

Kingsburg och vi var alla väldigt spän-
da på hur dagen skulle bli. Vi höll till i
biblioteket i High School och under 30
minuter hade vi dekorerat svenskt, gjort
i ordning försäljningsbordet samt pla-
cerat ut våra egna datorer på borden.
Biblioteket hade tolv datorer som var
uppkopplade på Internet och de funge-
rade utan problem. I första hand var de
till för oss men även besökarna hade till-

Olof med intresserade åhörare som får en lektion i svensk släktforskning på
Internet.  Foto Charlotte Börjesson
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gång till dem. Redan före kl. 9.00 börja-
de tillströmmande släktforskare fylla
lokalen och de fick turas om att sitta och
stå under dagen. Ted hälsade alla väl-
komna, berättade lite om vårt syfte med
SwedgenTour 2002 och gjorde en pre-
sentation av oss. Anna-Lena som är
mycket kunnig och erfaren emigrantfors-
kare hade kö hela dagen till sig. Vi an-
dra som hade Emigranten installerat på
våra PC hjälpte henne emellanåt när till-
fälle gavs. Sökning i Disbyt på Internet
höll Olof på med stor del av dagen och
fick fram många bra träffar. Hans fick
hjälpa till med att skicka iväg efterforsk-

ningarna till Anbytarforum när det kör-
de ihop sig på slutet av dagen.

Föredrag och lektioner
Under dagen hade Ted och Olof före-

drag/lektioner i en angränsande lokal.
Ted tala om ”Nytt sätt att söka sina
Svenska rötter” och ”Mannen som för-
svann”. Olof hade lektion i ”Svensk
släktforskning på Internet” men det
fanns ingen uppkoppling på Internet i
den här lokalen. Med hjälp av OH-bil-
der istället, fick de mer än 50 mycket
intresserade åhörarna se hur man söker
och även hur resultatet ser ut. Disbyt med
beskrivning av databasens syfte och
innehåll var klart uppskattat och impo-
nerande enligt de närvarande. Dis fick
senare under dagen nya medlemmar som
betalade Olof på plats vilket är bevis nog.

Rötter och framförallt Anbytarforum,
Släktdata och Genline var några av de
andra webbadresserna de fick bekanta
sig med. En förteckning med aktuella
webbadresser, CD och andra databaser
med beskrivning och ev. kostnader de-
lades ut till samtliga närvarande.

Sent på eftermiddagen slutade vi för
dagen och packade ihop allt som tillhör-
de oss. Därefter träffades vi alla med våra
respektive värdfamiljer med Jess i spet-
sen. I parken mitt i stan hade det ord-
nats ett knytkalas som även flera av da-
gens besökare anslöt sig till. Vi var väl-

digt nöjda med vår första dag och myck-
et tacksamhet fick vi med oss från alla
dagens besökare.

Ontario
Dagen efter körde vi söder ut i några

timmar och kom till Ontario, CA. Här
deltog vi på förbundets systerorganisa-
tion i USA, Federation of Genealogical
Societies (FGS), motsvarighet till våra
Svenska Släktforskardagar. Under efter-
middagen installerade vi oss i vår mon-
ter på Ontario Convention City Hall. Det
skulle bli trångt insåg vi snabbt men vi
får göra det bästa av det. Medan vi höll
på att packa upp allt fick vi till vår gläd-
je besked om att de i montern intill oss
inte kommer. Vi fick använda den om vi
ville och visst gjorde vi det. Värmen i
lokalen var nästan outhärdlig medan vi

var där och temperaturen ute var nästan
40 grader varmt. Kylanläggningen skul-
le komma igång tills imorgon och det
var tur det.

Olof såg till att vår Internetuppkopp-
ling fungerade. Därefter kopplade vi
ihop tre av datorerna till hubben som jag
tagit med och efter Olofs konfigurering-
ar var de klara för Internet. De övriga
fyra datorerna behövde inte vara kopp-
lade till Internet. Skrivaren och skanner
som även har funktionen kopiator kom
till nytta och användes flitigt. Med hjälp
av en USB-kabel kunde vi flytta skriva-
ren mellan datorerna. Vi hade med an-
dra ord en hel del kablar som vi får dölja
under bordsdukarna.

Tre dagar
Under våra tre dagar kom besökare

hela tiden. Lisa tog i första hand emot
besökarna och försåg dem med blanket-
ten och ansvarade för försäljningsbor-
det. Många kom tillbaka under dessa
dagar med nya efterforskningar. I stort
sätt användes rutinerna från dagen i
Kingsburg men fick anpassas till nuva-
rande förhållande. Ted och Olof hade
inga föreläsningar och det fanns inga
datorer för besökarna. Olof var uppkopp-
lad mot Disbyt och fick träffar på nästan
alla sökningar han gjorde. Det var inte
svårt för Olof att få nya medlemmar till
Dis då Disbyt ”säljer sig själv” när den
är tillgängligt vid bl.a. sådana här till-
fällen. Även Sam och jag, parallellt med
våra egna registersökningar, hade gjor-
de många Disbytsökningar som gav re-
sultat. Anneli hade lånat Dis-Västs PC
som jag har för Disbytutdragen så den
kunde också användas vid sökning. I
första hand använde Anneli pcn för sök-
ning i Disgen på Dalslandsprojektet.
Anna-Lena hade även köer under dessa
dagar. Ted hann vara med på några av
de föreläsningar som fanns till buds. Lisa
och Hans hjälpte till med sökningar de
tillfällen när en PC var ledig så de har
sökt i alla databaser och register som
varit tillgängliga.

Vi var unika
Vår monter var mycket uppmärksam-

mad av de andra deltagarna eftersom vi
var de enda som hade var inriktade på
att hjälpa till och utföra forskning för
besökarna. Övriga hade bara utställning
med försäljning och broschyrer samt en
och annan PC för visning av sina res-
pektive program och produkter. Det vi-
sar att vi hade rätt koncept och förhopp-
ningsvis även föregångare inför framti-
den.

Montern i Ontario. Charlotte och Olof hjälps åt att söka i Disbyt. Bakom
Sam samtalar Anneli med en hängiven släktforskare. Foto Hans Egeskog
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Hans och Anneli hjälpte till med att
skicka in efterforskningar till Anbytar-
forum när Olof fick en möjlighet att gå
ifrån sin PC. Lunch, pauser och tid till
att besöka de andra utställarna kunde vi
ta oss när tillfälle gavs. Temperaturen
inomhus var betydligt svalare än vi hade
trott så det var faktiskt riktigt skönt att
gå ut en liten stund i den soliga 40 gra-
diga värmen.

Några dagar ledigt
Innan nästa och de tre sista Släktfors-

kardagarna hade vi några dagar ledigt.
Vi åkte gemensamt runt Grand Canyon
och passerade även Zion National Park
och njöt av den fantastiska naturen och
passade på att få några bad i poolen på
hotellen som vi bodde på.

Salt Lake City
När vi lämnade tillbaka bilarna flög

vi till Salt Lake City. Vi skulle hålla till
i nordiska avdelningen på the Family
History Library. Forskarsalen hade bl.a.
böcker, mikrofilmer och mikrokort med
flera tillhörande läsapparater, Interne-
tuppkopplade pc, små lektionssalar och
en informationsdisk. Vi fick till vårt för-
fogande två små lektionssalar. Till Teds
och Olofs föredrag/lektioner ordnades en
större lokal på en annan våning. 12 st.
PC reserverades för våra besökare och
dessa var markerade med en svensk flag-
ga. Vi träffade vår kontaktperson, Elai-
ne Hasleton, som var till stor hjälp för
oss under dagarna.

Tekniska lösningar
Första dagen började först efter lunch.

Innan dess hade vi iordningställt försälj-
ningsbord, dekorerat, möblerat om i våra
små rum och placerat ut våra egna PC.
Olof tillsammans med datateknikerna
försökte lösa Internetuppkoppling till tre
av dem. Brandväggar och andra teknis-
ka säkerhetsspärrar gav oss problem.
Sam och jag fick låna var sin stationär
PC istället, parallellt med våra egna, som
vi använde för Internet. Efter många om
och men, nedladdningar av Genlines
program och konfigurationer kunde Sam
äntligen koppla upp sig mot Genline.
Olof var beroende av att vara Interne-
tuppkopplad på sin egen, en Mac, där
hade han program och annat för Anby-
tarforum. En kunnig tekniker på Mac
kom till Olofs undsättning och hjälpte
honom med konfigurationen och blev
precis klar i tid.

Olof i sitt ”esse”
Nu var vi beredda på att mycket folk

kom på en gång och hade skaffat oss lite
rutin på hur vi organiserade tillström-
ningen. Även om lokaler och förutsätt-
ningarna skiljde sig från ort till ort så
gick det förvånansvärt bra här. Olof såg
anhopningen i det lilla rum som Sam
och jag delade med honom och insåg att
alla fick inte plats, inte ens stående. Nå-
got måste göras så han frågade vilka som
var intresserad av att få söka i Disbyt
ute på de PC som var reserverade. De

första 12 som svarade JA tog han med
sig dit ut, gick igenom hur man söker,
hur ett fullvärdigt sökresultat ser ut och
tolkas och därefter fick de sätta sig vid
var sin PC. Olof blev kvar där ute i sin
”nya” roll under de tre dagarna. En na-
turlig växling för besök till oss andra
gjorde att alla våra besökare fick möjlig-
het att sitta vid en PC och själva söka
med Olof till hands. Nästan alla fick med
sig något resultat ifrån Disbyt. För varje
gång jag såg Olof under dagarna såg han
nöjdare och gladare ut. Det är ju helt klart
att det här är ett framtida sätt att få nya
medlemmar och dessutom få dem att gör
Disbytutdrag. Resten av alla nya med-
lemskap till Dis blev slutsålda också,
vilket blev totalt 30 nya medlemmar un-
der resan. Nu väntar vi på alla de Dis-
bytutdrag som Olof förespråkade om och
de lär väl jag bli varse om i sinom tid.

Hemresa
Hans huvuduppgift var att göra repor-

tage om resan och några av besökarna.
Tid för att dokumentera allt fick han göra
efteråt på kvällarna. I Släkthistoriskt
Forum kan vi i kommande nummer ta
del av detta. Mycket nöjda och tillfreds
med vårt engagemang i SwedGenTour
2002 kom vi hem till Sverige efter 14
dagar. Vi har både sett glädjetårar och
fått många tacksamma kramar av våra
besökare under den här resan. Alla be-
sökare hade fått mer eller mindre infor-
mation om sina förfäder eller nu levan-
de släktingar. En resa som vi aldrig kom-
mer att glömma och många besökare ville
att vi kommer tillbaka.

Forskarsalen i Salt Lake City. Besökarna sitter och söker i Disbyt med
Olof som handledare. Foto Hans Egeskog

Farmor är farligare än mormor
 I  Östgöta Correspondenten (20.9)
kunde man läsa att tyska forskare har
funnit att spädbarnsdödligheten var
större då farmödrar tog hand om sina
barnbarnen än när mormödrar fick
denna uppgift. Resultatet har fors-
karna fått då de har studerat bonde-
familjer i födelse- och dödböcker
under 1700- och 1800-talet i en re-
gion i norra Tyskland.

En förklaring till detta skulle kunna
vara att mormödrar visar mer om-
sorg om sina barnbarn då de är säk-
ra på att det verkligen är deras barn-
barn, vilket inte farmödrarna kan-
vara.

Tidigare studier har visat att farmö-
drar inte har lika stor betydelse för
barnbarnets hälsa  som mormödrar.

Urban Windahl
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jans Släktforskare (Mora), Släkt och
Bygd i Borlänge (Borlänge) samt Väs-
terbergslagens Släktforskare (Ludvika).

Invigning
Invigningen inramades av toner fram-

bringade av Avesta Spelmanslag. Dalar-
nas Släktforskarförbunds ordförande
Torbjörn Näs hälsade välkommen och
presenterade invigningstalaren, författa-
ren Theodor Kallifatides, som på ett spi-
rituellt sätt talade om kulturskillnader,
illustrerat bland annat med exempel från
sitt äktenskap med sin svenska hustru.

Samtliga arrangemang utom föredra-
gen var förlagda till Quality Hotel Ga-
laxen och Folkets Hus, inte så långt ifrån
Borlänge centrum. Föredragen hölls i
lokalen Cozmos i den angränsande folk-
parken. Detta medförde stora praktiska
fördelar genom att nästan allt var sam-
lat under ett tak, även om utställarna var
fördelade på två våningsplan. De som
varit förutseende nog att boka rum på
Hotel Galaxen hade dessutom alltid
”nära hem”.

Ordförandekonferens och redaktörs-
kurser för pappers- resp. nättidningar
pågick parallellt hela fredagen. Cirkel-
ledarkonferensen var förlagd till lördag
förmiddag. På fredagskvällen anordnad-
es den sedvanliga ordförandemiddagen,
där Theodor Kallifatides hade en popu-
lär extraföreläsning.

Riksstämma
Vid Sveriges Släktforskarförbunds

riksstämma, som hölls under lördagen i
lokalen Stora Björn, hade Föreningen
DIS som vanligt det maximala fem om-
bud vid stämman.

Stämman godkände liggande förslag
till nya stadgar för Släktforskarförbun-
det efter flera års diskussion. Kvarstå-
ende synpunkter ska beaktas av för-
bundsstyrelsen för eventuella mindre
justeringar vid nästa stämma. De nya
stadgarna innebär bl a att det blir prak-
tiskt möjligt att ansluta DIS regionför-
eningar till förbundet, varvid DIS ur för-
bundssynpunkt blir en s k "sammanslut-
ning" med dels dotterföreningar, dels
direktanslutna medlemmar. Regionför-
eningarna kan då utse egna ombud till
förbundsstämman.

På fredag eftermiddag och kväll samt
lördag morgon sattes utställningarna upp
av de deltagande utställarna. Utställ-
ningarna var till större delen belägna i
bottenplanet i två längre gallerior samt
ett större rum (DIS-föreningarna). Någ-

Böcker,
böcker och

böcker.
Men också
CD-skivor.

Den som besöker Släktforskardagar-
na kan först tro att det är en bokmässa
som han har kommit till. Föreningen
efter förening presenterar de böcker som
har en geografisk anknytning, eller en
släktbok som kanske har skrivits av nå-
gon av föreningens medlemmar.
När datorn kom befarade många att bo-
ken som informationskanal skulle få
mindre betydelse. Ser man på alla de
böcker som presenteras på denna ”Släkt-
forskarmässa” så blir det tvärtom. Med
hjälp av släktforskarprogram, ordbe-
handlingsprogram och kunskap om käll-
redovisning kan amatörförfattaren nu-
mera producera släktforskarböcker som
närmar sig den professionelle släktfors-
karens produktioner.

CD-skivor och databaser på
gång 2002-2003:

Tar man en noggrannare titt i de olika
utställarnas montrar finner man också
fler och fler CD-produktioner, från enk-
la avskrifter av kyrkböcker till databa-
ser som det tagit åratal att göra klara.
Med allt bättre teknik och bättre kun-

skap om hur man skall producera en CD-
skiva, blir kvalitén allt bättre och pro-
duktionstiden allt kortare. En del CD-
skivor som man letar efter hittar man
inte, då föreningen som har producerat
skivan har överraskats av det stora in-
tresset och sålt slut på lagret. Men de tar
gärna upp beställningar.

Många föreningar och myndigheter
håller på med nya produktioner och upp-
dateringar, så det blir allt lättare att an-
vända datorn i släktforskningen. Lennart
Lindqvists rapport här intill har kom-
pletterats med vilka nya produktioner
som du kommer att kunna ta del av un-
der det närmaste åren (Se På gång ...
eller Framtidsplaner ...”).

Urban Windahl

Släktforskar-
dagar i

Borlänge
2002

Fredag-söndag den 23-25 augusti an-
ordnades 2002 års Släktforskardagar i
Borlänge. Arrangörer var Dalarnas
Släktforskarförbund tillsammans med
Släktforskarnas Hus i Leksand. I Dala-
förbundet ingår följande föreningar:
Föreningen Dalfolk (Leksand), Falubyg-
dens Släktforskare (Falun), Folkare
Släktforskarförening (Avesta), Ovansil-
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ra utställare höll till en trappa upp i ett
antal mindre rum och cirklarna samt
riksstämman hölls i olika lokaler i bot-
tenplanet. Frukostar, luncher och stäm-
momiddag intogs också i bottenplanet.

Teman för årets Släktforskardagar var
”Garpar, finnar och valloner. Invand-
ringens betydelse för Dalarna och
Sverige”. De flesta av de 9 (nio!) före-
drag, som stod på programmet hade ock-
så med detta tema att göra. Underteck-
nad hann tyvärr inte med att gå på nå-
got föredragen, även om många såg in-
tressanta ut på papperet.

Som vanligt deltog en stor mängd ut-
ställare. Där var, förutom Sveriges Släkt-
forskarförbund och Föreningen DIS,
även släktforskarföreningar, arkiv och
andra institutioner, samt olika företag
som bl.a. sålde mikrokortläsare, släkt-
forskarprogram, böcker, m.m., totalt
namngavs 47 st. utställare i program-
met.

Trots den ihållande sommarvärmen
hade åtminstone DIS-föreningarna, som
disponerade hela rummet Orion, det
drägligt. Ute i Gallerian och Arkaden
var temperaturen något för hög.

Jag ställer även i år frågan: Varför inte
förlägga Släktforskardagarna till sep-
tember månad, som det var i början av
Släktforskardagarnas historia? Ett par
tre veckor senare brukar det vara sval-
are, fastän vädret ändå kan vara vack-
ert.

I år fanns 4 st. norrländska släktfors-
karföreningar med bland utställarna:
Föreningen Skelleftebygdens Släktfors-
kare, Hembygds- och Släktforskare No-
laskogs, Jämtlands Läns Släktforskare
samt Midälva Genealogiska Förening.

Dessutom fanns DIS-MITT tillsammans
med DIS och övriga regionföreningar.

Dessutom deltog ytterligare några ut-
ställare från Norrland: Gensoft AB,
Landsarkivet i Östersund samt SVAR.
Om man vill kan man kanske också räk-
na Genline AB till den kategorin. Om-
bud vid stämman samt deltagare vid
konferenser/kurser fanns också med från
flera norrlandsföreningar.

”Datoriserade” utställare
Här nedan redovisas endast de utstäl-

lare som visade något med anknytning
till datorer. På grund av det stora antalet
utställare blir presentationen dessutom
ganska summarisk. Men du kan hitta
mer information på de hemsidor som
redovisas med fet kursivstil under varje
utställare.

Föreningen DIS huserade i år i eget rum

(Orion med 147 kvm, på nedre våning-
en) tillsammans med regionföreningar-
na samt ”tyska DIS”. Samtliga redovi-
sas separat nedan. I Föreningen DIS’
monter fanns bl.a.:
! Visning av DISGEN 8, två statio-

ner varav en med projicering.
! Mottagning av DISBYT-utdrag.
! Sökning i DISBYT, 5 milj. p.
! Fadderhörna.
! Försäljning av medlemskap t.o.m.

år 2003, mässpris 100 kr.
! Försäljning av DISGEN 8, 600 kr.
! Försäljning av DISGEN 7, 475 kr.
! Försäljning av DIS-PINS, 10 kr.

www.dis.se

DIS-Aros
www.dis-aros.se

DIS-MITT
! Indiko - kyrkböcker på nätet on

line.
! DISBYT on line.
! Hemsidor on line, speciellt norr-

landsföreningarna.
! Alla föreningens inköpta CD fanns

för visning.
! De medverkandes egna databaser i

DISGEN fanns givetvis med.

www.dis-mitt.y.se
DIS-Småland
! Smålands soldatregister (Elisabeth

Leek).

Deltagarna vid  Släktforskar-
förbundets riksstämma år 2002 har
bänkat sig. Foto: Jan Nilsson
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! CD Småländsk bygdehistoria I:
Tuna.

! CD Småländsk bygdehistoria II:
Frödinge.

! CD Småländsk bygdehistoria III:
Rumskulla.

! CD Småländsk bygdehistoria IV:
Vena.

! CD KGF databas 2002.
! CD Bilder från Småland 1950-60-

talen.
! CD Bäckebo Familjer och boplat-

ser.
! CD Döderhult 1766-1806.
! CD Jönköpings historia.
·! CD 3 generationer von Baumgar-

ten i Växjö.
! CD Västervik År 2000.
! CD Norrgränna byalag, Kristdala

socken.

w1.492.telia.com/~u49206122
DIS SYD
! Demografisk Databas Södra

Sverige ddss.nu.
! DISGEN 8.

www.dis-syd.m.se
DIS-VÄST
! Databas Vigsellängder för Dalsland

i DISGEN 8, 86.000 p.
! Databas DISBYT på fil
! DISGEN 8.
! Reunion 7 för Mac.

www.dis-vast.o.se
DIS-ÖST
! Databas DISBYT på fil + on line.
! DISGEN 8.
! Diverse CD-skivor.

www.dis-ost.a.se
Verein für Computergenealogie (”tys-

ka DIS”), Jesper Zedlitz
! Föreningens hemsida on line
! m.m.

www.genealogy.net
Stockholms Stadsarkiv
! CD Söder i våra hjärtan, 395 kr

(mässpris 325 kr).
! CD Klara 1878-1926, ca 193.000

p, 295 kr (mässpris 195 kr).
! CD-paket, båda skivorna, mässpris

500 kr.
! CD + DVD Gamla Stan under 750

år, 495 kr (mässpris 435 kr).
! CD Register till mantalsuppgifter

1800-1870, 200 kr (mässpris 150
kr).
På gång: CD-skivan Kungsholmen
som beräknas vara klar i slutet av
år 2003. Därefter påbörjas Johan-
nes församling.

www.ssa.stockholm.se
Västerås Släktforskarklubb
! Databas Västerfärnebo FVD 1689-

1929 + Döda 1930-1971.
! CD D:o.

Framtidsplaner på att ge ut en CD
med församlingarna Badelunda,
Köping och Västerås.

home.swipnet.se/vsfk-Arosiana

Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening
! Databas FVD 47 förs. i Jönköpings-

bygden med över 434.000 p. Regist-
ren finns på hemsidan.

! CD d:o för medlemmar.
www.jbgf.just.nu

Sällskapet Vallonättlingar
! Databaser med egen forskning.

www.vallon.a.se
Sveriges Släktforskarförbund
! CD + DVD Gamla stan (i Stock-

holm) under 750 år, medl.pris 475
kr.

! CD Register till Stockholms man-
talsböcker 1800-1870, medl.pris
195 kr.

! CD Sveriges Dödbok, medl.pris 495
kr.

! CD Svenska Ortnamn, medl.pris
395 kr.

! CD Söder i våra hjärtan, medl.pris
395 kr.

! CD Klara, medl.pris 295 kr.
! CD NAD, medl.pris 675 kr.
! CD Paleografi, medl.pris 460 kr
! CD Telefonkatalogen år 2002,

medl.pris 225 kr.
! Förhandsvisning av kommande CD

med Sveriges befolkning år 1970.

www.genealogi.se
Föreningen för Smedsläktsforskning
! CD Smedskivan, ver. 2, >50.000

pers, 230 kr.
www.smed.genealogi.se

Hembygds- och Släktforskare Nola-
skogs
! CD Arnäs 1668-1750 + Trehör-

ningsjö 1864-1930.
! CD Avskrift av domböcker 1640-

1780 för Arnäs, Grundsunda och
Nordmaling.

! CD Delar av fotograf Bertil Westins
samling av glasplåtar och negativ.

! CD Gideå 1807-1930.
! CD Grundsunda 1600-1930.
! CD Lycksele 1700-1920.
! CD Malå 1744-1920.
! CD Sidensjö 1689-1780 + Skorped

1776-1930.
! CD Själevad 1785-1820.
! CD Åsele 1686-1920.

Framtidsplaner: Norsjö församling
på CD, någon gång under de  när-
maste åren.

www.hsn.nu
Landsarkivet i Östersund
! Databas FVD Jämtlands län.
! Databas Testamenten Jämtlands

län.
! Databas Konkursregister Jämtlands

län.
! Databas Bouppteckningar Jämt-

lands län.
! Databas Sockenregister Jämtlands

län.
! Databas Ortsregister Jämtlands län.

www.ra.se/ola
Värmlands Släktforskarförening
! Databas FVD Värmland.

www.genealogi.se/varmland
Midälva Genealogiska Förening
! Databas Medelpad 1500-1800
! CD Medelpad 1500-1800.
! CD Haverö socken 1600-1850 +

Paul Hallberg 1734-1789 (av Gu-
drun F Brännberg).
www.genealogi.se/medelpad

Hallands Genealogiska Förening
! CD Vigselregister Halland 1668-

1860, 320 kr.
! CD Bouppteckningsregister Hal-

land 1671-1850, 300 kr.
! CD Mantalslängder i Varberg 1662-

1860, 150 kr.
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! CD Halmstads tingsrätts Lednings-
böcker Södra 1820-1930, 150 kr.

! CD Halmstads tingsrätts Lednings-
böcker Norra 1820-1900, 150 kr.

! Div. databaser.
www.halland.genealogi.se

Storstockholms Genealogiska Fören-
ing
! Förhandsreklam för CD’n ”Begrav-

da i Stockholm, ca 500.000 p i ett
dussin församlingar (kommer i ok-
tober-november).

! Egen forskning (Chris Henning).
www.ssgf.org

Lantmäteriverket
! Publik resp. professionell hemsida

on line med bl.a. historiska kartor.
! Beställning av häradskartor i färg i

skala 1:20.000, 295 kr/st.
! CD Historiska stadskartor.

Framtidsplaner: Ingen ny CD på
gång! Myndigheten har i stället valt
att ha ett system där man tar fram
kartor efter beställning.

www.lantmateriet.se
Person- och Lokalhistoriskt Forskar-
centrum
! Databas FVD i 180 församlingar i

Kalmar län och grannlänen, ca 3,2
milj. p.

! CD Döderhults socken 1766-1806,
400 kr (medlemmar 300 kr).
På gång: En CD med hela databa-
sen. Klar troligen år 2003.

www.algonet.se/~thunberg/plf
www.algonet.se/~samblixt/

PLFmeny.htm

DIS-Norge
! DIStreff on line, 3,2 millioner p.
! Slektsforskerbasen on line.

www.disnorge.no

Föreningen Skelleftebygdens Släkt-
forskare
! Databas i Disgen med medlemmar-

nas insända antavlor.
! Indiko - kyrkböcker på nätet on line.
! CD Dödsannonsregister Norra Väs-

terbotten (tidn.) 1928-1966, 200 kr.
! CD Kenneth Mossbergs släktforsk-

ningsmatrl. från. Burträsk, Lövång-
er, Nysätra och Robertsfors, 400 kr.

! CD Kjell-Åke Lundströms släkt-
forskningsmatrl. från Stensele över
samer och nybyggare i inlandet och
fjällvärlden, 100 kr.

www.skelleftea.org/forening/fss
Skånes Genealogiska Förbund

På gång: CD med Friskytterullor 1675-
1680 från danska arkiv. Klar i höst.

www.scf.m.se
Östgöta Genealogiska Förening

Framtidsplaner: Ge ut Antavlor 1,2
och 3 på CD. Troligen klart 2002-2003.

www.ogf.info/
Släktforskarnas Hus
! Databas Emigrantregistret.
! Databas Bjursås (W) i Holger
! Databas Ål (W) i Holger
! Databas Falun (W) i Holger

www.genhouse-sweden.com
Föreningen Släktdata
! Databas med FVD i väst-Sverige

(Bohuslän, Dalsland, Västergöt-
land), ca 940.000 p. Registren finns
fritt sök- och nedladdningsbara på
hemsidan.

! CD dito, 65 kr inkl porto efter be-
ställning.
På gång: Uppdatering av CD:n
med register till föreningens arkiv
med material framförallt från väs-
tra Sverige. Uppdateringarna görs
varje kvartal.

www.slaktdata.org
Arkivcentrum Värmland
! Databas Emigranten
! Databas Emihamn
! CD Emigranten 1-2/2001 kunde

beställas, 1.250 kr/ex + porto 20
kr.

www.arkivcentrum.regionvarmland.se
Genealogiska Samfundet i Finland
! Hemsida on line.

www.genealogia.fi/indexr.htm
Landsarkivet i Uppsala
! CD Bouppteckningsregister Sörm-

lands, Upplands och delar av
Stockholms län, 200 kr.

www.ra.se/ula
SVAR
! Digitala forskarsalen on line.
! Diverse CD-skivor, se hemsidan.

På projektstadiet: Utbildningspro-
gram med latinska uttryck, mynt,
tecken etc. Skall ingå i ”Det skriv-
na kulturarvet”.

www.svar.ra.se
Blekinge Släktforskarförening
! Databas Båtsmän i Blekinge, ca

Omvalde ordförande Ted Rosvall tillsammans med sin nya styrelse (fr vänster): Barbro Stålheim, Nyköping, Torbjörn
Näs, Mora, Sam Blixt, Oskarshamn, Christina Gustavsson, Linköping, Thord Bylund, Malmö, Olof Cronberg, Växjö,
Kent Lundvall, Uddevalla, Sven Johansson, Halmstad, Björn Fredriksson, Boden. Per Frödholm, Asarum är ej med på
bilden. Foto Jan Nilsson.
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Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom för förtjänstfull släktforskargärning
delades under middagen ut till (fr vänster) Birger Johansson (Njudunga), Kerstin
Jonmyren (Kalmar), Ingrid Nilsson (Trelleborg) och Eric Carlsson (Borås). Foto
Jan Nilsson.

Kjell Lindblom (Stockholm) får Victor
Örnbergs hedersstipendium på 10.000
kr. Foto Jan Nilsson

17.000 båtsmän.
! Databas Bouppteckningar Medel-

stad hd 1700t.
! Databas Bouppteckningar Bräkne

hd 1700t.
! Databas Bouppteckningar Karls-

krona stad 1680t-1712.
! M.fl. databaser.
! CD Medelstad hd 1679-1750.
! CD Bräkne-Hoby Anmärkningsbok

1821-1942.
! CD Våra anor (inlämnade av fors-

kare)
På gång: En uppdatering år 2002
av CD-skivan Våra Anor.
www.genealogi.se/blekinge

Krigsarkivet
! CD Historiska stadskartor, 300 kr.

På gång: Ett register med arkivets
kartor och ritningar kommer att
läggas ut på NAD (Nationella Ar-
kivdatabasen).

www.ra.se/kra

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars He-
liga
! Släktforskarprogrammet PAF 5.2.
! Family Search on line.
! Pedigree Resource File on line.
! CD Family Search.
! CD Pedigree Resource File.
! CD Family History Library Catalo-

gue.
www.familysearch.org

Gensoft
! Släktforskarprogrammet Reunion7

för Mac.
www.gensoft.se

Riksarkivet
! Databas NAD on line.
! Databas ”Konselj”, dvs. regerings-

ärenden 1840-1920 (kommer på In-
ternet).

! CD NAD (endast visning).
! CD Landskapshandlingar 1520-

1630, 200 kr.
! CD De svenska medeltidsbreven,

250 kr.
www.ra.se

Nordisk
släktforskar-
träff på Åland

våren 2003
Notera 26-27 april 2003 för släktfors-

karträff med föredrag och utställningar
i Mariehamn.

Program och övrig information kom-
mer i nästa nummer av Diskulogen.
Troligen blir det ingen särskild konfe-
rensavgift, utan deltagarnas kostnader
inskränker sig till egna utlägg för resa,
kost och logi. Föredrag m m ordnas och
bekostas av de arrangerande organisa-
tionerna.

Träffen, som är öppen för alla släkt-
forskare, arrangeras av Genealogiska
Samfundet i Finland, tillsammans med
övriga organisationer i NORDGEN-
samarbetet:
- Sveriges Släktforskarförbund
- DIS (Sverige)
- Genealogiska Föreningen (Sverige)
- Norsk Slekthistorisk Forening
- DIS Norge
- Samfundet för dansk genealogi och
personalhistorie
- Sammanslutningen av slaektshisto-
riske foreninger (Danmark)
- DIS Danmark

NORDGEN har en hemsida under
uppbyggnad, www.nordgen.com

Det är ännu inte klart hur anmälan
till Ålands-träffen ska gå till, men mai-
la gärna ditt intresse att delta till
aland2003@dis.se, så förmedlar vi.

Sture B

Genline
! Kyrkböcker On Line - skannade

kyrkobokssidor på Internet (Kal-
mar, Östergötlands, Värmlands och
Kronobergs län är klara, Göteborg/
Bohuslän pågår, Jönköpings län
under året. Under 2003 planeras
bl.a. Jämtlands och Västernorrlands
län).

www.genline.se

Som extra bonus hade Dalarnas Folk-
rörelsearkiv, med lokaler i huset, öppet
under Släktforskardagarna.

  Fortsättning på sid 24!
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Swedish
Internet

Resources
for

Genealogists
This is a short summary of Internet

resources for genealogists interested in
Sweden. There is a lot more to discover.
To do that you have to start surfing the
Internet yourself.

Swedish Roots
The Federation of Swedish Genealo-

gical Societies has a main site for gene-
alogy in Sweden. Most info is in Swe-
dish, but there is also a English part
called Swedish Roots.

There you may find info on how to
start research in Sweden. You will also
find search services for literature, index-
es, parishes and researchers.

www.genealogi.se/roots/

Anbytarforum
This is a web based discussion forum

situated under Swedish Roots. There is
a special area called Discussions in Eng-
lish. If you know where your ancestor
came from, you may enter a query un-
der the landskap (district) and socken
(parish).

genealogi.aland.net/discus/

DIS
The DIS Society (Swedish Genealo-

gical Computing Society) has web pa-
ges where the most important service is
the DISBYT database. DISBYT consists
of family trees for more than 3000 mem-
bers with info on name, birth year and
place, death year and place. At present
there are more than 5 millions records
referring to 1/7 of all Swedes born bet-
ween 1750 and 1900.

On the web site you may also find the

Swedish Research Directory with info
about 4000 genealogists.

www.dis.se

Familysearch
Since a couple of years the LDS church

provides its vaste indexes on the Inter-
net. The service is called FamilySearch.
When you search here you may find
matches in different databases. Ancest-
ral File and Pedigree Resource File are
family trees, where you may find family
charts. International Genealogical Index
(IGI) and Vital Records Index are index-
es of births and marriages.

www.familysearch.org

The Swedish telephone
directory

Since a couple of month the Swedish
telephone directory is accessible over the
Internet without limitations.
privatpersoner.gulasidorna.se

Most other countries have since long
time had their telephone directories ac-
cessible. I have found hew relatives in
France, Argentina and New Zealand.
This web page is a good overview.

www.teldir.com

Publish your own family
tree

Some years ago, I published my own
family tree on the Internet. I chose to
publish simple ancestor charts in text
mode (Ahnentafeln), which I saved in
html format with MS Word. Most gene-
alogical software today can publish fa-
mily trees directly on the web, but I feel
that it often is many files.

www.abc.se/~m2976/genealogi/
antavla.html

Search motors
On the Internet, there are special pro-

gram called search robots with look th-
rough all web pages and index them. If
you have published your family tree, it
will be indexed sooner or later.

One example of a nice search motor is
Google, but there are many else. I use to
write a name or place and then add the
word ”född” (born). The result is that
you surprisingly often find genealogy
pages.

www.google.com

The census 1890
The National Archives and SVAR is

providing the census 1890 at the Arkion
web site. There is a search fee of SEK
40,- (approx USD 4,-) for three hours
search time. You will here get the info
on name, birth year and place, living
place and family at the same address.
The are about to register the 1900 cen-
sus too.

www.arkion.se

The Genealogical Society
of Sweden

The society is maintaining large ar-
chives concerning family history. On the
Internet are surname indexes to these
archives. As a member you may ask for
info from the archives.

www.genealogi.net

Släktdata
The society Släktdata (Family data)

has produced indexes to church records
which are freely available on the Inter-
net. The main area represented is Wes-
tern Götaland, but also some parishes
on Gotland.

www.slaktdata.org/en

Other databases
www.ddss.nu   Demographic Database

of Southern Sweden – Skåne, Ble-
kinge, Halland – Rather limited
amount of records, but freely avai-
lable.

www.ddb.umu.se/indiko/ - Indiko –
Demographic Database of Umeå.
Areas covered are the Skellefteå
area, the Sundsvall area and Lin-
köping area. Information about 800
000 individuals. Price SEK 200,-
(approx. USD 20,-) for one month.
Here you may also find statistics of
the Swedish statistical bureau da-
ting back to 1750 freely available.

Genline
Since one year church records are

made available on the Internet. So far
Kalmar län, Kronobergs län, Värmlands
län and Östergötlands län are ready. Pri-
ce 300 SEK (approx. 30 USD) for a
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month or 2700 SEK (approx. 270 USD)
for a year. If you have ancestors from
these areas and want to do research, it is
an unique opportunity to do research at
home. (So far supported for Windows
users only.)

www.genline.com

Email lists
If you are interested of certain area of

Sweden, it could be worth to join an
email list covering that area. One ex-
ample is Genealogica Gothorum which
covers Småland. At Yahoo groups there
are some lists and at Rootsweb there are
other.

groups.yahoo.com/group/
genealogica_gothorum/

See also

www.rootsweb.com

Cyndi’s List
Cyndi is an American who early star-

ted to aggregate a list of genealogy links.
Here list contains a lot of sites all over
the world.

www.cyndislist.com

Ancestry.com
The third largest Internet service for

fee is the genealogy site Ancestry.com.
The main focus is American data, but
there is also data concerning England

tresset sprids alltmer till övriga befolk-
ningen. Samtal fördes under NORD-
GEN-besöket om bl a möjligheter att ur
olika arkiv excerpera uppgifter om nord-
iska och andra europeiska bosättare i St
Petersburg och Ryssland i övrigt. Det
finns bl a ett antal kyrkoarkiv från luth-
erska församlingar i Ryssland. Våra rys-
ka värdar ordnade ett besök på och vis-
ning av Historiska arkivet i St Peters-
burg med en nyöppnad och välbesökt
forskarsal. Det verkade dock fortfaran-
de vara ganska krångligt att beställa fram
arkivmaterial.

När det gäller datorhjälp i släktforsk-
ningen så finns bl a web-sidan

www.petergen.com

som kan vara en bra "inkörsport" för
släktforskning i Ryssland. Sidan finns
även i engelskspråkig version.

St Petersburg är med sina 4 miljoner
invånare "världens nordligaste huvud-
stad". Staden grundades 1703 av Peter
den store som ett led i kriget mot Karl
XII och fyller således snart 300 år, vil-
ket ska firas i maj 2003 med stora fest-
ligheter ... Det finns en svensk "koloni"
i staden på ca 400 personer, och även en
svensk luthersk församling med ca 60
medlemmar. Den svenska Katarina-kyr-
kan kommer att renoveras inom kort och
sedan återöppnas, efter att under sovjet-
tiden och fram till nu ha använts som
idrottshall.

Sture B

Släktforskning
i Ryssland

Den 28-30 september hade NORD-
GEN - samarbetskommittén för nordis-
ka släktforskarorganisationer - förlagt
sitt årliga möte till St Petersburg. Förut-
om sedvanliga överläggningar om det
nordiska samarbetet inom släktforsk-
ning, kunde unika kontakter knytas med
ryska genealoger från Moskva och St Pe-
tersburg. Sedan 1991 har organiserad
släktforskning åter blivit möjlig - efter
att i princip ha varit förbjuden sedan
1917 - och forskningsintresset är nu i
ökande. Russian Genealogy Federation
i Moskva har ett 20-tal medlemsorgani-
sationer.

Traditionellt har rysk genealogi varit
koncentrerad på adliga släkter, men in-

and Ireland.

www.ancestry.com

SwedGenTour
Info concerning this trip and links to

databases. If you submitted a query you
may follow the result from here.

Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se
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I ett tidigare nummer av Diskulogen skriver Christer Gus-
tafsson om källor. Christer bad om idéer hur vi andra DIS-
GEN-användare utnyttjar källorna. Jag kontaktade Christer
som bad mig skriva en notis i Diskulogen, det blev en artikel
som jag hoppas kommer till användning för så många som
möjligt, men som också ger programmakarna tips om vad jag
önskar för kommande programuppdateringar. Alla uppgifter
är hämtade från min forskning.

Att använda källor/citat bygger på samma idé som att an-
vända orter. Dvs ändringar sker på ett ställe och det blir där-
med enklare att använda.

Börja med att tänka efter hur många personer Du har regist-
rerat i DISGEN (DG), i mitt fall är det cirka 1 000 personer.
Tänk sedan efter hur många notiser Du har i snitt per person,
i mitt fall rör det sig om ca 10-15 notiser (ibland fler). Totalt
blir det mellan 10 000-15 000 notiser. Då är det bra att ha ett
strukturerat källträd från början!

För att kunna förenkla, och utnyttja DG, har min kollega,
Anders, sprutat idéer och jag har praktiserat idéerna. Numera
använder jag den källstruktur som presenteras här.

Det går inte att lägga till nya nivåer när en källa är inlagd,
vilket gör ”vårt” sätt att tänka känns mer rätt.

Vi hoppas att ni inte blir avskräckta för det stora källträd
det blir, men jag har upptäckt att när man väl sitter på arkivet
och ska registrera handlingarna, underlättar det att ha käll-
strukturen färdig, på det viset spar man tid och hinner med
mer forskning.

Först har vi bytt namn på kyrkoarkiv till kyrkoarkivalier, då
platsen där böckerna finns är ointressant, det är ju böckerna
som är intressanta, inte var/vilken plats de förvaras på. Arkiv
kan flyttas, men arkivalierna består...

Under kyrkoarkivalier har
vi under översta nivån lagt
in länder (de flesta av oss
har eller får garanterat emi-
granter eller till och med im-
migranter).

För kyrkoarkivalierna har
jag följt ortträdets struktur
(län, kommun, församling-
ar). I exemplet nedan finns
Hölö och Mörkö med som
församlingar direkt under
Södermanlands län, utan
kommunnivån. Det beror på
att före 1971 tillhörde Hölö
och Mörkö Södermanlands
län, inte Stockholms län.
Försöker därför med mina

ort- och källträd även följa historiens gång, på ett intressant
sätt (överst).

För att förtydliga hur grupp, källa och citatrutorna ser ut
kommer ett exempel (vänstra bilden ovan).

I grupprutan finns ingen möjlighet till anteckningar. Här
hade det varit bra med en/flera rutor där det finns möjlighet
att skriva in blandade uppgifter om landet/länet/kommunen/
församlingen, exempelvis: ”-1971 Södermanlands län, däref-
ter Stockholms län. Tidigare namn: -1500-talet: Ytterhölö,
under 1500-talet: Överhölö” osv... En sådan ruta finns vid
käll- och citathänvisningen (se ovan i miten och till höger).

I ”kort titel” är man i dagsläget ”tvungen” att skriva ut hela
beskrivningen, ex ” Mörkö församling (D) Födelse- och dop-
bok 1719-1790”.

Varning!  Detta för att vid Gedcom-utdrag, men även andra
utdrag i DG, kommer endast det med som du skriver. Skriver
du endast C:5 (som jag vet att många gör), då kommer endast
C:5 med. Varken du själv eller den som får ditt utdrag har en
aning om vilken församling det handlar om!!!
På grund av detta är jag, i dagsläget, ”tvungen” att skriva ut
hela beskrivningen i ”kort titel”-fältet. Då ser det ut så här i
källträdstrukturen:

Källhantering
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Jag har ändå valt att lägga ”AI:1” sist, på grund av att när
jag sitter på arkiv så har jag redan årtalsuppdelningen och ser
då lätt vilken bok jag kan tänkas behöva titta i.

När länderna, länen, kommunerna och församlingarna är
registrerade börjar nu det stora arbetet med själva källstruktu-
ren.

Till min hjälp har jag då hämtat SVARs katalogstruktur på
internet, som finns på NAD’s hemsida: http://www.nad.ra.se/

Dessa önskar jag skulle ingå i programmet, då det är offent-
liga handlingar och enkla att tillgå.

För att göra det lättöversiktligt har jag styckat upp så det
blir mer överskådligt:

Här syns de olika nivåerna tydligare:

Grupp: ”Födelse- och dopböcker”, samt övriga kataloger
såsom årtal och månader

Källa: ”Mörkö församling (D) Födelse- och dopbok 1719-
1790”

Citat: ”1861-02-23 p saknas”

Har även kommit på en idé, alldeles själv, som handlar om
källhantering vad gäller CD-skivor. Som exempel presenterar

jag med Emigrant-CD’n.

Jag börjar med Emigrant-CD’n. Nivån startar alltid med
rubriken i detta fall ”CD-skivor”:

Emigrant-CD’n är sedan uppdelad i olika delar (se i in-
struktionsboken för CD’n), vilka jag gjort egna mappar för:

Om vi börjar med första fliken ”Emihamn”, så har jag delat
upp även utresehamnarna per land, och sedan per stad:

När det sedan gäller källhanteringen på nästa nivå, så lik-
nar det källhanteringen för kyrkoarkivalier som jag skrivit
om i början av denna artikel, skillnaden är att vid sidnumret
har jag istället skrivit Emigrantens källkod:
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I ovanstående fall har personen utvandrat från Göteborg år
1907 den 22 november, med källkod: 85:515:9038.

”Emibas” är för Göteborgare som utvandrat och då kan man
istället som ett första steg dela upp källträdet på de olika för-
samlingarna i Göteborg, och sedan se vad det finns för upp-
gifter att hämta:

”Emisjö”har jag delat upp på de olika sjömanshusen i olika
städer:

”Emipass” är uppdelade på de olika utdragen ur passjour-
naler:

”Emisal” innehåller passagerare på Svenska Amerikalin-
jen, här har jag delat upp flikarna på Till/Från USA och sedan
i vilken klass de reste:

”SAKA” kan man dela upp i årtalsperioder

”EMIWASA” bokstavsordning (efternamn) är en idé

”FARTYG” har jag källhantering efter fartygsnamnen:

Det var Emigrant-CD’n, jag har även en idé vad gäller ro-
temansarkivalierna.

Som ”vanligt” börjar jag med högsta nivåerna, och har även
här lagt in landsnivåer, man vet aldrig vad som dyker upp...

Uppgifterna om rotar i Stockholms län är hämtade från
Stockholms Stadsarkiv (SSA)

Jag har funnit två olika uppdelningar, ett med rotar från år
1878 och framåt, samt ett separat för år 1917, har inte fått
orsaken till denna uppdelning.

Uppdelningen för år 1878 och framåt ser ut så här (hela
strukturen kommer tyvärr ej med, då uppdateringen till DG8b
gjorde att källstrukturfönstret halverades):

Det går naturligtvis även bra att ändra och sortera efter ro-
tenummer också, jag har valt ovanstående sortering då jag
tycker det är lättare att läsa vilken/vilka församling/-ar som
tillhör vilken rote, än att behöva öppna flikarna i onödan.
Naturligtvis lär man sig säkert snart vad de olika rotarna har
för nummer, för mig så är i alla fall ovanstående uppdelning
bra.

Det var de idéer jag tänkte dela med mig av denna gång,
men det finns många böcker kvar att utforska och komma
fram med idéer på källhantering, men de låter jag vara osagda
här, eftersom jag hittills, endast har erfarenhet av kyrkböck-
erna.

Har Du någon erfarenhet av militära arkivalier, domböcker
eller andra handlingar återkom gärna till mig eller via notis/
artikel i Diskulogen så kan vi tillsammans komma på idéer att
utnyttja DISGENs resurser på ett effektivare sätt.

Min kollega och jag har många ideér som vore roligt att
förverkliga, men det hinns inte med allt på en gång...

Återkom gärna med kommentarer och ytterligare idéer till
mig (via mail).

Medl 6133
Maria Gällman

webmaster@dis-ost.a.se

Håll ögonen öppna!  DISGEN 8.0c,
med ett antal felrättningar,

släpps under hösten.
Se DIS Webb-sida för senaste nytt!
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Krydda din släkthemsida
Sätt förstoringsglas på

gruppfotot
Inte så sällan har vi gruppbilder i våra

arkiv och det är inte alltid man vet vilka
personerna på bilderna är.  Ett sätt är
att scanna dem och lägga ut dem på sin
hemsida. Sedan ber man sina släkting-
ar att ta en titt här och berätta vilka de
känner igen. En avvägning man måste
göra är hur stor bild man kan lägga upp.
En för stor bild tar för lång tid att ladda
hem, en för liten bild ger inte tillräckli-
ga detaljer. Ett sätt är att förse bilden
med ett förstoringsglas.

På web-sidan
http://www.anfyteam.com/ln/swedish/

hittar du ett antal applets, färdiga små
Javaprogram, som du enkelt kan använ-
da och anropa från en webb-sida. Dessa
applets kan bl. a. förvränga och anime-
ra olika bilder.

Jag har länge funderat på hur jag just
skulle kunna förstora delar av ett grupp-
foto så att det skulle föenkla identifie-
ringen av personerna på bilden. En av

dessa applets ger mig just det jag söker.
På bilden nedan ser du ett ansikte försto-
rat ur bilden. Jag har just satt markören
på personens ansikte. Förstoringsglaset
följer musmarkören så länge denna be-
finner sig över bilden. Det är bara att

peka och titta!

Så här gör du för att nå målet:
1) Ladda först ner Anfy 2.0 som inne-

håller 52 gratis appletar. Paketet är
på ca 5 Mb, så med vanlig modem-
förbindelse tar det en stund. Men
det är värt tiden! Du kan ju först
titta på de olika exemplen och be-
grunda de olika effekterna.

2) Installera Anfy 2.0 på datorn, och
starta programmet.

3) Markera ”Image effects” och välj
”LENS”.

4) Klicka sedan på ”Preview”-knap-
pen. Nu får du se ett exempel på
appletten samt länk till anvisning-
ar (instructions) på hur din html-
sida skall se ut.

5) Skapa en egen html-sida och klipp
in den föreslagna kodtexten imel-
lan <body> och </body>taggarna.

6) Ange din egen bildfil och justera
följande parameterar:
Lenswidth anger linsstorlek
Zoomfactor anger förstoringsgrad
Distort anger om förvanskning
skall ske - sätt ”NO”
Spdx och Spdy anger hastigheten
hos linsens förflyttning - sätt båda
till 0, då är det bara musmarkören
som driver glaset
Bildens storlek skall vara exakt an-
given i pixels (HTMLs IMG Width
eller Height har ingen effekt här).

Vågor på vattnet
En annan trevlig effekt-applet är

Lake, som lägger på lite vågkrusningar
i nederkanten av en bild med vatten i
förgrunden. Denna effekt kan ge lite nytt
liv i t.ex. gamla vykort, se nedan.

Björn J
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Excel som hjälp vid släktutredningar

Sökord Socken Bok Datum Namn Anm Person 1 / far Person 2 / mor Kommentar

Mård Västervik Födda 17010203 ANNICA PÄR MÅRD,SKEPPARE
Mård Västervik Döda 17010220 KIRSTIN DOTTER PÄR MÅRD ? 2 ÅR
Krabbe Västervik Döda 17010407 JOHAN son SVEN KRABBE 1/2 ÅR
Mård Västervik Födda 17031015 KIRSTIN PÄR MÅRD,? ELIN LARSDOTTER,? ?
Krabbe Västervik Döda 17070305 SVEN OLUFSON KRABBE ? IHJÄLSTUCKEN
Törnebom Västervik Vigda 17070813 MÅNS LARSSON TÖRNEBOM BRITA MÅRD?
Krabbe Västervik Vigda 17080114 GUNNAR KNUTSSON,SKRÄDD INGRED KRABBE,J.
Mård Västervik Födda 17080823 JOHAN MÅNS TÖRNEBOM,SKEPPARE

BRITA MÅRD,?

flesta senare visar sig sakna intresse för
den egna utredningen. De kan dock vara
intressanta för andra släktforskare. Ex-
cel som stödprogram har härvid visat sig
vara ett utmärkt hjälpmedel i två avse-
enden:
• som ett lättarbetat presentations-

program
• som databasprogram för sortering

av personmaterialet

Om vi börjar med det senare har man
ofta en ett antal personnamn med upp-
gifter hämtade från kyrkböckerna, an-
tingen genom egna studier eller kanske
som en hel fil från PLF. Gemensamt för
dem är att man alltid har ett sockennamn,

kyrkbok (födda, vigda, o.s.v. ), datum
och personnamn samt därutöver varie-
rande tilläggsuppgifter (relaterade per-
soner, yrke, ortnamn, o.s.v. ). I det fall
man själv tagit fram uppgifterna skri-
ver man in dem rad för rad under res-
pektive kolumn med namn enl. ovan.
Resultatet blir en tabell som Excel be-
traktar som en databas och som sedan
kan sorteras efter önskad kolumn, i bok-
stavsordning vad gäller namn och orter
eller tidsordning vad gäller datum.

Tabellen kan se ut så här i komprime-
rad form för att få plats samt efter sorte-
ring på datum:

———————————* Döda på 1700-talet i Västervik *————————-
17010407:JOHAN:SON:?:SVEN KRABBE:?:1/2 ÅR:0400
17070305:SVEN OLUFSON KRABBE:?:?:?:IHJÄLSTUCKEN:?:0300
17160100:MARGARETHA LARSD.:ÄNKIA:?:SVEN KRABBES,AFL:?:?:0100
17171218:KRABBEN:?:?:?:DRUNCKNADE:?:1200

Genom att välja Data, Text till kolum-
ner och välja :-tecknet som fältavgrän-
sare återskapas sedan databasen.

Socken och sökord måste manuellt läg-
gas till i egna kolumner. Därefter kan alla
onödiga rader tas bort samt celler tas bort
för att t.ex. namn ska hamna under rätt
rubrik. Det senare är kanske mer en kos-
metisk sak. Egentligen behöver man bara
bekymra sig över kolumner som man
önskar sortera efter. En kolumn för refe-
renser och kanske också en speciell för
GID-nummer är bra att ha.

Sorteringen sker enkelt i
Excel 97 genom att marke-
ra en cell i den kolumn man
vill sortera efter, välja Data
och Sortera. (Se till att punk-
ten med rubriker är iklickad
annars sorteras även rubrik-
raden in. Det går alltid att
ångra!) Om man sedan vill fortsätta med att

använda Excel för att presentera mate-
rialet kan det vara lämpligt att välja sam-
ma teckensnitt och storlek som man nor-
malt använder. (PLF datumformat på
formen ÅÅÅÅMMDD är ganska onjut-
bart. Om man vill ändra till ÅÅÅÅ-
MM-DD kan man markera kolumnen,
välja Format, Formatera celler och un-
der fliken Tal, Anpassat välja eller skri-
va in ????-??-?? och klicka OK).

Presentationen av det fortsatta arbe-
tet med att struktuera materialet görs

Ofta hamnar man i lägen inom släkt-
forskningen då man inte hittar rätt per-
son och som därmed direkt kan föras in
i DISGEN. Vanligen leder det till gan-
ska omfattande utredningar med en väx-
ande lista på personer som på något sätt
förefaller kunna ha anknytning till den
sökta anan genom samma personnam-
nen, ett gemensamt gårdsnamn eller
kanske dopvittnen/faddrar. Exempel på
detta är för min egen del bl.a. släktnam-
nen Svahn, Roxström och Mård från
Kalmar län.

Man sitter där med ett antal personer
som på något sätt är relaterade till var-
andra i ett antal generationer varav de

I exemplet ovan har data hämtats från
en PLF-fil på så sätt att data i filen, vil-
ken öppnats i Word, markerats, kopie-
rats och klistrats in i Excel. En hel post
/rad kommer då att ligga i en cell och
hela tabellen alltså i en och samma ko-
lumn. Eftersom PLF-data är hämtat från
deras databas har :-tecken lagts in som
kolumnavgränsare:
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enkelt och snabbt i Excel antingen i sam-
ma kalkylblad eller ett nytt i samma bok.
Excel kan lätt ges ett utseende som helt
skiljer sig från det tråkiga rutmönstret
som först visas. Mitt mål har varit att få
upp en enkel och överskådlig trädstruk-
tur mot en vilsam bakgrund men som
ändå ger mycket plats för detaljinforma-
tion kopierbar till DISGEN ”text”:

I princip visas bara namn, period och
ev. ortsnamn samt giften i grundstruk-
turen. All övrig information har lagts i
cellernas Kommentarruta (en av många
bortglömd tillgång). Den gula rutan vi-
sas som Pop-up så fort muspekaren ham-
nar på en cell med Kommentar (röd tri-
angel i hörnet).

Jag brukar lägga upp sidan steg för
steg i ung. följande ordning:

1. Skriv in rubrik på fösta raden och
lämpliga kolumnrubriker (genera-
tionsnummer) på andra raden.
Tillsvidare utan speciell formate-
ring!

2. Börja att skriva in personnamnen i
sina generationskolumner med or-
dentligt med plats för barn och
barnbarn i senare generationer.

3. Markera hela kalkylbladet , välj
Formatera Celler, Mönster och välj
färg på bakgrunden. (Har du en
färghink i verktygsraden så använd
den). Markera sedan enskilda ra-
der som ska ha avvikande färg!

4. Gör på samma sätt med texten.
Först de generella: markera hela
området, välj Formatera celler,
Tecken.

5. Linjer kan åstadkommas på två sätt
i Excel: antingen med ritfunktio-
nen eller som kantmarkering av
celler. Jag föredrar det senare ef-
tersom den alltid följer med cellen.

6. Kommentarrutan nås för inskriv-
ning, redigering m.m. genom att
högerklicka i den markerade cellen.
( Kopiering av text till och från ru-
tan i redigeringsläge sker på van-
ligt. I det läget kan rutan flyttas och
också ändras till form och storlek.
Den kan därmed fås att täcka hela
det öppna fönstret och ge utrymme
för mycket text.

Som stödprogram tycker jag att Excel
på det här sättet är snabbt och enkelt att
använda. Det har visat sig fungera bra
tillsammans med DISGEN när det gäl-
ler blivande notistexter som skrivits in i
kommentarrutorna.

Medl  1489
Hasse Svedberg

Billiga PDF-
utskrifter

Har stött på ett program som heter
PDF995

http://www.pdf995.com/.
Ett väldigt bra och enkelt program att

skapa sina egna PDF filer. Programmet
är gratis om man står ut med att få upp
reklam i sin webbläsare! Annars kostar
det $9.95 (ca 100:-) om man inte står ut.
Ett betydligt billigare alternativ till Ado-
bes Acrobat som kostar flera tusen kro-
nor!

Jag har testat "programmet" mot DIS-
GEN8 och det fungerar bra för mig! Det
enda du märker sedan du installerat
PDF995 är att du får en till skrivare.

För att skapa egna pdf-filer så gör som
vanligt när du skall skriva ut men välj
PDF995 som skrivare du får du upp en
fråga när du tryckt på "skriv ut". Spara
som, där skriver du i ett valfritt filnamn
och PDF995 sparar en pdf-fil åt dig
snabbt och enkelt.

För att läsa dessa PDF filer använder
man Adobes Acrobat reader som man
hämtar gratis på denna adress:

http://www.adobe.se/products/acro-
bat/readstep.html

Tony Rödin
DIS-fadder
tony.rodin@home.se

Allt fler vill byta namn
Enligt TT är det rekordmånga som

vill byta namn i år. Allt fler brudpar
väljer ett helt nytt efternamn. En
tydlig trend är att kvinnor vill an-
vända patronymikon, t.ex Larsdot-
ter. Bland yngre personer är det po-
pulärt att välja adelsklingande namn
som t.ex Ridderfalk.

(Källa:
Östgöta Correspodenten)

Urban Windahl
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Lämna materialet till en
kopieringsfirma,

bokbindare
eller ett tryckeri.

Alt 1. Billig bok till många
(ca 50 kr/st)
Vill du ha en billig bok så att fler
kan ta del av dina upptäckter kan
du gå till en kopieringsfirma. Där
stansar man hål, sätter på en ring-
pärm av plast och en kraftig skydds-
plast, eller så laminerar man utsi-
dan. Allt detta kostar ca 50 kr.  Klart
hos de flesta på några timmar eller
någon dag.

Alt 2. Enstaka böcker till ett fåtal
(ca 350 kr/st)
Ser du din släktbok som den slut-
liga versionen kanske du vill göra
ett par exemplar som också är

böcker i dess verkliga betydelse.
Ett halvklot med hård pärm och
limmade sidor samt en snygg
rygg med titel och författare i
guldskrift. Då går du till en riktig
bokbindare. Priset du då får betala
beror på storlek och tjocklek. Cir-
kapris för en bok på 150 sidor i
A4-format: 350 kr inkl moms.
Då en riktig bokbindare kanske
inte gör dessa arbeten varje vecka
bör du beställa arbetet i god tid.

Alt 3. Böcker till försäljning
Är din forskning klar vill du kan-
ske ge ut en bok som du kan sälja
till din släkt, hembygdsförening-
ar, bibliotek etc. Då vänder du dig
till ett tryckeri eller en förläggare.
Nöjer du dig med svartvita bilder
så kan du få 100 böcker för ca
10.000 kr. Priset varierar med vad
du väljer för kvalitet på papper,
storlek, antal bilder mm.
En fördel med att trycka boken
hos en förläggare är att du kan få
den ISBN-märkt, dvs. boken blir
sökbar i bibliotekens databas LI-
BRIS, på Kungliga biblioteket
m.fl. Släktforskare över hela riket
kan nu få information om din bok
och ditt arbete.

Urban Windahl

Är det dags att sprida resultatet av
allt det arbete som du har lagt ned på
din släktforskning?  Varför inte då ge
dina närmaste en bok i julklapp eller
varför inte byta ut den sedvanliga be-
sökspresenten när du träffar släkten
nästa gång mot ditt livsverk.

Tips på hur du billigt och
enkelt skapar en bok
med hjälp av DISGEN.

1. Gör en antavla och/eller stamtavla
sedan du i Inställningar valt vad du
vill ha med i din bok.

2. Skriv ut ”Tabell”. Du får då auto-
matiskt ett sidregister för personer
och orter. Det vill säga du har nu
skapat en slags släktbok.

3. Gör en snygg och informerande för-
stasida i ditt ord- eller bildbehand-
lingsprogram. Kom ihåg att skriva
dit ditt ”författarnamn och årtal”.

4. Vill du ha med färgbilder utskriv-
na på fotopapper kan du skriva ut
dem separat och sedan stoppa in
dem på lämpliga ställen i DISGEN-
utskriften.

5. Ett bra pedagogiskt grepp är att
kunna se släktträdet samtidigt som
man läser biografierna i boken. Gör
då en grafisk utskrift av antavlan i
DISGEN och limma ihop sidorna
till ett blad som du sedan viker till
en bilaga, som du placerar längst
bak i boken. (Kom bara ihåg att
lämna utrymme för limningen el-
ler håltagningen i vänstermargina-
len, dvs. vik inte kartan ända in.
Lämna ca 2 cm!)

Så här gör du din egen släktbok

Hejsan!

Jag har DISGEN8 och jag undrar
om jag kan uppdatera mitt Windows-
program från WIN98 till XP utan
problem?

M V H
Hans

Hej Hans!

Jag uppdaterade till XP, och det var
inget problem vare sig för DISGEN-
programmet eller för flockarna. Jag
hoppas att det inte blir något problem
för dig heller.

Olof C
olof.cronberg@abc.se
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NYA CD-
SKIVOR

med släktforskar-
anknytning

I Diskulogen nummer 55 på sidorna
3, 21 och 25 listades CD-skivor som
finns tillgängliga i DIS Forskarstuga i
Linköping. På sidan 25 anges en CD-
skiva: Våra anor 0-2. Register och an-
tavlor. CD-n omfattar endast Blekinge.

Nedan listas de CD som ej nämndes
i Diskulogen nummer 55 eller har till-
kommit sedan dess. En utförligare be-
skrivning av innehållet på varje CD finns
på vår hemsida.

- Ättlingar till biskop Johannes Rud-
beckius 1620-1900. Han avled 1646 i Väs-
terås. I denna sammanställning finns det c:a
18 000 personer mellan åren 1600 och 1900.

- Landskapshandlingar. Register till
Räkenskaper, Årliga räntan, Tiondelängden,
Mantalsregister, m.m. 1520-1630.

- Västerbottens Regemente 1667-1762.
Generalmönstringsrullor och övriga militä-
ra rullor, krigsfångar, m.m.

- Indelningsverket 1695 Västerbotten.
Html-dokument scannade från Landsarkivet
i Härnösand över soldater och rotebönder.

- Västerbottens Mantalslängder 1654-
1695. Från Riksarkivet: Mantalslängder och
skattebefrielse. Från Landsarkivet i Härnö-
sand: Roteringshandlingar.

- Bouppteckningsregister Söderman-
lands län. Innehåller registrerade boupp-
teckningsserier från 1665 eller senare till
1900 eller 1922 från 12 häradsrätter och 6
rådhusrätter.

- Svensk WapenCD. Samtliga grefliga
och friherreliga ätters vapen.

- Gröna kartan – Östergötlands län.
Innehåller Gröna kartan 1:50 000, samt 2
Generalstabskartor från c:a 1873 i skalan 1:
50 000 som täcker Linköping med omland
resp. Norrköping med omland.

- Genealogical Research Directory
1990-1996. Enligt egen reklam världens
största världsomspännande lista på efter-
namnsförfrågningar, som publiceras årligen
i bokform. På denna CD 6 årgångar.

- Vadstena 1700. Digitala bilder av hus-
förhörslängder. Inskannat material från
samtliga husförhörslängder i Vadstena på
1700-talet.

- Indals socken. Släkt och Bygd– 1900.
Bygger på kyrkobokföringen 1662-1900,
Älvsborgs lösen, m.m.

- SMEDskivan 2. Person- och släktupp-
gifter för brukssmeder (ej valloner) och de-
ras familjer, främst från 1700-talet.

- Centrala Soldatregistret. Indelta sol-
dater 1682-1901. 200 000 soldater som hit-
tils har inventerats.

- Järn & skor i Örebro län. Bilder, do-
kument, kartor och rörliga bilder om gruv-
brytning och skoindustri i Örebro län.

- Bernhard Granholms samlings-CD.
Protokollsutdrag ur drygt 3400 domboksmål
från hela landet som rör par-relationer, 4500
domboksmål från 51 härader, 1400 värmlän-
ningar, m.m.

-  Ett år i Bohusläns domböcker. Mål från
Bernhard Granholms samlings-CD rörande
Bohuslän 1796, men mer detaljerat och med
register.

- Ett år i Värmlands domböcker. Mål
från Bernhard Granholms samlings-CD rö-
rande Värmland 1796 samt början av 1700-
talet, men mer detaljerat och med register.

- Ett år i Västernorrlands domböcker.
Mål från Bernhard Granholms samlings-CD
rörande Västernorrland 1796, men mer de-
taljerat och med register.

- Eslövsbygdens CD 2000. Kyrkboksav-
skrifter från församlingar inom Eslövs kom-
mun fram till 1894 eller 1920.

- Medelstad härad 1679-1750. Utdrag ur
domböcker sökbar på person eller ort från
Medelstads härad i Blekinge län.

- Rikets indelning 2002. Kommuner, för-
samlingar, länstyrelser, skattemyndigheter,
domstolar, landsting, m.m.

- Dödsannonsregistrering ur tidningen
NORRA VÄSTERBOTTEN 1928-1966.
Databas i WORKS innehållande runor, an-
nonser och notiser.

- Halland Ek. karta 1917. Lednings-
böcker i Jordregistret. Avfotograferade
Ledningsböcker för Halmstad, Tönnersjö
och Höks härader kring sekelskiftet 1900.

- Ledningsböcker i Jordregister över
Årstads Faurås och Himles härad. Avfo-
tograferade Ledningsböcker från Halland
kring sekelskiftet 1900.

- Vigselregister Halland 1668-1860.
Register för cirka 100 församlingar.

- Gamla stan under 750 år. Bl.a. Rote-
mansarkivet 1878-1926, Dödsbevis (invå-
narnas dödsorsaker), Register till Mantals-
böcker 1800-1870, Mantalsuppgifter 1760
och 1840, Folkräkningen 1900 med Huvud-

förteckning 1901. Förteckning över arkiv-
källor, samt Stadsarkivets, Stadsmuseets och
Riksarkivets litteratur, artiklar och periodi-
ca.

-  Register till Mantalsböcker Stockholm
1800-1870. I Stockholms stadsarkiv finns
mantalsuppgifter bevarade från åren 1834
t.o.m. 1936. Vart tionde år 1800-1830.

- Ministerialböcker födda vigda döda i
Jönköpingsbygden. Uppdatering av tidiga-
re utgiven CD. Omfattar nu avskrifter av
ministerialböcker från ett 40-tal församling-
ar i Jönköpingsbygden med över 434 000
poster.

- By- och gårdsregister Blekinge län.
Register till SVARs filmade kyrkoboksma-
terial fram till 1920.

- Gärds härad Födda, Vigda, Döda
1662-1860. Utdrag ur 18 socknars kyrko-
böcker. Över 164 100 namnuppgifter och 6
äldre husförhör.

- Mantalslängder i Varberg 1662-1860.
Worddokument som innehåller inscannade
maskinskrivna avskrifter. Inget register och
namn ej sökbara i Word.

- Västerfärnebo Födda, Vigda, Döda
1689-1929 och Döda 1950-1971. Excelfi-
ler för födda, vigda och döda. Dessutom
Wordfil om Västerfärnebogårdar.

-  Avskrift av Domböcker 1640-1780 från
Arnäs Grundsunda Nordmalimg (Y).
Word-dokument av domstolsprotokoll. Även
sorterade på städer och ”diverse tema”.

- Medelpad CD. Familjeregister för
socknarna i Medelpad 1500-1800. Följan-
de socknar ingår: Alnö, Attmar, Borgsjö,
Galtström, Haverö, Holm, Hässjö, Indal,
Lagfors, Liden, Ljustorp, Lögdö, Njurunda,
Selånger, Skön, Stöde, Sättna, Torp, Timrå,
Tuna, Tynderö.

- Haverö socken 1600-1850. Paul Hall-
berg målare 1734-1789. Innehåller efter-
namns- och ortsregister till HTML-ansedlar
och tavlor, samt levnadsbeskrivning och an-
tavla för målaren Paul Hallberg bördig från
Haverö.

- Gideå fs (AC) 1807-1930. Personregis-
ter till antavlor.

- Register från hammartingsprotokoll
Värmland Bergslagen. Namnlistor på sme-
der i Öster- och Västerbergslagen och i ett
flertal Värmlandsorter. Dessutom Bergsla-
gen 1714-1730 med 9.564 poster.

- Ramsberg 1606-1698. Födelse-, död-
och vigselböcker 1679-1698, mantalsläng-
der 1605-1698, publicerade släktutredning-
ar, register husförhörslängder, m.m.
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Namn åt de
döda

Så heter ett av Släktforskarförbundets
pågående projekt. Det gäller att med
hjälp av församlingarnas dödböcker
komplettera de poster på CD-skivan
Sveriges Dödbok från tiden 1950-1970
som hittills saknat namnuppgifter. Pro-
jektet finns beskrivet på Rötter
www.genealogi.se, avdelning Förbunds-
Rötter. Där kan man "adoptera" en eller
flera församlingar som man vill excer-
pera namnuppgifter för. Förbundet ser
gärna att man gör detta för någon av
förbundets föreningar, naturligen fören-
ingen för det område där de aktuella för-
samlingen ligger eller där man bor. En-
ligt en enkät på DIS hemsida är ca en
tredjedel av DIS medlemmar inte med i
någon annan släktforskarförening. Bl a
av denna anledning går det naturligtvis
bra att delta i projektet "Namn  åt de
döda" även för DIS eller för någon DIS
regionförening.

Sture B

Rapport från Mac-träffar

Lördagen den 23 februari hade vi till
Församlingshemmet, Utvägen 1 i Eslöv,
för utbyte av erfarenheter, inbjudit ett 40-
tal Reunion-användare i Skåne.

Av de 40 inbjudna kom ett 20-tal, en
del mycket erfarna, en del mindre erfar-
na och del nya Reunion-användare.

Med en Mac-dator kopplad till en vi-
deoprojektor, gick vi igenom Reunion

7-programmets olika funktioner och
möjligheter. De mindre erfarna fick lära
av de mer erfarna, alla hade något att
bidraga med - alla tjugo fick lära sig nå-
got nytt att ta med sig hem.

Med sig hem fick man också en 40-
sidig - Komma i gång med Reunion
Handledning.

Onsdagen den 3 april visade vi i Kall-
inge, tillsammans med Disgen- och Hol-
ger-faddrar, Reunion-programmet för
intresserade i Blekinge.

Lördagen den 6 april, vid SGF:s släkt-
forskarstämma i Eslövs Medborgarhus,
fick vi också tillfälle att visa Reunion-
programmets olika möjligheter och
funktioner - för intresserade släktfors-
kare.

Kommande Mac-träffar.

Lördagen den 28 september träffas vi
i Församlingshemmet, Utvägen 1 i Es-
löv. Vi kommer då att via en video-pro-
jektor visa Reunion 7-programmet på
duk och visa programmets olika funk-
tioner och möjligheter. Vi kommer ock-
så, om så önskas, visa hur man installe-
rar och uppdaterar programmet, och
även hur man konverter till Gedcom-fil.

ALLA, även icke DIS-medlemmar, är
hjärtligt välkomna till våra träffar.

Fakta om Macintoch och
Reunion.

Av de ca 16 000 DIS-medlemmarna
är ca 1200 Macintoch-användare. Ca
400 av dem använder Reunion-program-
met, som är ett amerikanskt släktforsk-
ningsprogram för Macintosh-datorer.

Det finns i en svensk version, som är
översatt av Micael Korndahl, GenSoft,
Box 130, 830 13 Åre. Vill man veta mer
om programmet kan man gå in på deras
hemsida:

www.gensoft.se
Där kan man också ladda hem en gra-

tis demoversion av programmet. Teknisk
support och information kan man få på:

info@gensoft.se
Det finns också en mailinglista

http://uk.groups.yahoo.com/group/
reunion-nordic

där man kan ställa frågor och få hjälp,
och så har man ju DIS-faddrarna, om
man får problem.

Det finns fler släktforskningsprogram-
för Mac OS X;

gedit
http://www.geditcom.com/

GenX
http://homepage.mac.com/nowhere-

man77/GenX/
Detta program är Open Source och

fritt, kan vara något för DIS att titta vi-
dare på.

MacFamilyTree
http://www.onlymac.de/indexe.html

Finns även på svenska.

För MacOS 9 finns det ett par till..

Helge Olsson

DIS fadder för Macintoch och Reu-
nion användare.

helge@dis-syd.m.se

http://www.trelleborg.se/hemsida/
unahans/unahans.htm

Läges-
rapport
Genline

Det 5:e länet med "Kyrkböcker i ori-
ginal via Internet" är Göteborgs och
Bohus län, som i skrivande stund är fär-
digt till 75 %. Sedan tidigare är Kal-
mar, Östergötlands, Värmlands och Kro-
nobergs län klara. Enligt nuvarande plan
ska hela landet vara klart vid utgången
av 2004.

Kopplingen mellan Genlines databas
och DISGEN 8 är nu åter i funktion.
Man kan i DISGEN-menyn länka en bild
via det GID (Genline ID) nummer som
återfinns i Genlines databas till funk-
tionen 'källor och citat' i DISGEN. Där-
med får man bilder av originalkällorna
kopplade till respektive notis i DISGEN.
För att detta skall fungera ska man lad-
da ner Genlines program
(GFFinder2.exe) och installera det en
gång till.

Sture B

Det är kanske dags att
lämna in en uppdatering
av ditt DISBYT-utdrag.
Databasen växer ju
kontinuerligt. Så varför
inte följa upp med  ditt
eget material också!
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Efterlysning 59:1
Jag är nybörjare inom släktforskning,

men har blivit rejält biten, och har jätte-
kul framför datorn och likaså kortläsa-
ren på bibblan. Det är sååå spännande
när man hittar ett namn eller ort man
känner igen och som passar in i sökan-
det. Nu skulle jag vilja göra en efterlys-
ning i Diskulogen.

Jag forskar efter min fars släkt,nu und-
rar jag. Finns det någon som kände Alma
Kristina Nilsson född 24/8 1898 i Järn-
skog, Värmland. Hennes far hette Da-
niel Johan Nilsson f.1867, mor Anna
Olsdotter f. 1873. De var nio syskon
varav Alma Kristina var älst. De bodde
i Strömsmark.Jag tror att Alma Kristi-
na arbetade i Skillingmark ca. 1920.

Alla uppgifter tages tacksamt emot!

Med Vänlig Hälsning

Medlem 21300
Charlotte Persson
Lövfällan
57001 Rörvik
E-post: lovfallan@telia.com

Efterlysning 59:2
Söker timmermannen Peter Wahl-

gren f 1771-09-06? d 1842-11-28 i Mör-
bylånga, Öland. Gift 1798-01-07 i Kal-
mar Stadsförsamling med Anna Kris-
tina Köhlberg. Peter kom 1798 till kal-
mar SF, varifrån är ej angivet. Är det
någon som stött på honom?

Snickargesällen Carl Andreas
Westergre(e)n f 1833-10-01 (L Köpin-
ge, Kristianstad län, uppg. felaktig)
Han utvandrar 1856-05-14 från Maria
Förs. i Ystad, till Danmark - kom dess-
förinnan från Malmö 1855. Är det nå-
gon som har honom eller andra Wester-
gren i sin forskning så jag kan finna hans
födelseort ?

Medl xxx
Elisabeth Nilsson
Skarpa Alby 2391, Sandby
286 92 Färjestaden
Tel 0485-330 75
Fax 0485-33066
E-post bettan@swipnet.se

PS Kostnader meddelas mig i förväg.
Jag öppnar inga bifogade filer i e-pos-
ten! DS

Avlidna
medlemmar
Följande medlemmars bortgång

har kommit till vår kännedom
sedan förra numret av Diskulo-

gen:

131 Rune Stalefors, LINKÖPING
3081 Knut Rehn, SKÄRHOLMEN
4271 Rune Persson, HALLTORP
5299 Gustaf Sundkvist,

SKELLEFTEHAMN
5601   Torsten Gustafsson,

ÅKERSBERGA
7586 Börje Axelsson, MOTALA
8266 Michael Landmark,

BIRKERØD
8659   Harry Odenstam, VÄSTRA

FRÖLUNDA
8826 Göran Nilsson-Aruhsell,

LINKÖPING
10324 Kurt Welmer, BROMMA
14809 Göran Johnsson, ALINGSÅS
16406 Gunilla Stahre-Andersson,

VATTHOLMA
16799 Yvonne Båth, SIGTUNA
20378 Göran Nilsson, MALMÖ

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

Du läser väl

DIS Forum?

Gör gärna ett

inlägg Du också!

Rune
Stalefors

död
En av DIS hedersmedlemmar,

Rune Stalefors, har avlidit. Rune
gick med i DIS ungefär vid sin pen-
sionering, och kom tidigt in i sty-
relsen. År 1984 blev han DIS ord-
förande och 1988 åtog han sig kas-
sörskapet. Rune skötte medlems-
administration och programdistri-
bution, och när det inte räckte till,
så engagerade också sin son och
sin dotterson. Antalet ideella ar-
betstimmar torde vara oräkneligt
men Rune klagade inte, trots att
hans egen släktforskning och an-
dra intressen måste ha blivit lidan-
de. Rune var en av DIS verkliga
stöttepelare som bidrog till att för-
eningens snabba expansion under
de första åren kunde ske i kontrol-
lerade former.

Sture B
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Program för
DIS SYD

hösten 2002
Höganäs-träffar

I samtliga fall gäller platsen Dataval-
vet, Storgatan 64, Höganäs och att träf-
farna arrangeras i samarbete mellan DIS
SYD och Kullabygdens Släktforskare
med Arne Hallberg och Gunnar Persson
som handledare. Kontaktperson är Gun-
nar Persson. Tid: 13.00 – 16.30. Pris:
30:- /gång, vi fikar i halvtid. Öppet hus
– ingen anmälan.

Eslöv-träffar
I samtliga fall utom i december gäller

platsen Församlingshemmet på Utvägen
i Eslöv. I december ses vi i stället på Vux-
enskolan, Villavägen 12. Kerstin Olsson
är kontaktperson. Tid: 13.00 – 17.00.
Mötesavgift 30 kr, inkl kaffe/te och smör-
gås. Öppet hus – ingen anmälan.

Adresser, tel.nr. etc. till nämnda per-
soner finns i fadderlistan här i Diskulo-
gen.

DIS-Mitt
10 år!

Den 21-22 september firade DIS-Mitt
sin 10-åriga tillvaro i Sundsvall, inte
bara med en lyckad fest, utan också med
en mycket ambitiös jubileumsutställning
på Mitthögskolan i dagarna två. Det
fanns många - både egna och andras -
utställningar att beskåda, plus ett antal
föredrag att lyssna till. Själv fick jag till-
fälle att gå på mini-kurs i DISGEN´s
källhantering... Ett av föredragen hand-
lade om "Inventering och dokumenta-
tion av kulturhistoriska lämningar i
landskapet" och ska resultera i en geo-
grafisk databas med kulturminnen.

Vid jubileumsmiddagen på Stadshus-
verandan på lördagkvällen hölls tal och
föreningen fick flera presenter, vilket
föranledde DIS-Mitt´s ordförandes kom-
mentar att "nu måste vi äntligen skaffa
föreningslokal så vi har nånstans att läg-
ga presenterna..."

Grattis DIS-Mitt till vad ni åstadkom-
mit, och lycka till även de kommande
10 åren.

Sture B
ordf DIS

Ölands-
forskning

Ölandssläkters första bok (ej inbund-
na) utkom 1973 och handlade mest om
mellersta Öland. Därefter är forskning-
en spridd över ön. 350 st 4-gerationers
antavlor är utgivna än så länge och ar-
betet fortskrider. Av dessa böcker är 3
delar slutsålda. Del 2,3 (litet nytryck),
6, 7, 8, register till de första 7 delarna
och  Antavlor innehåller ca 200-250

släkter. Del 8 innehåller 50 antavlor samt
register till den boken (probanderna och
föräldrar). Del 1-8 är tryckt på vitt A4 i
liggande format. Antavlor innehåller 44
st 6-generationer på far- och mor-sidan
och är tryckt på brunt 100 g papper i
stående A4. Dessa säljer vi för 950:- Ut-
givningspris 240:- - 500:- per bok. Re-
servation för slutförsäljning.

Elisabeth Nilsson
Skarpa Alby 2391, Sandby
386 92 Färjestaden
Tel 0485-33075

Släktforskardagarna i
Borlänge

Forts. från sid 11

Stämmomiddag
På lördagskvällen anordnades den sed-

vanliga Stämmomiddagen i lokalen Sto-
ra Björn (fortfarande under samma tak)
med underhållning av orkestern ”Hell
Zephyr”. Som spirituell toastmaster
fungerade Stenåke Pettersson från För-
eningen Dalfolk.

Sveriges Släktforskarförbunds heders-
diplom för förtjänstfull släktforskargär-
ning delades under middagen ut till Ing-
rid Nilsson (Trelleborg), Eric Carlsson
(Borås), Kerstin Jonmyren (Kalmar) och
Birger Johansson (Njudunga). Victor
Örnbergs hedersstipendium på 10.000 kr
överlämnades till Kjell Lindblom (Stock-
holm).

Blekinge Släktforskarförenings ordfö-
rande, Rune Kronqvist, tog därefter av
ordföranden för Föreningen Släkt och
Bygd i Borlänge, Pär Norberg, emot bud-
kavlen för Släktforskardagar år 2003,
som anordnas på Ronneby Brunn den
22-24 augusti av Blekinge Släktforskar-
förening.

Efter maten spelade ”Hell Zephyr” upp
till dans och med tillfredsställelse note-
rade åtminstone norrlänningarna att
denna punkt, som infördes på program-
met vid Släktforskardagarna 1989 i
Sundsvall men senare på något vis ram-
lat bort, nu återinförts av årets arrangö-
rer.

Söndagens avslutning, som inleddes
med kulning av en ung dalkulla, leddes
av Stenåke Pettersson,

Årets värdföreningarna skall ha stort
beröm och ett tack för väl planerade och
genomförda arrangemang.

Vi ser nu fram emot Släktforskarda-
garna år 2003 i Ronneby

 www.genealogi.se/blekinge/
riksstam.htm

samt år 2004 i Östersund

 home3.swipnet.se/~w-33067.

Lennart Lindqvist
(med kompl. av Sture B och Urban W)
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Avgångna faddrar
Annika Lindqvist och Inger Ragn-

hult har bett att få avgå som faddrar
för DISGEN/PC respektive DISGEN/
Mac. Tack för era insatser!

Faddrar för DISGEN/PC i
omvänd

postnummerordning
Laila Larsson, Brännsvedjevägen

114, 934 32  KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com

Anneli Alenius, Galoppvägen 8, 921
41  LYCKSELE, tel 0950-14647,
anneli.alenius@swipnet.se

Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906
24  UMEÅ, tel 090-186487 kv, fax
090-140930,
sigurd.nygren@ersboda.ac

Lennart Näslund, Nordanås 134,
891 92  ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660-
372109 kv, fax 0660-372109,
lintagan@home.se

Ove Westin, Pl 5130, 860 13  STÖ-
DE, tel 0691-10035,
ove.westin@sundsvall.nu

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

Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98
BRUNFLO, tel 063-20701 kv,
slb312r@tninet.se

Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825
93  NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se

Tommy Forsström, Stenbergsvägen
21, 824 91  HUDIKSVALL, tel 0650-
14925, tommy.forsstrom@telia.com

Tony Rödin, Björktjärav. 7 K, 821
35  BOLLNÄS, 070-3506304,
tony.rodin@home.se

Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60
DELSBO, tel 0653-12051 kv,
parmasen@swipnet.se

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

Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771 40
LUDVIKA, tel 0240-13482 kv,
fryxell@dalnet.se

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

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

Jan Tengelin, Tjäderstigen 4, 671 30
ARVIKA, tel 0570-16187, fax 0570-
37624, jantengelin@telia.com

Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan 25,
661 40  SÄFFLE, tel 0533-10559,
kilagenealogen@telia.com

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

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

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

Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10,
582 26  LINKÖPING, tel 013-101151
dag+kv, karlet@algonet.se

Ingemar Johansson, Hallgatan 8,
578 31  ANEBY, tel 0380-40173
dag+kv, ingemaraneby@telia.com

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

Lars-Bertil Nilsson, Djupedalsvägen
14, 541 36  SKÖVDE, tel 0500-
494048, lars-bertil.nilsson@telia.com

Thage Petrusson, Wennerbergsvägen
13, 531 34  LIDKÖPING, tel 0510-
25864, fax 0510-25864,
thage.petrusson@telia.com

Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55  KINNA, tel 0320-35502
dag+kv, karl-erik.lerbro@telia.com

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

Kalender
För programdetaljer,

se resp.  förenings hemsida
(länkar från www.dis.se)

Oktober 2002

23 DIS-Öst Studiebesök Stockholm
Stadsmuseum

26 DIS SYD Disgen-träff Eslöv
26 DIS-Väst Medlemsmöte Kungälv
26-27 DIS-Öst Kurshelg DISGEN, Var-

finges väg, Stockholm
27 DIS-Aros Tematräff DISGEN-ny-

börjare, Avesta
30 DIS-Öst, Nya CD-skivor, Ostkupan

November 2002
5 DIS GenLine, Folkräkningen 1890,

Forskarstugan, Linköping
6 DIS-Aros Tematräff DISGEN-upp-

följning Örebro
6 DIS-Öst, Tema Windows, Ostkupan
9 DIS Arkivens Dag, Huvudbibliote-

ket, Linköping
9 DIS-Mitt medverkar vid Arkivens

dag på Medlepadsarkiv, Sundsvall
13 DIS-Öst Höstmöte, Birger Jarlsgat.

Stockholm
14 DIS-Aros Tematräff DISGEN-upp-

följning Västerås
16-17 DIS Funktionärsträff , Linköping
20 DIS-Aros Tematräff DISGEN-upp-

följning Eskilstuna
23 DIS SYD Disgen-träff Höganäs
23 DIS-Småland Medlemsmöte Gam-

leby Folkhögskola
23-24 DIS-Öst Kurshelg DISGEN, Var-

finges väg, Stockholm
24 DIS-Aros Medlems- och Höstmöte

Västerås
27 DIS-Öst Plockmöte mm, Ostkupan
30 DIS SYD Disgen-träff Eslöv
30-01 DIS-Småland ordnar DISGEN-

kurs i Jönköping OBS Nytt datum!

December 2002
1 DIS-Aros Tematräff DISGEN-upp-

följning, Avesta
3 DIS Bildbehandling, Forskarstu-

gan, Linköping
4 DIS-Öst, (prog ej klart) Ostkupan
7 DIS SYD Träff i Eslöv
7-8 DIS-Öst besöker Släktforskarnas

Hus, Leksand.
11 DIS-Öst, DISBYT, Ostkupan
18 DIS-Öst Öppet Hus, Ostkupan

Mars 2003
8-9 Släktforskarförbundets styrelse-

konferens
23 DIS Årsmöte (prel)

April
26-27 Nordisk släktforskarträff, Åland
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Skaffa dig en
DIS-pin!

Finns att köpa på
DIS expedition

eller hos din region-
förening!

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

Björn Samuelsson, c/o Apoy, Ekorr-
vägen 1, 441 43  ALINGSÅS, 0322-
637300,
bjorn.samuelsson@mailbox.swipnet.se

Sven Johansson, Afzeliivägen 7 A,
441 41  ALINGSÅS, tel 0322-13849
dag+kv,
sven.johansson@mbox343.swipnet.se

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

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

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

Björn Strahl, Mariagatan 15, 383 32
MÖNSTERÅS, tel 0499-13639
dag+kv, bjorn.strahl@sal.pp.se

Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380
30  ROCKNEBY, tel 0480-66565 kv,
fax 070-6123455,
jan.jutefors@telia.com

Arne Sörlöv, Box 82, 370 17  ER-
INGSBODA, tel 0455-70304 dag+kv,
arne@sorlov.com

Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330
15  BOR, tel 0370-650715,
karrdahl@telia.com

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

Rune Jönsson, Orienteringsgatan 4,
291 66  KRISTIANSTAD, tel 044-
245217, runejoensson@telia.com

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

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

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

Jan Nilsson, Box 96, 245 21  STAF-
FANSTORP, tel 046-255788 kv, fax
046-250391, jan@dis-syd.m.se

Björn Janson, Lärkgatan 25, 243 31
HÖÖR, tel 0413-22974,
janson.bjorn@telia.com

Anders Larsson, Storgatan 17, 233
31  SVEDALA, tel 040-400233,
anders@dis-syd.m.se

Holger Andersson, Remmaregrän-
den 1, 226 51  LUND, tel 046-248069
kv, holger.andersson@lund.se

Krister Olofsson, Ängdalavägen 34,
217 47  MALMÖ, tel 040-981967,
krister@dis-syd.m.se

Carl-Göran Backgård, Guckuskovä-
gen 12, 184 35  ÅKERSBERGA, tel
08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se

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

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

Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734 kv,
stig.geber@telia.com

Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen
667, 136 59  HANINGE, tel 08-
7771996 kv, rolfa@slb.nu

Björn Hellström, Önskehemsgatan 8
4tr, 124 54  BANDHAGEN, tel 08-
361236 dag+kv, fax 0708-361246,
bjorn@bhi.se

Lars Nordwall, Götgatan 99, 116 62
STOCKHOLM, tel 08-55603282, fax
08-55603289,
lars.nordwall@telia.com

Marianne Munktell, Sankt Eriksga-
tan 56 5 tr, 112 34  STOCKHOLM, tel
08-6547832 kv,  mm@abc.se

Faddrar för DISGEN/Mac
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12, 723

55  VÄSTERÅS, tel 021-20494,
soy@mdh.se

Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76  KISTA, tel 08-7511630,
kerstin.bjernevik@hem.utfors.se

Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91  ESLÖV, tel 0413-31025, fax
0413-31025, kerstin@dis-syd.m.se

Faddrar för Reunion
Micael Korndahl, Kurortsvägen 20,

830 13  ÅRE, tel 0647-664777,
micael@gensoft.se

Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856
44  SUNDSVALL, tel 060-679111,
kerstin.farm@telia.com

Gunilla Hermander, Vattengatan 10,
824 42  HUDIKSVALL, tel 0650-
94188, macnilla@telia.com

Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98  HJÄRNARP, tel 0431-455254,
inge.ledje@telia.com

Helge Olsson, Västergatan 28, 231
70  ANDERSLÖV, tel 0410-20002,
helge.o@telia.com

Faddrar för Holger
Tony Jonsson, Stabbläggarvägen 5,

870 10  ÄLANDSBRO, tel 0611-
511333, rots@swipnet.net

Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97  FORS, tel 0226-31050,
b.sorby@swipnet.se

Kenneth Mörk, Bergslagsgatan 17D,
733 32  SALA, tel 0224-77572, fax
0224-77572, kmsala@swipnet.se

Christina Nygren, Kurirgatan 26 B,
254 53  HELSINGBORG, tel 042-
282355, nygren.bc@telia.com

Stefan Macklin, Gabrielsvägen 18,
152 50  SÖDERTÄLJE, tel 08-
55085363, stefan.macklin@telia.com

Lennart Ekman, Erik Dahlbergsal-
lén 11 6tr, 115 20  STOCKHOLM, tel
08-6606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se

Faddrar i Norge
Alf Christophersen, Solbakken, NO-

4909  SONGE, tel +47-37164209, fax
+47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Knut Egil Hamre, Gimlevn. 60, NO-
1786  HALDEN, tel +47-69176169,
hamre@halden.net

Faddrar i Finland
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden

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 kv,
henrik_mangs@hotmail.com
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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 alltid se-
naste numret av Diskulogen.
Leverans sker per brev eller mot post-
förskott! Uppge alltid ditt medlems-
nummer (se din adress på tidning-
ens 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: Programmet säljs endast till
medlemmar. Porto och ev. postför-
skottsavgift tillkommer vid nyinköp.

DISGEN 8 för Windows 95 eller
senare
" Nytt program, pris 600:-
" Uppgradering från tidigare

DISGEN-versioner 250:-
" "Read-only"-version som bara kan

läsa och visa DISGEN-data 200:-
Demoversion av DISGEN 8

Finns att hämta på DIS hemsida!

Böcker
Sorsele - samesläkter
av Thea Hälleberg
" Pris: 300:-
Sorsele - samesläkter Del 2
av Thea Hälleberg
" 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 2003: 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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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 rikstäckande 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


