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Visas på IT-ceum i Linköping.
FOTO: BJÖRN JOHANSSON

Nästa tidning
2005 års utgivning av Diskulogen planeras 
enligt följande:
  Sista dag
 Utgivning för manus

Nr 69 juli 10 juni
Nr 70 slutet september  10 aug
Nr 71 mitten december 10 nov

Vi ber om ursäkt
Det nummer av Diskulogen som du nu håller i din hand är kraftigt försenat 
på grund av sjukdom. Vi beklagar att du tvingats vänta. Det innebär också att 
nästa tidning utkommer senare än utgivningsplanen för 2005. Sista dag för 
manus är den 10 juni, men lämna gärna tidigare. Vi räknar med att Diskulogen 
nr 69 kommer dig tillhanda under juli månad.

BERNT STENMARK, RED

På IT-ceum i Linköping presenteras 
datorns historia.
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Sture Bjelkåker, Hässlegatan.5, 589.57

Linköping, 013-15.09.02,
  mobil 070-591.60.62, ordf@dis.se
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Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A, 
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 olof.cronberg@abc.se
Sekreterare
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Kassör
Gunder Grünning, Ekholmsvägen 45, 

589.29 Linköping, 013-15.20.12,
kassor@dis.se

Övriga ledamöter
Christer Gustavsson, Westmansg. 102 

3tr, 582.16 Linköping, 013-27.43.01,
christer.gustavsson@dis.se

Bo Kleve, Solhaga 7, 582.47 Linköping, 
013-10.42.04, bok@dis.se

Kjell Weber, Källarbanken 11, 
423.46 Torslanda, 031-56.34.77,
wbr@swipnet.se

Marianne Munktell, Bojsenburgsvä-
gen 14 B 1tr, 791.36 Falun, 023-
247.28, mm@abc.se

Eva Dahlberg, Brunnsgatan 32, 
553.17 Jönköping, 036-16.06.57,
edah@bonetmail.com

Rolf Eriksson, Barrskogsvägen 28, 
 590.59 Vikingstad, 013-812.83,

rolferiksson@brevet.se
Gunnar Bengtsson,
 Lambarö 101, 165.71 Hässelby, 
 08-38.07.64, bgb88@telia.com 

Valberedning
Sammankallande: Ivar Forsström,

Timmermansgatan 78, 603.59
Norrköping, 011-14.06.99,
forsstrom.ivar@telia.com

DIS regionföreningar
DIS-Aros, Ekevägen 2 B, 
  722.18 Västerås

Ordf: Leif Svensson, tel 021-
84.11.11, ordf_aros@dis.se

DIS-Mitt, Skolgatan 3A, 825.31 Igge-
sund Ordf: Staffan Bodén,
tel 0650-56.14.17, ordf_mitt@dis.se

DIS-Nord, c/o Folke Aili (ordf), Get-
bergsvägen 4, 931 39 Skellefteå, 
tel 0910-77.88.11,

  ordf_nord@dis.se
DIS-Småland, c/o Ingvar Kärrdahl

(ordf), Bäckvägen 18, 330.15 Bor, 
tel 0370-65.07.15,

  ordf_smaland@dis.se
DIS Syd, Porfyrvägen 16, 224.21 Lund

Ordf: Jan Nilsson, tel 046-25.57.88,
ordf_syd@dis.se

DIS-Väst, c/o Anita Gartz (ordf), Kar-
labacken 1, 535.93 Kvänum, tel 
0301-300.66, ordf_vast@dis.se

DIS-Öst, Allén 7, 172.66 Sundbyberg
Ordf. Carl-Olof Sahlin, tel. 08-
756.33.14, ordf_ost@dis.se

DIS25 år fi rades med både nytta och nöje. Ett fl ertal 
funktionärsgrupper hade möte på lördagen och 

lade upp nya planer för de olika verksamheterna inom DIS. 
På kvällen tillkom glädjande många medlemmar och några in-
bjudna gäster till en minnesvärd jubileumsmiddag, där bl a DIS 
grundare uppmärksammades särskilt. De anade knappast vad 
de satte igång vid sitt konstituerande telefonmöte den 1 april 
1980. Och på söndagen invigdes en fyra veckors jubileumsut-
ställning på datormuseet i Mjärdevi, innan det var dags för det 
25:e årsmötet. Den lyckade och välbesökta jubileumshelgen 
sporrade till nya tag för släktforskningens tekniska utveckling. 
Reportage kommer i nästa nummer av Diskulogen.

Ett nytt spännande projekt är en ”road-show” eller ”grand 
tour” i sommar, då DIS 
och Genline ska turnera 
genom semester-Sverige i 
en husbil och göra PR för 
sina respektive verksam-
heter, för blivande och 
befi ntliga släktforskare. 
Regionföreningarna ska 
ordna så att DIS-are fi nns 

på plats vid husbilens olika stopp i respektive region och kan 
visa bl a DISBYT och DISGEN, som komplement till Genlines 
visning av kyrkböcker på nätet. Husbilens väg  genom landet 
kan följas på DIS och Genlines hemsidor.

DIS DELTAR OCKSÅ I EN ANNAN TURNÉ, Swedgentour 05, tillsam-
mans med Släktforskarförbundet, dels till en stor mässa i Salt 
Lake City, dels till svenskbygder runt Seattle och Vancouver. 
Sökning i DISBYT, i kombination med bl a förbundets CD-ski-
vor, är ett suveränt sätt för svensk-amerikaner att snabbt loka-
lisera sina svenska rötter. Turnén kommer säkert  att generera 
ett antal släktresor över Atlanten och resultera i många nya 
DIS-medlemmar i Norra Amerika utöver dagens ca 600.

VIDARE DELTAR DIS FÖR NITTONDE ÅRET I RAD med utställning på 
årets Släktforskardagar, denna gång i Göteborg 27–28 augusti. 
Vi har bokat en stor del av anrika Kronhuset för att tillsam-
mans med regionföreningarna göra PR för datorhjälp i släkt-
forskningen. Och så har vi årets Bok- och Biblioteksmässa, 
också den i Göteborg, där DIS delar monter med Släktforskar-
förbundet 29 september–2 oktober.

Föreningens ständigt ökande medlemsantal, i skrivande 
stund  22656, har medfört att vi förstärkt DIS kansli genom att 
Gull-Britt Andersson anställts utöver Ragnhild. Båda hjälper 
dessutom medlemmar och andra besökare tillrätta i Forskar-
stugan. Välkommen Gull-Britt! STURE BJELKÅKER

DIS och Genline
värvar nya
släktforskare
i sommar



4 | Diskulogen nr 68

AV BJÖRN JOHANSSON

Linköpings nya datamuseum, IT-
ceum, är beläget i bottenplanet i 
den nyuppförda 13 våningar höga 
industriskrapan Mjärdevi Center. 

Här fi nner man en exposé över 
svensk datorhistoria, från entusiaster-
na och konstruktörerna av de gamla 
beräkningsmaskinerna till de senaste 
IT-trenderna.

Invigning den 9 december 2004

– Ärade kodare, programmerare och 
alla andra vanliga dödliga...

Med dessa ord inledde Sten-Gun-
nar Johansson, vd för Mjärdevi Sci-
ence Park AB, invigningsceremonin. 

Därefter gick ordet till Lars Holberg, 
informationsdirektör vid Linköpings 
Universitet, och Magnus Johansson, 
projektledare för IT-ceum. 

Exposé över 50 år

De ville poängtera hur angeläget det 
är att ha påbörjat byggandet av en 
nationell kulturinstitution, som vill 
dokumentera minnet av vår IT-histo-
ria. Samtidigt var det ett 50-årskalas 
eftersom Saab den 9 december 1954 
skrev ett kontrakt med Matematikma-
skinnämnden om att ta fram en kopia 
av matematikmaskinen Besk. 

Jan Hederén presenterade sedan en 
exposé i ljud och bild över de gångna 
50 åren. Olika samhällsdanande hän-
delser och skeenden, både nationellt 

och internationellt, berördes. Efter 
hand släppte han fram olika nyckel-
personer från de tider som var. 

Representant för 50-talet var ”Mr 
DataSaab” Viggo Wentzel. Han tog 
upp två nyckelkomponenter som 
blev avgörande för datautvecklingen, 
nämligen transistorn med den ef-
terföljande integrerade kretsen och 
kärnminnet bestående av en matris 
med små ferritkärnor. Dessa kompo-
nenter gav oss möjligheten att gå från 
analog till digital teknik med ökande 
funktionalitet och tillförlitlighet.

Klockfrekvens på 30 Hz

För 60-talet fi ck P-O Person repre-
sentera de första konsulterna inom 
IT. Han började som ansvarig för en 

Linköping har fått ett datamuseum

Entré med soffa för besökare? Nej, en Cray superdator från 80-talet. Effektförbrukning 150 kW, vikt 4.8 ton.
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datacentral med en IBM-dator som 
gick med en klockfrekvens på 30 Hz, 
hade kärnminne på 100 tecken och en 
5 Mb hårddisk. 

I mitten av 60-talet var han inblan-
dad i arbetet att införa ett boknings-
system för sittplatser hos SJ. Systemet 
var baserat på en IBM 360 och hade 
ett 250-tal terminaler över hela landet. 
Datorn klarade sig med 256 kbyte 
internminne och terminalerna var 
baserade på mekaniska reläer. Kom-
munikationen gick över telenätet med 
en hastighet av 75 baud!

ABC80 utvecklas

70-talstalare var Bengt Lönnqvist, på 
den tiden utvecklingschef på Luxor i 
Motala. Han gav en intressant redo-
görelse för hur ABC80 utvecklades 
som ett riktigt ”garage-projekt” med 
mycken entusiasm.

Under vårvintern 1978 togs beslut 
att starta ett utvecklingsprojekt med 
målet att ha en produkt klar hösten 
samma år och med en fungerande 
prototyp före semestern.

I februari föreslog Karl-Johan Bör-
jesson på Skandia Metric att man skall 
utveckla en svensk persondator och 
lyckas övertyga Luxors vd om detta. 
Parterna – Data Industrier AB - DIAB, 
Luxor och Scandia Metric – etablerade 
tillsammans ett projekt där DIAB står 
för den datatekniska utvecklingen, 
Luxor svarar för tillverkningen och 
Scandia Metric står för marknadsfö-
ringen av 5.000 datorer. 

Den första prototypen

I mars strålade projektmedlemmarna 
samman på Esso Motorhotell i Norr-
köping och snart var arbetet igång. I 
juli fanns det några exemplar av den 
första prototypen och i september vi-
sades datorn för en stormförtjust press 
på Industrihuset i Stockholm.

I oktober kom produktionen igång 
med en del besvär och i november 
levererades den första ABC80-datorn. 
Under 1979 skulle över 3.600 ABC80-
datorer lämna bandet och totalt kom 
mer än 43.000 ABC80 att tillverkas 
under åren.

Den 24 januari 1980 bildade över 
200 ABC-entusiaster ABC-klubben. 
Idag har ABC-klubben, som nu också 
inkluderar andra datorer i sin verk-
samhet, över 1.200 medlemmar.

Per Olofsson från IBM svarade för 
”Sommarstugan”, ett skivminne från Bryant på ca 200 Mbyte. Pris 1 Miljon 
kr. Sent 60-tal.

En av talarna var Bengt Lönnqvist, som berättade om ABC80s tillkomst.
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80-talets återblick. Under detta de-
cennium började IT-tekniken lämna 
datorhallarna och nå ut till arbets-
platserna. Datorernas olika kompo-
nenter fi ck standardiserade gränssnitt. 
Många tillverkare ”kopierade” eller 
anpassade sig till IBMs gränssnitt. 

På minidatorsidan blev IBM aldrig 
dominerande. De mindre företagen 
valde produkter som Digital/VAX och 
Datasaab/EIS Serie D16.

Så kom persondatormarknaden 
med ett mindre lyckat samarbete med 
Microsoft kring operativsystemet 
PC-DOS respektive MS-DOS. IBMs 
uppföljare OS2 blev, trots hög funk-
tionalitet, ingen succé. 

Användningen av ointelligenta ter-
minaler ersätts efter hand med anpas-
sade PC-lösningar från tillverkare som 
Compaq, Dell m.fl .

Efter hand blev IT både accepterat 
och uppskattat. Sverige positionerade 
sig under åren som en ledande IT-na-
tion.

90-talets IT-trender

Avslutningsvis begrundade Lars 
Aronsson från Lysator, en studentför-
ening vid Linköpings Universitet, 90-
talets IT-trender med den frihet som 
Internet började erbjuda. 

1988 gick Universitetsnätet SUNET 
över till TCP/IP-teknik dvs ”Inter-
net”.

1989 blir Lysators datorer anslutna 
till Internet. Nu kör man ett distribu-
erat äventyrsspel under namnet MUD, 

framtaget på Chalmers dataförening i 
Göteborg.

För att köra distribuerade applika-
tioner behövde man ett nätorienterat 
operativsystem. LINUX var ett sådant 
som man hittade hos en entusiast i 
Finland. Dessutom tog man hem pro-
grammet Internet Relay Chat (IRC). 
Efter hand kom ytterligare tillämp-
ningar på Internet utöver FTP, Telnet 
och Mail.

Europas första bredbandsnät

1993 byggdes Europas första bred-
bandsnät, RydNet, ett Ethernet mellan 
ett antal studentbostäder i Linköping 
med anslutning till Internet. 

Projektledare och ansvarig för museet, Magnus Johansson, framför manöver-
panelen till Sveriges första elektroniska dator Besk.

Själva invigningen förrättades av 
Linköpings borgmästare Eva Joels-
son.

I museets utställning fi nns bara en 
del av samlingarna. Vissa föremål 
har lånats från bl.a Tekniska Museet 
i Stockholm. Här fi nns delar av da-
torer som Besk, D2 och D22 samt 
fl ygdatorn CK37 och en stor samling 
persondatorer av olika märken. 

Här är några länkar till mer infor-
mation:
www.itceum.se
www.datasaab.se
www.abc.se
www.lysator.liu.se

Gull-Britt Andersson är 
nyanställd medarbetare.

Ragnhild Bergström har 
ansvar för DIS kansli.

Gull-Britt Andersson är se-
dan den 14 mars heltidsan-
ställd som medarbetare på 
DIS kansli i Linköping.

Hon arbetar med all-
männa kansligöromål, men 
tar också emot besökande 
och visar dem tillrätta i 
forskarstugan samt visar 
de program och hjälpmedel 
som fi nns tillgängliga där.

Gull-Britt har ett 20-årigt 
förfl utet i bankvärlden, men 
har under senare år vid fl era 
tillfällen jobbat åt DIS med 
projekt. Hon släktforskar 
också själv sedan tre år 
tillbaka.

Huvudansvarig för kans-
liet är Ragnhild Bergström. 
Hon har jobbat åt DIS i ett 
tiotal år.

Det började med timan-
ställning som övergick 
i halvtid och för nästan 
exakt fem år sedan blev en 
heltid.

Sammanfattar man Ragn-
hilds jobb så handlar det 
om medlemsservice. Hon 
har kontakter via telefon 
och mejl och slussar med-
lemmar vidare så att de får 
rätt support av DIS faddrar. 
Ragnhild sköter också bok-
föringen.

Två sköter DIS kansli i Linköping
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Thea Hälleberg, 2003 års Örnberg-
pristagare, kom i februari 2005 ut 
med sin tredje bok i den omfat-
tande släktsviten ”Sorsele – Släkter 
från nutid till 1600-talet”.

Boken fokuserar på den förste ny-
byggaren Hans Ersson och ett urval av 
hans ättlingar inom Sorsele kommun, 
med utgångspunkt från 21 nu levande 
familjer.

Förordet är skrivet av Ted Rosvall, 
och Theas bror Allan Hälleberg ger en 
inledande bakgrund till forskningen 
om denne nybyggare och hans familj. 

Boken innehåller, i likhet med de 
första två böckerna, omfattande an-
tavlor i både grafi sk form och i tabell-
form över var och en av de beskrivna 
familjerna. En detaljerad stamtavla i 
tabellform, med en grafi sk översikt, 
ger i slutet av boken läsaren en in-
sikt i kopplingen mellan antavlornas 
probander och ättlingarna till Hans 
Ersson.

En kunskapsskatt

Citat från Ted Rosvalls förord: En 
släktforskare lämnar alltid ett litet 
”arv” efter sig, en kunskapsskatt, en 
dokumentation, en presentation av 
släktens och bygdens historia, adres-

serad både till samtiden och till kom-
mande generationer. Thea Hällebergs 
”arv” skiljer sig  från de allra fl esta 
släktforskares.

Hennes material är för det första 
otroligt omfattande, med tusentals 
och åter tusentals personuppgifter. 
För det andra är det minutiöst ut-
forskat och dokumenterat. Och för 
det tredje är det uppställt på ett lo-
giskt och förståeligt sätt, med alla de 
referenser åt olika håll, inklusive ett 
omfattande personregister, som man 
förväntar sig av en god genealogisk 
presentation.

Men Theas böcker har ett mer-
värde, som än så länge får sägas 
vara unikt. Jag tänker på alla de 
egenhändigt komponerade kollage av 
familjeporträtt och miljöer, som Thea 
med oändligt tålamod och inte så lite 
artisteri har satt ihop.

Dessa små konstverk ger boken en 
alldeles egen profi l, och kan sägas vara 
hennes kärleksverk till de familjer och 
släkter som fi nns med i böckerna.

Rekommenderas

Bok 3, liksom de tidigare utgivna 
bok 1 (år 2000) och bok 2 (år 2002), 
rekommenderas varmt till släkt- och 
hembygdsforskare med rötter i eller 
annan koppling till Sorselebygden, 
men även som förebild till andra 
släktforskare hur en släktbok eller 
en genealogisk  sammanställning kan 
presenteras.

Böckerna kan beställas per tel 08-
89.25.66 eller via e-post till
hans.laestadius@telia.com
och kostar 300 kr/st. Paketpris för två 
delar 500 kr, för alla tre delarna 700 
kr. Frakt tillkommer.

HANS LÆSTADIUS, DIS-ÖST

Tredje

boken

i Thea

Hällebergs

släktsvit

om

Sorsele

Hon har gjort det igen

Ny bok
Hans Ersson – urval av hans ättlingar inom Sorsele kommun, författad 
och sammanställd av Thea Hälleberg. Utgiven av DIS 2005, ISBN 91-
631-5997-X. Inbunden, 680 sidor, inkl 21 familjeöversikter i fotomon-
tage. Pris 300 kr, beställs från författaren, DIS eller DIS-ÖST.
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Ett embryo har vi ju, menade hustrun 
vid vårt samtal om hennes anor en 
gång i den sköna och varma augusti.

Det var dottern, som för tio år sedan 
gjort ett specialarbete i skolan, där 
hon redovisade mormors anor.

Det innebar mest skånska rötter, 
med något undantag, en kvinna från 
Frändefors. Nå, men morfars anor 
då?

Där hade vi just inget, morfar blev 
bortadopterad i späd ålder och fi ck 
adoptivföräldrarnas efternamn. 

Silvåkra

Jag kände samvetet tynga rätt mycket, 
eftersom jag prioriterat mina egna 
anor i många år. "Nåväl, vi drar 
igång", sade jag, nu när vi har lands-
arkivet i staden och Genline och allt 
upptänkligt.

Vi visste att Östraby var startsock-
nen. Ett par år gammalt brev från Väs-
terstads pastorsexpedition blev början 
på det hela, de biologiska föräldrarna 
till våra barns morfar var solklara.

Jag växlade mellan Genline och 
landsarkivets mikrokort och det 
visade ganska snart att vi kunde 
komma en bra bit bakåt och färden 
gick från Östraby på någon linje och 
vi hamnade i Östra Tvet i Silvåkra. En 
gård fi nns bevarad där, räddad undan 
militärens framfart på Revingehed. 
Per Hans-gården lär vara sevärd, far 
dit under våren.

Soldaten

Ett stoppställe blev soldaten Mårten 
Jönsson Ringdahl, han var Silvåkrabo 
en lång tid. Aha, soldat, då får man 
kontakta Skånes Knektregister.

Det tog väl ett par veckor, sedan 
kom svar från Guno Haskå, en del 
uppgifter om soldaten och hans data. 
Jag hade i samband med förfrågan 
sänt in en del om soldatens familj. 
Guno hade skrivit att nu är det så att 
en person i Malmö också har frågat på 
soldaten ifråga. Han och din hustru är 
antagligen släkt.

Jodå, det var de, ovetande om 

varandras existens. Från kusinen an-
lände brevledes en del om hur det helt 
allmänt sett kunde te sig i ett soldat-
torp i Skåne på den gamla goda tiden. 
Emellertid visade det sig att kusinen 
hade rönt samma öde som min svärfar, 
bortadopterad som späd.

Han visste inte mycket om de bio-
logiska anorna och det blev väl egent-
ligen en chockartad upplevelse att 
plötsligt ha två släkter. Så inte hade 
han några släktfoton alls, det hade vi 
ju önskat. 

Emigranten från Silvåkra

En afton i oktober satt hustrun och jag 
vid datorn och tittade igenom husför-
hörslängderna för Silvåkra. Aha, där 
är ju en bror till din farmor, som farit 
till USA! Via Ancestry och Census hit-
tade vi honom mycket fort, eftersom 
Ringdahl var ett bra namn att söka på 
och inte heller amerikaniserat eller fel-
stavat. Han hade hamnat i Nord-Da-
kota! Jag får nog ingen Amerika-släkt, 
profeterade hustrun dystert samtidigt 
som hon gav mig en liten pik för att jag 
ju hade hittat ”mina” emigranter och 
nu har tät kontakt med dem. 

”Bah, vi ska nog fi xa det med”, ut-
brast jag med stor optimism. Och det 
gjorde vi fortare än vi tänkt. Jag satte 
mig att söka på Ringdahls i Nord-Da-
kota via sökmotorn Google och hittade 
ett par lämpliga namn att e-posta till.

Det tog nog bara ett dygn, så kom 
svar att jag hade hittat en ättling till 
Ola Ringdahl från Silvåkra. Jodå, ve-
derbörande hade sin mor i Minnesota, 
men hon visste allt om släkten.

Nytt e-postande, svar efter ett dygn! 
Jodå, visst är det rätt familj, så roligt! 

Ringdans i USA och Skåne

En väldig aktivitet utbröt på båda 
sidor Atlanten, jag satt vissa kvällar 
som fastnaglad vid datorn och öpp-
nade e-post, svarade, öppnade och 
så vidare i timtal. ”Nu har jag ringt 
till min kusin A, hon är på vinden och 
letar fotografi er och brev, vänta så 
återkommer vi ...”.

Den där kusinen, som satt på de 
gamle Ringdahls ställe i Nord-Da-
kota, det var hon som visste allt – och 
som skrivit två böcker om Ringdahls 
och alla andra familjer, huvudsakligen 
från Skåne, som slagit sig ned i en li-
ten by, som kallades Aliceton, uppkal-
lad efter en Alice, dotter till en Lars 
Nilsson Ringdahl bördig från Östra 
Kärrstorp.

För att förvilla senare generationer 
kom han att ta namnet Ringdahl, 
fastän han inte hörde till soldaten 
Ringdahls släkt alls. Fast Ola Ring-
dahl gifte sig med en dotter till Lars, 
så man blev släkt ändå. Det hela blev 
en lustiger dans i julmörkret.

The Skånings
Böckerna om pionjärerna i Aliceton 
kom med postpaket innan jul och blev 
nog hustruns bästa julklapp. Tänk att 
få se sin biologiska farmor för första 
gången någonsin, via ett kort i en bok 
från USA.

Det var ju tungt att få reda på att 
farmor dött så sent som 1963, när 
min hustru var ung fl icka. Det var 
helt nytt och helt oväntat. Boken, som 
egentligen är två,  har det passande 
namnet ”The Skånings of Aliceton” 
och innehåller genealogiskt mycket 
aptitretande material.

Väldigt många gamla fotografi er 
fi nns, jag har redan delat med mig av 
text och bild till en annan DIS-med-
lem, som jag hittade via Disbyt. Det 
handlade om en Holmgren gift med en 
Lundvall från Grevie-trakten.

Jag förtecknar här nedan några 
familjer som kom till Aliceton och tar 
utom i något fall inte upp alla detaljer, 
det skulle föra för långt.

Den som är intresserad av någon 
av dessa familjer, kontakta mig, så 
hjälper jag till.

Hans Holmgren (f. 1843-04-02 i ?) 
och Johanna Holmgren, f. Lundvall,
från Grevie och född 1838, åtta barn, 
kom till USA 1879 i maj.

Johanna hade en syster Elna, som 
gifte sig med Nils Jönsson, se nedan.

KRÖNIKA

En glad ringdans med Ringdahls
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Jöns och Marie Hansson, nio barn, 
kom 1880 i juni. Jöns sägs vara född 
i Lund 1851, 1 oktober. Marie lär 
vara född någonstans i Skåne 25 mars 
1859.

Nils och Elna Jönsson, fem barn, 
kom i april 1880. Nils var född den 
15 eller 18 november 1859 i Ausås, i 
boken nämnes Rytarhus, Tuengstorp, 
vår tids lokala forskare kan nog när-
mare förstå vad som menas. Nils för-
äldrar var Jöns Larsson och Johanna 
Bengtsdotter. Elna var född 1844 i 
Grevie.

Ludvig Jönsson, fem barn, han kom 
mars 1881 och gifte sig med Bengta
Nilsson, som kom 1884. Ludvig var 
bror till Nils, se ovan, och var äldre, 
född i Ausås 1846, 13 december, 
också där Rytarehus, Tuengstorp. 

Lars(Nilsson) och Metta Ringdahl, 
åtta barn, kom i maj 1881. Lars Nils-
son var född 23 september 1848 i Ö. 
Kärrstorp och gifte sig med Metta 
Jönsdotter, född i Silvåkra den 20 feb-
ruari 1846, närmare bestämt Östra 
Tvet.

Ola Ringdahl född 1868 i Veberöd 
och systerson till Metta Ringdahl, 
kom  till USA 1888, vid 20 års ålder. 
Han gifte sig med Bengta Larsdot-
ter Ringdahl, född 1874 i Östra 
Kärrstorp, dotter till Lars och Metta 
Ringdahl.

Petter och Hanna Lindvall, tio 
barn, kom i maj 1881. Petter Herman 
var född 12 juli 1853 i Stockholms 
län. Jag gick till Stockholms mantals-
register och fann honom:

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 
1134  LINDVALL PEHR HERMAN, SON 
18530712

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 1134 
LINDVALL ANNA HELENA HUSTRU 
18210201

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 
1134 LINDVALL FRANS THEODOR SON 
18500216

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 1134 
LINDVALL MARIA ELEONORA DOTTER 
18480711

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 1134 
LINDVALL PEHR HERMAN SON 18530712 

KLARA FÖRSAMLINGS ÖVRE DEL 1134 
LINDVALL JOHAN PETTER POLISÖVER-
KONSTAPEL 18181124

Om Per (Peter) berättas vi-
dare i boken The Skånings of 
Aliceton/ The Skånings Revisited 
1882–1982 – att han vid faderns 
död placerades hos fosterföräld-
rar i södra Sverige. Hos en familj 
Miller (Möller mer troligt!) i 
Skåne. Eftersom tydligen båda 
föräldrarna dött kom syskonen 
även de till olika fosterhem. 

Peter gifte sig den 28 december 
1878 med Hanna Franzén från 
Sösdalatrakten, Kristianstads län, 
född 15 oktober 1856. Hennes far 
Håkan Franzén var arméoffi cer. 
Hanna hade tvenne bröder, som 
emigrerade. Det var Nils Håkans-
son och Peter Holmquist (soldat-
namn). Hanna hjälpte bröderna 
med respengar. Nils anlände till 
Aliceton ND 1886. 

Peter och Hanna fi ck tio barn, 
varav fyra nådde vuxen ålder. 
Det var Frank, Selma, Hulda 
och Herman. Parets två äldsta 
söner dog små, en i Sverige och 
en i Fargo, ND. Fyra barn dog 
vid födseln, de är alla begravda 
på Aliceton Pioneer Cemetery i 
omärkta gravar. 

Peter och Hanna ligger be-
gravda i White Stone Hill Ceme-
tery, liksom dottern Hulda, gift 
Carlblom.

Jöns och Ingar Carlsson, tre 
barn, kom i november.Jöns var 
född i Ystads-området någon-
stans, den 12 augusti 1855, det 
pratas om att familjen en tid 
fanns i Bjäresjö. Fadern var Karl 
Nilsson född på 1820-talet och 
modern en Kjerstina. Fler upp-
gifter fi nns i boken, hör av er om 
ni vill veta mer om Jöns familj. 
Ingar var född 22 juli 1853, ingen 
uppgift om var.

Detta var ett axplock ur boken, 
som är på 300 sidor och för mig 
och hustrun blev ett helt utvand-
rarepos. Det fi nns åtskilliga fl er 
familjer nämnda, både svenska 
och norska. Ja, nog var det värt 
en glad ringdans efter att ha fun-
nit Ringdahls! 

BO NORDENFORS

Post- och telestyrelsen, PTS, har lan-
serat en ny webbtjänst som ger konsu-
menter möjlighet att testa säkerheten 
på datorn.

Genom webbtjänsten, som fi nns på 
www.pts.se/testadatorn, kan konsu-
menter som är anslutna till Internet 
från hemmet få ett betyg på om deras 
datorer är öppna för intrång när de 
surfar.

– Att öka tilliten till och göra Inter-
net säkrare är en prioriterad fråga för 
PTS. Det glädjer mig att vi kan erbjuda 
konsumenter ett konkret verktyg som 
kan hjälpa alla att surfa säkrare, säger 
PTS generaldirektör Marianne Tres-
chow.

Efter några minuter ger datortestet 
konsumenten rött, orange eller grönt 
ljus beroende på om testet upptäckt 
brister i säkerheten på datorn. Om tes-
tet upptäckt så kallade svagheter, kan 
konsumenten även få mer tekniskt 
detaljerad information om dessa.

Datortestet bygger på programmet 
Nessus som är utvecklat med öppen 
källkod. Det upptäcker brister i sä-
kerheten för vanliga operativsystem 
såsom Windows XP, 2000, 98 samt 
olika varianter av Linux. Till viss del 
kan det också upptäcka brister i App-
ledatorer.

För att få bättre tillgång till informa-
tion och kunna höja sin kunskap om 
säkerhet på Internet kan konsumenter 
nu också ställa frågor till en interaktiv 
webbassistent. På www.pts.se/inter-
netsakerhet svarar Rita på grundläg-
gande frågor om säkerhet på Internet 
för konsumenter.

Testa din dator genom att besöka 
www.pts.se/testadatorn. 

Nu kan du testa
datorns säkerhet
via webben
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Under många år har jag 
klarat mig bra genom 
att använda Iomegas 100 
Mb ZIP-skivor för att fl yt-
ta data fram och tillbaka 
mellan Mac och PC. När 
jag för några år sedan 
skaffade ADSL-modem, 
där jag kunde surfa på 
nätet med både min Mac 
och PC samtidigt, tänkte 
jag att jag skulle kunna 
koppla ihop datorerna. 
Jag fi ck det dock aldrig 
att funka, och jag orkade 
inte försöka lösa proble-
met eftersom ZIP-skivor-
na funkade bra. 

Senaste månaderna har 
det dock börjat strula med 
ZIP-skivorna. Sannolikt 
har det skett någon slags 
uppdatering på endera 
sidan som gör att skivorna 
inte funkar. Jag har därför 
blivit tvungen att se mig 
om efter en annan lösning 
och jag fann två.

iDisk

Jag har skaffat mig ett s.k
.Mac-abonnemang. Det 
innebär bl a att man har 
tillgång till en 250 Mb fi l-
area hos Apple. En fi ness 
där är att man med ett 
program som helt enkelt 
heter Backup kan välja ut 
fi ler som regelbundet skall 
säkerhetskopieras. Filerna 
hamnar på fi larean hos 
Apple, så om datorn skulle 
skadas fi nns i alla fall de 
fi lerna kvar.

Jag låter göra backup på 
de fi ler som jag ofta ändrar 
i själv.

En annan fi ness är att jag 
kommer åt dessa fi ler hos 

Apple via en funktion som 
kallas iDisk. I praktiken 
innebär det att fi lerna lig-
ger på enheten iDisk och 
ser ut precis som om de 
ligger på hårddisken. Den 
enda skillnaden är att det 
tar lite längre tid att öppna 
fi lerna.

På iDisk fi nns en mapp 
som heter Public. Den kan 
man göra allmänt tillgäng-
lig eller hellre tillgänglig 
om man matar in ett lö-
senord. Det gör det möjligt 
för andra Mac-användare 
att öppna din Public-mapp 
och ta del av dina fi ler där.

Numera kan man även 
tanka ner ett program till 
Windows, som öppnar 
en iDisk-mapp, så att det 
ser ut som en enhet i Win-
dows-datorn.

Nätverkskoppling

Jag försökte sedan trixa för 
att få Mac:en att tala med 
PC:n direkt via nätverket. 
Jag läste instruktioner 
men hur jag än försökte så 
fi xade jag det inte. Vid ett 
andra försök så var det lätt 
som en plätt att få PC:n att 
läsa Mac:ens hårddisk. En 
förutsättning är att man 
har OS X respektive Win-
dows XP.

En kort beskrivning hur 
det går till:
1. I Mac:en väljer du Öpp-

na Systeminställningar 
i Apple-menyn och välj 
Fildelning. Där väljer du 
fl iken Tjänster.

2. Markera Windows-del-
ning. Längre ner i rutan 
står då att Windows-
användare kan ansluta 
till din dator på en ip-
adress. Skriv ned denna 
adress.

3. I PC:n  väljer du i Start-
menyn Mina nätverks-
platser. Tryck på länken 

Lägg till en nätverks-
plats.

4. I rutan Var vill du skapa 
nätverksplatsen? – väljer 
du Välj en annan nät-
verksplats.

5. I rutan Vilken adress har 
denna nätverksplats? 
– skriver du in den ip-
adress som angavs i 

Så fl yttar du fi ler mellan Mac och PC
AV OLOF CRONBERG

När man kryssat för Windows-delning står undertill vil-
ken ip-adress, som man skall skriva in i sin PC.

iDisk är en fi lutrymme som ligger hos Apple, men som 
ser ut precis som vilken mapp som helst i Mac:en. Map-
pen Public kan man låta andra datorer få tillgång till. 

Mac:en (under punkt 2 
ovan).

6. Tryck sedan fortsätt och 
slutför på kommande 
rutor.

7. Därefter är Mac:ens bib-
liotek tillgängligt för 

 PC:n.
För att fi nna fi lerna vid ett 
senare tillfälle, får man i 
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I denna ruta fyller man i den ip-adress som angavs i Mac:en.

utforskaren gå in under 
Mina nätverksplatser och 
välja Mac-biblioteket. Du 
får då upp dina Mac-fi ler 
som om de vore vanliga 
PC-fi ler.

Det går snabbt, så man 
tänker inte på att bibliote-
ket hämtas från en annan 
dator. Tänk dock på att 
vara försiktig så att du inte 
ändrar fi ler som Mac:en 
behöver. Om du har be-
gränsat tillgången till olika 
fi lareor för olika använ-
dare, kommer du bara åt 
de gemensamma och dina 
egna fi ler.

Sammanfattningsvis

iDisk är ett bra alternativ 
om du vill dela fi ler mellan 
fl era datorer som inte till-
hör samma lokala nätverk, 
t.ex. om du vill ha tillgång 
till vissa fi ler både hemma 
och på jobbet eller hemma 
och i sommarstugan. Man 
får dock betala ett .Mac-
abonnemang som för när-
varande är $100 US-dollar.

Att koppla ihop dato-
rerna via ett lokalt nätverk 
fungerar om datorerna de-
lar på samma internetupp-
koppling via en router. Det 
är naturligtvis helt gratis.

DET HÄR KAN MAN KALLA 
DUBBLA BUDSKAP!

1 helt kvartal för bara 355:-? DISGEN 8 Specialen

SLÄKTFORSKA PÅ INTERNET?

JO MEN VISST... MED

Genline lanserade i december en ny 
Genline Family Finder för Mac OS 
X. Den kallas Special och går bara att 
använda med Mac OS X. Den läsaren 
– som är skriven i Java – skall även 
fungera under andra operativsystem 
som kan köra Java-applikationer.

Ny Genlineläsare till Mac
Det nya med Special-versionen är 

att den är ungefär tre gånger så snabb 
som den tidigare, därför att man bytt 
ut en viss långsam Java-kod mot snab-
bare Mac-kod.

Den ser likadan ut som tidigare, 
men går snabbare. Tiden från det att 

sidan är nedladdad i din dator tills den 
är uppackad blir kortare.

Läsaren fi nns att ladda ner på Genli-
nes hemsida – www.genline.se.

OLOF CRONBERG
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Texten till det foto som fi nns på den 
här sidan lyder: 

Minne av min bästa väninna, 
Ingeborg Maj Virginia Wallin.
Stockholm den 27 maj 1933.
Texten var skriven på fotots kon-

volut och bilden hittades bland mina 
släktingars efterlämnade bilder. Ty-
värr vet jag ännu inte vilken släkting 
det var.

Intresset vaknade givetvis. Vem 
var/är denna bästis? Eftersom jag har 
de fl esta CD-na i min dator och blev 
grundligt nyfi ken, skred jag genast till 
verket. De fl esta, som släktforskar, 
förstår att timmen nu var sen.

Jag började med Söderskivan. Min 
erfarenhet är att när man ”chansar” 
fi nns de fl esta träffarna på Söderski-
van.

Träff direkt

Och ser man på – träff direkt! Maj 
Ingeborg Virginia Wallin (obs ändrad 
namnordning) bodde på Brännkyrka-
gatan med sina föräldrar och syskon. 
Mamma Kerstin, f. Rosenqvist 1890, 
visade sig vara född i Kristvalla, Kal-
mar län.

Nu började jag bli lite het om kin-
derna.

I samband med forskning om min 
sambos (Astrid f. 1948) släkt fann jag 
att Astrids mmm var född i Kristvalla. 
Astrids mmm hette Klara Kristina 
f. Jonsson 1867 och föddes på Fig-
getorp, Kristvalla, Kalmar län. Dess-
utom på ett av Figgetorps ”uttorp”, 
Danielsmålen.

Het om kinderna

Till SvBef1890! Sökning på ”barn”, 
Kerstin f. 1890 i Kristvalla. 

Bingo!
Kerstin, f. 1890 i Kristvalla (Kalmar 

län, Småland)
d.
fl icka, barn i familjen
Figgetorp
Kristvalla (Kalmar län, Småland)
Födelseort i källan: Kristvalla
Snacka om het om kinderna.
Kerstins far hette Peter Rosenqvist, 

f. 1853 i Kvistofta. Kerstins mor hette 
Matilda Jonsd:r, f. 1855 i Kristvalla. 
Boende på Figgetorp.

Nu börjar det glöda i träullen.In i 
Disgen för att kolla vad jag noterat 

hos Klara Kristina. Jo, enligt söknings-
resultat i PLF hade Klara Kristina åtta 
syskon varav en syster hette Mathilda, 
f. 1855-06-19(!)

Mathildas (och Klaras) far hette 
Jonas Jacobsson, torpare, f. 1822 och 
modern hette Ingrid Lena Danielsd:r, 
f. 1823.

Frågetecken kvarstår

En slutsats av allt detta (såvitt jag 
förstår: hög säkerhet) är att Astrid är 
släkt med Maj Ingeborg Virginia.

Varför har en bild på Maj Ingeborg 
Virginia med text hamnat bland min 
släkts kvarlämnade bilder?

Maj gifte sig så småningom med 
Anders Thorzén, avled 1987 och lig-
ger begravd på Sandsborg med bl.a
Kjerstin Wallin d. 1935.

Så det kan bli av en bild på en, för 
mig, helt okänd person!

Jag tar gärna del av åsikter och kom-
mentarer och – ännu bättre – kunskap 
om damen ifråga.

GUNNAR PETTERSSON

DIS-MEDL 27884
GUNNAR@NOTA-BENE.SE

Det började med en bild...

Minne av min bästa 
väninna Ingeborg 
Maj Virginia Wallin.

Stockholm
den 27 maj 1933.

Så står det på fotots 
konvolut. Bilden hit-
tades bland Gunnar 
Petterssons släk-
tingars efterlämnade 
bilder. Ingeborg Maj 
Virginia var okänd 
för Gunnar – men 
inte så länge.
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Jubileumsårsmötet lockade ca 110 med-
lemmar till Mjärdevi i Linköping och 
inleddes med föredrag av Magnus Jo-
hansson om det svenska datamuseum 
som är under uppbyggnad och som 
beskrivs ingående på annan plats i 
denna tidning.

Till ordförande för årsmötet valdes 
Gunnar Wenngren. Rapporter om 
verksamhet och ekonomi presente-
rades av föreningens ordförande och 
kan i sammandrag studeras på föl-
jande sidor.

Nollresultat

År 2004 innebar i stort sett nollresul-
tat medan budgeten för 2005 är något 
underbalanserad. Styrelsen konstate-
rade att medlemsavgiften som legat 
stilla på 100 kr i åtta år nu bör höjas 
något, bland annat på grund av högre 
kostnader för nysatsningen på tid-
ningen Diskulogen. Förslaget att höja 
till 120 kr för år 2006 accepterades av 
årsmötet.

Elisabeth Leek från Eksjötrakten 
nyvaldes till styrelsen efter Monika 

ÅRSMÖTET

Krantz som avsagt sig efter sex år.
På övriga poster som stod på tur att 

väljas blev det omval. Ny sammankal-
lande i valberedningen blev Ivar Fors-
ström, Norrköping, efter Rune Elofs-
sons maximala tre år på posten.

Till ombud vid förbundsstäm-
man i Göteborg valdes föreningens 
ordförande samt Kurt Gustavsson, 
Nyköping och Hans Peter Larsson, 
Visby. Det fjärde ombudet utses av 
styrelsen.

En bordlagd motion från 2004 om 
att ta bort uteslutningsparagrafen i 
föreningens stadgar avslogs av års-
mötet.

Ett stadgeändringsförslag om mer 
anpassad rutin för publicering av 

Allmän samling för fotografering i samband med funktionärsdagen på Valla folkhögskola i Linköping.

DIS och datorernas historia
uppmärksammades vid årsmötet

årsmötesmotioner antogs för första 
gången.

CD- och DVD-skivor delades ut

Regionföreningarna fi ck motta var 
sitt exemplar av en DVD-skiva med 
bild- och ljudinspelningar från DIS 
25-åriga historia av ”jubileumsgene-
ralen” Björn Johansson.

Alla årsmötesdeltagare fi ck CD-
skivor med samtliga nummer av DIS 
medlemsblad Släktforskarnytt 1980–
1989 samt Diskulogen 1984–2004. 
Dessa skivor, som beskriver det mesta 
av datorhjälp i släktforskning genom 
åren, kan beställas av övriga medlem-
mar för 50 kr via DIS kansli.

STURE BJELKÅKER

Dagen före årsmötet var det sedvanlig 
samling för DIS funktionärer. Om-
kring 85 sådana hade kommit för att 
uppdatera sina kunskaper inom olika 
områden. Dagen avslutades med jubi-
leumsmiddag för 120 personer. Åtskil-

liga gratulationer förekom.
På årsmötesdagens förmiddag in-

vigde DIS sin jubileumsutställning i 
IT-ceum.

Mer rapporteras i nästa nummer av 
Diskulogen.

25-ÅRSJUBILEUM HELA HELGEN
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STYRELSEN HAR UNDER ÅRET bestått 
av:
Ordförande

 Sture Bjelkåker, Linköping
Vice ordförande

 Olof Cronberg, Växjö
Sekreterare

 Monika Krantz, Oxie
Kassör

 Gunder Grünning, Linköping
Övriga ledamöter

 Christer Gustavsson, Linköping
 Bo Kleve, Linköping
 Kjell Weber, Torslanda
 Marianne Munktell, Falun
 Eva Dahlberg, Jönköping
 Rolf Eriksson, Vikingstad
 Gunnar Bengtsson, Hässelby
Styrelsen har haft fyra protokoll-

förda sammanträden, och verkstäl-
lande utskottet ytterligare tre. De sex 
regionföreningarnas ordföranden har 
varit adjungerade till styrelsen. DIS 
årsmöte hölls den 21 mars i Linköping 
med bl a föredrag av Björn Peck från 
Riksantikvarieämbetet om historiska 
kartor.

DEN 23 OKTOBER BILDADES DIS sjun-
de regionförening DIS-Nord vid ett 
konstituerande möte i Skellefteå. 
Verksamhetsområdet omfattar land-
skapen Västerbotten, Norrbotten och 
Lappland.

Antalet medlemmar i föreningen 
uppgick vid verksamhetsårets slut till 
21.450, vilket innebär en nettoökning 
med 2.500 under året. Knappt hälften 
av medlemmarna är anslutna till nå-
gon av regionföreningarna, vilka un-
der året erhållit ekonomiskt stöd från 
DIS för regional verksamhet. Region-
föreningarnas verksamhet framgår av 
egna årsberättelser.

CA 70 DIS-FADDRAR – med inrikt-
ning på DISGEN och några andra 
släktforskarprogram – har varit 
verksamma. Deras insatser är en av-
görande del av medlemsservicen.

Forskarstugan i Gamla Linköping 

drivs i samarbete med Östgöta Genea-
logiska Förening och har hållits öppen 
för medlemmar och andra besökare 
varje vardag, och dessutom genom 
våra stugvärdars försorg på helger 
under sommaren samt vissa kvällar 
under vinterhalvåret. 

Antalet besökare under året kan 
uppskattas till ca 6.000.

DIS OCH REGIONFÖRENINGARNA deltog 
i augusti med utställningar vid årets 
”Släktforskardagar” i Östersund. Vid 
den årliga stämman  för Släktforskar-
förbundet representerades DIS av fyra 
ombud. Dessutom deltog regionfören-
ingarna med egna ombud. Vid stäm-
man utdelades förbundets Hedersdi-
plom till bl a DIS-veteranerna Lars 
Blomberg och Björn Johansson.

DIS var även representerad vid för-
bundets förtroendemannakonferens i 
Uddevalla i mars.

I SEPTEMBER DELTOG DIS – med 
assistans av DIS-Väst – för andra 
gången som utställare vid Bokmäs-
san i Göteborg i en monter gemensam 
med Släktforskarförbundet. I övrigt 
har DIS verksamhet presenterats vid 
ett fl ertal möten och kurser runt om i 
landet, i de fl esta fall genom regionför-
eningarnas försorg.

DIS HAR ÄVEN VARIT REPRESENTERAD

vid internationella aktiviteter, bl a ett 
nordiskt möte i Köpenhamn i okto-
ber.

Nästan 14.000 medlemmar har 
hittills skaffat version 8 av DISGEN, 
inräknat ca 1.900 program som distri-
buerats till nya användare under året. 
Av nästan 20.000 DISGEN-användare 
totalt sedan 1982 är ca 80 procent 
fortfarande medlemmar i föreningen. 
En kraftig förstärkning av organisa-
tionen för DISGEN-verksamheten 
har genomförts under året.

I DATABASEN DISBYT för anbyte med 
dator deltar nästan 5.000 medlemmar 

med utdrag ur sina släktdatabaser, 
motsvarande uppgifter om ca 5 miljo-
ner personer. Mer än var femte av alla 
personer födda i Sverige 1750 – 1900 
är representerade. Antalet sökningar 
har varit drygt 500.000 per månad. 
En DISBYT-version med fi nländskt 
material har lanserats under året.

DIS Arkiv för framtida bevarande 
av medlemmars släktdata innehåller 
uppgifter från 104 medlemmar. Fem 
av dessa är avgångna ur föreningen 
och referenser till deras material har 
lagts i DISBYT.

AKTIVITETEN I DISKUSSIONSAREAN DIS 
Forum på DIS hemsida ökar sakta, 
men är fortfarande förhållandevis 
låg.

Medlemstidningen Diskulogen med 
Släktforskarnytt har under året ut-
kommit med fyra nummer, innehål-
lande bl.a en större artikelserie med 
fördjupad beskrivning av olika DIS-
GEN-funktioner.

MARKNADSFÖRINGEN av föreningen 
och dess verksamhet bl a genom an-
nonser, utställningar och deltagande 
i radioprogram har legat på en hög 
nivå under året, vilket är en del av 
förklaringen till den fortsatt mycket 
goda medlemsutvecklingen.

Föreningen har under året förvär-
vat aktier i Genline AB i samband 
med företagets nyemission. Genline 
har genom scanning av mikrofi lmer 
hittills gjort mer än hälften av de äldre 
svenska kyrkböckerna tillgängliga på 
Internet.

PÅ DIS KANSLI har Ragnhild Berg-
ström och Urban Windahl tjänst-
gjort. Genom APR-tjänster har under 
verksamhetsåret viss registrering av 
kyrkböcker m m kunnat utföras. Be-
träffande ekonomiska förhållanden 
hänvisas till styrelsens förvaltnings-
berättelse.

LINKÖPING DEN 19 MARS 2005
STYRELSEN

Föreningen DIS
verksamhetsberättelse 2004
(föreningens 24:e  verksamhetsår)

ÅRSMÖTET
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Resultaträkning (belopp i tusental kr)

Budget Utfall Budget
 2004 2004 2005
Intäkter

Medlemsavgifter 2050 2033 2320
Försäljning till medl 1060 1461 1100
Övrigt inkl räntor 105 88 90

 3215 3582 3510

Kostnader

Kopiering o tryck 560  652  660
Porto o distribution  450  650  670
CD, dataprogram mm 75      67  100
Bidrag regionfören  240  358  255
Personalkostnader    745  674  740
Div tjänster 85  147  165
Resor,kost,logi  245   280  280
Hyror o leasing  100 86 95
Tele och Internet  105 97  100
Inventarier inkl avskrivn  75    64 85
Annonser, PR, utställn  200    309  275
Förbundsavgift 75 76 85
Övrigt  180  142  200

 3135 3602 3710
Årets resultat +80 -20  -200

 3215 3582 3510

Balansräkning

Ing.balans Utg.balans
 1 jan 2004 31 dec 2004
Tillgångar

Likvida medel 4084 2961
Aktier 0 200
Fordringar  18 42
Inventarier 104 148

 4206 3351

Skulder och Eget kapital

Förutbetalda medlemsavg 825 191
Skulder 562 364
Årets resultat 276 - 23
Eget kapital 2543 2819

 4206 3351

Kommentarer

Det egna kapitalet inklusive årets resultat motsvarar 130 
kr per medlem, dvs föreningen har sparade medel motsva-
rande drygt en årsavgift. Aktietillgången avser anskaff-
ningsvärdet för 40.000 aktier i Genline AB.

I budgeten har styrelsen försiktigt räknat med 23.200
medlemmar i oktober 2005. Budgeten för 2005 förutsätter 
medlemsavgift 100 kr vilken beslutades av årsmötet 2004. 
Härav går 25 kr som administrativt bidrag till respektive 
regionförening för de medlemmar som är regionanslutna. 
Om överskott relativt budgeten uppstår under året är po-
licyn att ungefär hälften av detta går som extra anslag till 
regionföreningarna.

Föreningen har haft två heltidsanställda i kansliet och 
Forskarstugan för löpande medlemsservice, hemsidan, 
PR m m. Redaktörstjänsten för Diskulogen är inköpt. 
Därutöver har inga arvoden utgått till styrelseledamöter, 
programutvecklare eller övriga funktionärer.

STURE BJELKÅKER

ORDFÖRANDE

DIS ekonomi 2004
Här nedan återges i sammandrag DIS budget, resultat och balans för 
år 2004, samt det förslag till budget för 2005 som styrelsen antog i 
januari och som fastställdes på årsmötet den 20 mars.

Anmäl alltid ändrad post adress, te lefon, e-post adress 
och webb-sida till DIS expedition för att
säkerställa korrekta upp gifter i vårt med lemsre gister. 
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 8

Konverteringsfunktionen är ett allde-
les utmärkt hjälpmedel för att leta 
upp orter i databasen som inte är 
Disgenorter.

Du kan genomföra konverteringen 
bit för bit och vid fl era tillfällen om 
du har många orter att konvertera. Du 
kan också använda konverteringen 
utan att i förväg ha byggt färdigt på 
ortträdet. Under konverteringen kan 
du redigera i ortträdet och t.ex. under 
församlingen lägga in de byar eller 
gårdar som behövs.

I den här artikeln använder jag en 
del begrepp och funktioner som jag 
beskrivit noggrant i tidigare artiklar 
om ort- och kartfunktionen i föregå-
ende två nummer av Diskulogen. Alla 
artiklar i den här serien av Lär dig 
mer om Disgen 8 kan du läsa från DIS 
hemsida www.dis.se.

Starta konver-
teringen

Börja med att starta 
Disgen och stå gärna 
på ett tomt skrivbord 
i programmet. Klicka 
på Verktyg och välj 
därefter i rullgardinen 
Konvertera till Dis-
genorter (Bild 1). Du 
kommer nu in i dialog-
rutan Konvertera or-
ter. Denna dialogruta 
(Bild 2) används för 
att konvertera orter, 
som är inskrivna i 
Disgen i textform dvs. 
direkt i ortfältet, till 
Disgenorter och däri-
genom får lampan att 
tändas. Funktionen 
hanterar alla ortsangi-
velser i alla notiser där 

du i fältet Ort har skrivit in en ort för 
en händelse, t.ex. en ort i en födelse- 
eller fl yttningsnotis.

Inledande förklaringar

Jag inleder med att kommentera några 
av detaljerna i dialogrutan:

Senast behandlad person (Bild 2, 
A) visar individnumret (i databasen) 
för den person vars orter konverteras, 
eller den person med lägst individ-
nummer som har en notis med en icke 
Disgenort, eller den person där du 
avbröt konverteringen förra gången. 
Har du aldrig använt funktionen så 
blir individnummer 1 i regel valt utan 
angivande av några personuppgifter. 

Konvertera likstavade orter utan att 
fråga (Bild 2, B) är en funktion som jag 
rekommenderar att du som nybörjare 
inte använder. Tänk på att du kan ha 
stavat olika orter på samma sätt och 

AV INGVAR KÄRRDAHL

Del 3 i serien om ort- och kartfunktionen

Konvertera till Disgenorter

Konvertera till Disgenorter är en alldeles utmärkt funktion när man har en 
massa inskrivna orter utan att från början ha gjort dem till Disgenorter. Funk-
tionen är lätthanterad men den kräver faktiskt lite eftertanke innan man sät-
ter igång med det här arbetet.

Bild 1

Bild 2
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att det fi nns fl era orter med likadana 
namn. Disgen kan ju då inte skilja på 
dem utan konverterar samtliga till den 
ort du angav när orten visades första 
gången eller när Disgen först hittar en 
ort med rätt namn men kanske på fel 
ställe. Helt utanför din kontroll kan 
härigenom felaktiga ortsuppgifter 
infogas. Se också kommentar i nästa 
funktion.

Lägg till Disgenorter som har rätt 
format (Bild 2, C) är ytterligare en 
funktion som jag inte vill rekommen-
dera att börja med. Spontant kan den 
verka förenklande men den innebär 
begränsningar vilket du troligen gan-
ska snart kommer att märka och troli-
gen även bli irriterad på. Sikta därför 
in dig på att arbeta rationellt med hu-
vudmetoden som ger dig full kontroll 
och bästa möjligheter att skapa en väl 
genomarbetad ortdatabas.

Kommentar: Denna och föregående 
funktion kan emellertid vara befo-
gad att använda om man säkert vet 
att det material som ska konverteras 
även tidigare varit Disgenorter. Ex-
empelvis kan det vara uppgifter som 
importerats med gedcom (genealo-
gical data communications) vilket 
innebär att statusen som Disgenort 
försvinner vid gedcomöverföringen. 
Med ovannämnda snabbfunktioner 
kan man härigenom på ett enkelt 
sätt återställa materialet till Disgen-
orter (åter tända lampan).
Knappen Stäng (Bild 2, D) stänger 

konverteringsfunktionen utan att 
spara någon förändring i den uppgift 
som vid tillfället visas i dialogrutan 
även om den innehåller ett förslag 
på Disgenort. Alla ti-
digare genomförda 
konverteringar under 
arbetspasset är givet-
vis sparade.

KnappenHjälp (Bild
2, E) visar hjälptexten 
för konverteringsfunk-
tionen.

Knappen Starta
(Bild 2, F) innebär att 
du börjar med behand-
lingen av de ortsupp-
gifter som du har in-
lagda för den förvalda 
personen (Bild 2, A).

Knappen Starta från 
(Bild 2, G) ger dig möj-
lighet att välja från vil-

ken person du vill starta din konverte-
ring. Det kan ju t.ex. vara så att du har 
fl era fl ockar och inte vill börja konver-
teringen i din basfl ock. Konvertering-
en fortsätter sedan i nummerordning 
från den valda personen.

Knappen Ändra ej (Bild 2, H)
innebär att du hoppar över konverte-
ringen av den ort som visas i aktuell 
notis även om det fi nns ett förslag på 
Disgenort. Den tidigare inskrivna ort-
angivelsen fi nns kvar i sitt ursprung-
liga skick som en icke Disgenort. Att 
hoppa över en ort är praktiskt att 
göra när man är osäker på om det är 
rätt ort eller man vill kontrollera nå-
got om orten. Alla överhoppade och 
övriga ej konverterade orter hittas av 
konverteringsfunktionen genom att 
välja Starta från och välja person nr 1 
i basfl ocken.

Knapparna Välj ort och Ändra
kommer jag att förklara när vi börjar 
med ett konverteringsexempel.

Längst ner till höger står en siffra 
under rubriken Personer totalt (Bild
2, I). Innan du valt person kan texten 
TotalPanel osv. förekomma i stället 
för sifferuppgiften. Den är felaktig i 
förhållande till rubriken eftersom talet 
anger antalet dataposter i din databas. 
Antalet dataposter är antalet individer 
adderat med antalet giftesnotiser. 
Dessutom är antalet ortsuppgifter 
som du behöver konvertera troligen 
betydligt större än den angivna siff-
ran. Låt oss anta att du har inmatat 
1.000 personer samt att du dessutom 
har 300 giftesnotiser vilket då innebär 
att den angivna siffran för personer 

totalt blir 1.300. Om du sedan för 
samtliga personer har ortsuppgift för 
både födelse- och dödsnotis samt orts-
uppgift för giftesnotisen har du totalt 
2.300 orter att konvertera (2 x 1.000
+ 300).

Uppgiften Personer återstår (Bild
2, J) innehåller vad jag vill kalla för 
en icke logisk beräkning varför den 
uppgiften efter ett tags användande av 
konverteringsfunktionen blir ganska 
ointressant.

Konverteringsexempel

Första notisen

Nu kan det vara dags att göra den för-
sta konverteringen och i det här fallet 
så klickar jag på Starta.

På raden Person: anges nu grund-
uppgifterna för den person som be-
handlas (Bild 3). 

På nästa rad Notis: visas vilken 
notis (i detta fall födelsenotisen), för 
angiven person, som behandlas. 

På raden Ortnamn visas den ort 
som fi nns angiven (= inskriven) i fö-
delsenotisen.

På nästa rad Ändra till fi nns det 
förslag som Disgen föreslår som Dis-
genort.

Jag har nu tre knappar/alternativ 
att välja mellan: Välj ort, Ändra el-
ler Ändra ej. Vad jag nu gör är att jag 
jämför den av mig tidigare inskrivna 
orten Fritsla (P) (Bild 3, A) med den 
av Disgen föreslagna Disgen-orten 
Fritsla (P) (Bild 3, B). Eftersom den av 
mig inskrivna orten helt överensstäm-
mer med den föreslagna Disgenorten 

Bild 3
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så klickar jag på knappen Ändra (Bild 
3, C). Var nu ordentligt observant 
på att Ändra-knappen innebär att 
jag ändrar från icke Disgenorten på 
raden Ortnamn till Disgenorten på 
raden Ändra till. Att klicka på Ändra
är en bekräftelse att orten i den här 
notisen nu blir en Disgenort och där-
efter växlar också Disgen till nästa 
notis för den här personen vilket är 
en levdenotis.

Andra notisen

Det inskrivna ortnamnet Kinna (Bild 
4, A) kunde Disgen inte hitta som nå-
gon Disgenort och därför fi nns givet-
vis inte heller något förslag på någon 
Disgenort (Bild 4, B). Den här gången 
har jag bara två knappar att välja mel-
lan, Välj ort eller Ändra ej.

Jag klickar på Välj ort (Bild 4, C) 
och kommer då in i en dialogruta som 
heter Konvertera: Kinna. Eftersom jag 
vet att detta är ett församlingsnamn så 
klickar jag mig fram till det eller an-
vänder sökfunktionen (Beskriven i en 
tidigare artikel i Diskulogen). När du 
funnit den aktuella orten bör du för sä-
kerhets skull vänsterklicka en gång på 
den så att den är tydligt (blå)markerad 
(Bild 5, A). Nu kan du klicka på OK.

(Det fungerar alltså på samma sätt 
som när du klickar på lampan för att 
registrera en Disgenort i en notis.) Att 
här klicka på OK innebär att du har 
ändrat aktuell icke Disgenort till den
Disgenort som var markerad i dialog-
rutan Konvertera: Kinna.

Tredje notisen

Vi är nu tillbaka i dialogrutan Kon-
vertera orter och vi befi nner oss fort-
farande på person nr 1 men är nu på 
en fl yttningsnotis som innehåller två 
ortsangivelser (Bild 6, A) vilka måste 
konverteras var för sig. Disgen känner 
nu igen att vi tidigare har konverte-
rat Kinna till Kinna (P) och föreslår 
denna ändring (Bild 6, B). Av de tre 
alternativa knapparna klickar vi på 
Ändra (Bild 6, C) där jag vill påminna 
om att detta innebär att vi accepterar 
den föreslagna Disgenorten på raden 
Ändra till.

Nästa ort är den andra orten (Borås)
i samma fl yttningsnotis. Här gör vi på 
samma sätt som när vi konverterade 
Kinna, dvs. vi klickar på Välj ort. I 
dialogrutan Konvertera: Borås letar 
vi upp och markerar Borås Caroli (P). 
Flyttningen skedde dessutom till stads-
delen Byttorp som vi här först lägger 

in som en ny Disgenort på nästa nivå 
(Bild 7, A). Med den nya Disgenorten 
(blå)markerad klickar vi på OK för att 
slutgiltigt bekräfta vårt val.

Nästa person

Dialogrutan Konvertera orter har 
nu bytt till person 2 och börjar här 
med giftesnotisen. Här blir det enkelt 
eftersom programmet föreslår den 
ort vi avser och här klickar vi alltså 
på Ändra. Vi har tidigare gjort en 
ändring från Kinna till Kinna (P) och 
därför föreslår Disgen samma ändring 
som tidigare.

Du ser nu att det här börjar bli 
väldigt enkelt och kan gå riktigt fort 
när Disgen börjar lära sig hur vi vill 
ha det. I rutan under Senast använda 
orter fi nns de Disgenorter som du se-
nast använt som Disgenorter. Du kan 
klicka på någon av dessa i stället för 
att gå den längre vägen via Välj ort
om den Disgenort som du söker fi nns 
i snabbvalslistan Senast använda orter 
(Bild 8). 

Fel konvertering

Med de fyra ovanstående notisexem-
plen och samtliga knappbeskrivningar 
har jag förklarat alla de alternativ som 
du rimligtvis kan komma att ställas in-
för när du gör konverteringen. Skulle 
du trots all försiktighet råka trycka på 
t.ex. Ändra istället för Ändra ej så har 
du registrerat en felaktig Disgenort. 
Gör direkt en minnesanteckning om 
vilken person och vilken notis det var 
som blev felaktig. Observera att det 
var den föregående notisen som blev 
fel och inte den som just nu visas i 
dialogrutan.

Min rekommendation är att du 
därefter omedelbart stänger konverte-
ringsfunktionen. Letar upp personen 
och notisen som blev fel och direkt i 
notisen rättar felaktigheten. Det är 
mycket bättre att göra rättelsen direkt 
medan man minns vad som blev fel. 
När du sedan efter detta rättningsmo-
ment återstartar konverteringsfunk-
tionen så söker Disgen direkt upp den 
person och notis där du befann dig när 
du klickade på knappen Stäng.

Tidigare artiklar

Hur du i detalj arbetar med ortdataba-
sen fi nns noggrant beskrivet i Diskulo-
gen nummer 66 och 67.

Bild 4

Bild 5
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Ett sista påpekande

När du ska konvertera ortsangivelsen 
i en giftesnotis fi nns ett litet problem. 
På raden för Person anges endast gif-
tesnotisen med sitt databasnummer 
inom parentes. Det går alltså inte att se 
vilka personer som giftesnotisen hör 
ihop med. Kunskap om vilka personer 
som är relaterade till ett specifi kt gifte 
är ibland nödvändigt för att undvika 
att fel ort anges för ett gifte.

I de fl esta fall, dock ej i alla, är an-
givet databasnummer, numret före en 
av kontrahenterna till giftesnotisen. 
Det bästa sättet att hitta de personer 
som hör ihop med giftesnotisen är att 
klicka på det gula ansiktet och söka 
på giftesnotisens nummer. Först måste 
du emellertid stänga konverterings-
funktionen. Du kommer då in i en 
familjeöversikt där giftet är relaterat 
till centrumpersonen. Här har du nu 
kontroll på att det blir en riktig ortsan-
givelse för det här giftet.

Nu kan du direkt i giftesnotisen 
konvertera till en Disgenort. Du kan 
också åter öppna konverteringsfunk-
tionen och här välja att starta med 
giftesnotisens nummer, göra konver-

Fakta
och
förslag
Förbättra dialogrutan

Jag har använt den här kon-
verteringsfunktionen ganska 
mycket och jag anser att 
dialogrutan skulle bli tydligare 
genom ändring på följande 
punkter:

 Översta uppgiften, Senast 
behandlad person, bör ändras 
till Senast behandlad datapost.

 Radrubriken Ortnamn bör 
ändras till Inskrivet ortnamn.

 Radrubriken Ändra till bör 
ändras till Ändra till Disgenor-
ten.

 Knappbeteckningen Välj ort 
bör ändras till Välj Disgenort.

 Knappbeteckningen 
Ändra bör ändras till Ändra till 
Disgenorten/OK.

 Knappbeteckningen Ändra 
ej bör ändras till Ändra ej/
Hoppa över.

 Dialogrutan kunde gärna 
designas om så att de tre knap-
parna Välj Disgenort, Ändra 
till Disgenorten/OK och Ändra 
ej/Hoppa över kommer att 
ligga bredvid varandra under 
raden Ändra till Disgenorten.

 Personer totalt bör ändras 
till Personer och giften totalt 
och på motsvarande sätt ändra 
Personer återstår.

 Nuvarande beräkningsme-
tod för ”Personer totalt” och 
”Personer återstår” behöver 
förändras.

INGVAR KÄRRDAHL
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Bild 6

Bild 7

Bild 8

teringen för giftet och sedan fortsätta 
med konverteringen. 

Det tar tid

Jag hoppas att du som läst den här 
beskrivningen av konverteringsfunk-
tionen sätter igång och gör det här 
konverteringsjobbet. Det kommer att 
ta ett antal timmar i anspråk bero-
ende på hur mycket material du har i 

Disgen. Offra någon timma under ett 
antal kvällar på det här i stället för att 
sitta och slöa framför TV-apparaten. 
När du är färdig kommer du säkert 
att känna dig mycket stolt över din 
förnämliga ortdatabas i Disgen och du 
kan lätt hitta orterna som du behöver 
jobba vidare med.

Lycka till med konverteringen! 
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I förra numret (nr 67) fi ck vi en beskriv-
ning av Wesee-programmet – hoppas 
att ni har laddat hem en demoversion 
och bekantat er med programmet. En 
ny B-version fi nns tillgänglig för DIS-
medlemmar på www.wesee.se.

OBS! Lägst OSX.3 krävs för stabil 
funktion av programmet.

Arbetet fortsätter, på gång är en 
bildimport från digitalkamera och en 
anpassning till Gedcom import/export 
förbereds.

Apple

Apple presenterar Mac mini. Apples 
minsta och mest prisvänliga Mac är 
bara lite över 5 cm hög (du kan hålla 
den i en hand).

Den ultrakompakta datorn rymmer 
mycket, däribland en kraftfull G4-
processor, imponerande grafi k, 256 
MB minne och en praktisk kombina-
tionsenhet. Den levereras med iLife 
’05 och Mac OS X, ett av världens 
mest avancerade operativsystem.

Bäst av allt är att du kan byta till 
Mac mini utan att behöva investera 
i massor av nya datortillbehör. Du 

ansluter den helt enkelt till din gamla 
USB-mus och ditt tangentbord – eller 
till och med till din tv-apparat eller 
PC-skärm. Flexibla och snygga Mac 
mini är ett prisvärt alternativ för dina 
digitala aktiviteter. 

Gå in och kolla på
email.euro.apple.com/store/asnews/
storeenews0105/seg5/se/index_
se.html#content_545

Säkerhetskopiera.–.multisession

När du säkerhetskopierar efter avslu-
tat arbete (för det gör du väl?) utnyttja 
då möjligheten att bränna fl era gånger 
på en och samma CD-R-skiva. Man 
bränner inte på samma ställe, men 
möjligheten fi nns att bränna och upp-
datera fl era fi ler på en vanlig CD-R-
skiva, fl era gånger.

När brännarprogrammet har star-
tat får man upp en meny med tre val-
möjligheter. Menyns utseende varierar 
från program till program. 

Starta multisession disk – markeras 
om man börjar på en ny skiva, som 
man vill bränna mer på vid ett senare 
tillfälle.

Continue multisession disk – marke-
ras om man vill fortsätta bränna på 

tidigare bränd multisession disk. 
No multisession disk – markeras om 

man vill bränna en skiva som avslutas 
när bränningen är klar. Skivan kallas 
Singel multisession disk och är vanli-
gast.

Vill man fördjupa sig i ämnet ”CD-
bränning” fi nns det mycket litteratur 
att välja på.

Många brännare har program för 
”tillverkning” av etiketter och omslag 
(Cover). Kolla om din brännare har 
mjukvaran. Sök efter Cover (engelska 
för omslag) som ofta inte är översatt 
till svenska.

Enkla program fi nns också att 
köpa tillsammans med etiketter och 
omslag.

Gör snygga och trevliga etiketter till 
Dina CD-skivor/säkerhetskopior.

Reunion

Vi har fått en fråga om programmet 
har möjlighet att markera släktskap 
mellan valda personer. Det går att få 
en markering på Personkortet, med 
respektive persons släktskap med vald 
person, Proband, t ex personen i Hem-
makortet. Men man får amerikanska 
benämningar:
 1:e kusin i ställer för kusin.
 2:e kusin i stället för tremänning/

syssling.
 G morfar eller G farfar i stället för 

morfars far och farfars far etc.
Gör så här:

< Ta fram den person som du vill ha 
som Proband och som du vill utgå 
ifrån.

< Dra personens namn till Hem-
knappen, längst till höger i Verk-
tygsraden.

< Under Visa välj Släktingar…
< Klicka Identifi era.
< Klicka Stäng.

Reunion räknar ut hur Probanden 
är släkt med respektive person och 
visar relationen ovanför/framför nam-
net på Personkortet (se bild!).

HELGE OLSSON

MAC- O REUNION-FADDER

MACSPALTEN

Personkort med Morfar eller Farfar, Mormor eller Farmor inskrivet.

Apples minsta
och mest prisvänliga Mac
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Det fi nns ett annorlunda sätt att göra 
sina forskningsresultat tillgängliga. 
Vi skall kort beskriva hur man i Re-
union kan skapa HTML-fi ler, läsbara 
i webbläsare.

Vi har ju tidigare mest ägnat oss åt 
att visa forskningsresultaten på pap-
per, i släktböcker och släktkrönikor.

Först lite om HTML och webbläsa-
re.

HTML är ett speciellt språk som 
webbläsarna förstår, och är en för-
kortning för Hyper Text Markup Lan-
guage. Språket består av en massa 
olika styrkoder, som kombineras på 
olika sätt, begrepp som tag-
gar, kommandon och märken 
förekommer också.

Allmänt läsbara

Vi skall inte fördjupa oss i det-
ta just nu. Reunion-program-
met håller reda på allt detta 
när man väljer att skapa en 
webb-fi l.

Filerna är läsbara i alla de 
olika webbläsarna och blir 
tillgängliga i såväl Windows 
som Macintosh och Linux.

I Reunion kan man välja att 
skapa HTML-fi l/webbmapp 
i Ansedel, Fa miljeansedel,
Släkttavla, Berättande släkt-
tavla, Anlista, (= antavla i ta-
bellform), Tiny Tafel-rapport, 
Ättlingslista och naturligtvis 
Familjekort för webb.

Skapa en anlista

Som exempel skall jag nu be-
skriva hur man skapar en an-
lista (= antavla i tabellform).
< Starta Reunion och välj de 

personer som skall vara 
Probander.

< Klicka på SKAPA i Meny-
raden.

< Välj ANLISTA…, 
< Markera; 
< Vem som skall vara Pro-

band,
< Antal, Generationer,

< Inkludera, Källor, Bilder, Mediasida 
för Webb. 

< Layout, Standard.
< Webbstil, Standard.
< Destination, Webbmapp.
< Webbalternativ, Webbläsare.
< Spara och välj den mapp där Du vill 

spara din antavla i tabellform.
När man blir ”varm i kläderna” kan 

man laborera med olika layouter och 
webbstilar.

Vi kan nu välja att spara webbmap-
pen på diskett, USB-minne eller CD, 
som andra släktforskare, vänner och 
släktingar kan ta del av.

Exempel på en webbsida skapad i Reunion.

Man får fi nt plats med fyra, fem 
normalstora antavlor med bilder och 
källhänvisningar på en vanlig 3,5” 
diskett.

Man kan naturligtvis också lägga 
ut uppgifterna på en hemsida. För att 
lägga ut hemsidor fi nns en del olika 
program, t.ex. WS_FTP. Det fi nns 
också en hel del litteratur om hur man 
skapar och arbetar med webbsidor. 
Men det är en helt annan historia.

HELGE OLSSON

MAC- O REUNION-FADDER

HELGE.O@TELIA.COM

W1.410.TELIA.COM/~U41018040/

Visa dina forskningsresultat
med HTML-fi l i webbläsare
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Delgivningen förutsätts i framtiden 
ske i digital form på CD/DVD eller 
motsvarande varvid också arkive-
ringsproblematiken beaktas.

Bakgrund

Disgen är från början skapad som 
en databas för insamling och släkt-
skapsrelaterad koppling av individer 
samt traditionell presentation i form 
av antavlor och ansedlar. Utdata kan 
presenteras direkt på bildskärmen, 
som datafi ler eller som skrivarutskrift 
på papper. Det senare har egentligen 
varit det enda sättet att distribuera sitt 
släktforskningsresultat till sina släk-
tingar och i princip också det vanliga 
sättet för arkivering.

Berättande text

Det ovan nämnda sättet är tyvärr inte 
speciellt lättillgängligt utan måste 
också kompletteras med någon form 
av berättande text samt naturligtvis 
också annat material som framkom-
mit. Oftast fi nns det fotografi er, an-
dra dokument, ljudinspelningar och 
kanske även rörliga bilder i form av 
fi lm/videosekvenser.

Disgen har idag utvecklats till att 
kunna hålla samman det hela i en 
Släktbok i Word-format med möjlig-
het att komma åt länkade fi ler. Möj-
ligheten att få en lämplig utdata för 
presentation i Internet-format fi nns nu 
också genom HTLM-export.

Den egna släktboken

Under årens lopp har många berättat 
om hur de har utformat sin egen släkt-
bok. De fl esta jobbar i PC-miljön och 
oftast i ordbehandlingsprogrammet 
Word samt med resultatet utskrivet 

på papper. Presentation på egen hem-
sida förekommer också. I det fallet 
i en mer koncentrerad version p.g.a
utrymmesskäl.

Som jag ser det har dock delgiv-
ningen i pappersform redan idag 
upphört att vara intressant och det 
av fl era orsaker:

• Volymen ökar. Om man vill lämna 
ifrån sig sitt släktforskningsresultat 
så inser man snart att det är mycket 
mer man vill berätta för de efterle-
vande. Det kan vara delar av det 
framforskade underlaget, såsom 
dokument, fotografi er, utdrag ur 
kyrkböcker etc. Men också sådant 
som kanske mera tillhör ens egen 
tid såsom fotosamlingen man har, 
betyg, kontrakt osv.

• Antal mottagare kan vara stort. 
Har man syskon så vill man delge 
dem och samma gäller för de egna 
barnen. Har alla dessa egna barn så 
kan dessa säkert också vara intres-
serade. Har man fl era egna barn så 
bör ju alla få var sitt exemplar av 
”allt”.

• Multimedia fi nns idag.

• Sätten att spara data har haft en 
fantastisk utveckling från att spara 
data på en diskett som klarar ca 1,4 
Mb till CD/DVD-skivor på 700Mb 
respektive ca 5.000 Mb. Det fi nns 
även andra rörliga lagringsmedia 
men CD/DVD förefaller kunna fi n-
nas tillgängliga en tid framåt.

• Kostnaden för ett exemplar utskrivet 
på papper blir många gånger större 
än på t ex CD. Har man 500 perso-
ner så skrivs det ut 500 ansedlar och 
kostnaden för utskrift (papper och 

toner ) blir hög. Utan att ha gjort nå-
gon kalkyl så tror jag att kostnaden 
för en enkel papperskopia kan bli 
omkring 500 kronor. En CD-skiva 
kostar mindre än tio kronor.

• Bevarandet för framtida generatio-
ner kommer att ha större chans att 
lyckas i en bred delgivning med CD/
DVD, vilka lätt kommer att kunna 
kopieras (även till kommande me-
dia), än med enstaka pappersex-
emplar som kanske dessutom inte 
är utskrivna på ett arkivbeständigt 
sätt. Om det digitala originalet till 
pappersutskriften arkiveras på rätt 
sätt så är det inget problem, men 
tyvärr sitter det nog oftast hos bara 
en person. Risken att originalet för-
loras är mycket stor. 

• HTML-formen som används för 
Internet ställer inga större krav på 
mottagarens utrustning program-
mässigt. Att idag arbeta i HTML-
programmiljö är inte alltför svårt 
och man kan t.o.m klara sig med den 
konverteringsmöjlighet som fi nns i 
t.ex Word.

Självklart med CD

För mig framstår det som självklart 
att använda en delgivning med CD. 
Kapaciteten räcker långt om vi inte 
har långa avsnitt med ljud eller video 
och alla PC kan idag läsa CD. 

Utvecklingen går fort och om något 
år blir rekommendationen i stället 
DVD. Det kommer inte att vara något 
problem att konvertera den digitala 
informationen under förutsättning 
att man gör det löpande i takt med 
utvecklingen. Det har redan gått så 
fort utvecklingsmässigt att få kan läsa 
en 5½” diskett!

Individbundna externa HTML-länkar

En unik möjlighet
att knyta ett släktforskningsprogram
till omvärlden

Vad jag vet fi nns inget släktforsknings-
program som ger en totallösning på 
hur forskarens arbete i datorn ska 
struktureras för att direkt kunna vara 
ett lättåtkomligt underlag vid en pre-
sentation.
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Vad ska man kräva av miljön man 
arbetar i ?
Om man först tittar på vad man har, 

så har vi som läser det här våra indi-
vider med sina relationer till varandra 
och sina viktiga händelser i livet i form 
av notiser.

Vi har Disgens möjligheter att ex-
portera i form av utskrifter till RTF-
fi ler och framför allt som HTML-fi ler. 
Utöver detta har vi säkert över tusen 
fi ler i olika format (doc, txt, jpg, tiff, 
gif, pdc, xlw …) för våra dokument, 
bilder, statistik m.m. Inte att förglöm-
ma lånade fi ler externt från Internet. 
(Jag anser att det vi gör här är för 
enskilt bruk och t.o.m är att betrakta 
som konfi dentiellt.) Vårt mål är att så 
många som möjligt av de våra ska bli 
intresserade och därför bör vi utnyttja 
alla tillgängliga möjligheter.

Antavlans trädstruktur

Släktforskning är för de fl esta helt 
personorienterad och för att snabbt 
kunna nå den intressanta informa-
tionen tycker jag att den trädstruktur 
som en antavla uppvisar är min själv-
klara ingång.

Eftersom vi redan har en antavla 
med ansedlar för varje persons grund-
data samt dessutom ett personregister 
så vill jag naturligtvis använda dessa. I 
det här sammanhanget fi nns det dock 
några extra krav som måste vara till-
godosedda:

• Arbetet blir aldrig färdigt utan nya 
uppgifter tillkommer löpande, vil-
ket betyder framtida utgåvor.

• En ny HTML-export ska inte be-
höva medföra några ändringar i det 
som ligger utanför Disgen (kallat 
Bilagor) utom för nya personer med 
Bilagor.

• Man ska kunna arbeta med och 
ändra Bilagor utan att göra änd-
ringar i Disgen.

• Det hela, Disgen och Bilagor ska 
i datorn ligga i, eller lätt kunna 
ordnas i, samlad form färdiga att 
brännas ner på CD/DVD.

• Målinriktad delgivning ska kunna 
ske utan att hela underlaget visas. 

(Delmängden är defi nierad till sin 
omfattning vid HTML-exporten.) 

Strukturen måste ses över

Tillsammans medför dessa krav att 
hela strukturen i datorn måste ses 
över!

Hur jag har löst det tillfälligt.
Mycket kortfattat har jag gjort 

följande (se även w1.877.telia.com/
~u87729389/genealogi.htm):
• I den berörda person/giftenotisen 

”Extra text 9” har klistrats in en 
standardtextsträng med länkadres-
sen ”DGBil/Bil-FL_IND.htm” där 
FL_IND är aktuell person/gifte. 
(Gäller endast sådan med bilagor.)

• Vid HTML-export där den nya 
notisen ska vara markerad i notiser 
för levnadsbeskrivning erhålls en 
knapp i ansedeln som direkt öpp-
nar den aktuella fi len. Här också 
en knapp vid giftet, kanske för ett 
bröllopsfoto.

• Utanför Disgen har jag skapat en 
ny mapp som ges namnet ”DGBil” 
i vilken alla anropade fi ler ”Bil-
FL_IND.htm”ska fi nnas. Under 
den nya mappen bör också alla fi ler 
ligga som anropas via fi lerna i map-
pen.

CD-bränning

”DGBil” kan i princip ligga var som 
helst men efter exporten måste den 
eller en kopia ligga under den expor-
terade mappen ”Html” och på samma 
nivå som mappen ”0001”.

Alla fi ler som ingår i den färdiga 
presentationen bör ligga väl samlade 
och helst under en mapp på samma 
nivå som ”DGBil”. Detta eftersom 
en HTML-export kan göras till vilken 
mapp som helst och det kan då fi nnas 
behov av att fl ytta hela eller delar av 
underlaget. Inlagda sökvägar måste 
också vara relativa.

Struktur vid CD-bränning:

 [Html]
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎢⎯⎯⎯⎯⎯⎯¬

 [0001] [DGBil] [Anor]
↓ → [Pers] [Allm]

 http ↓ ↓
  http http

INSÄNDARE

Anm:
0001 = antavlor i HTML, skapas 

av Disgen vid export
DGBil = länkfi ler, en per Flock_Indi-

vid
Anor = eget underlag
Pers = personorienterad del som 

möjliggör begränsad delgiv-
ning

Allm = kan vara upplagd i likhet 
med Pers t.ex för ortbe-
skrivningar

 http = indikerar möjliga länkar till 
Internet

Slutlig lösning

Jag föreslår att Disgen:

• i Notis för person/gifte inför en 
kryssruta-länk baserad på Flock:
Individ-nummer

• i Verktyg, Exportera till HTML… 
på lämplig plats inför en kryssruta 
för önskat val av länk till DGBil

• utarbetar en rekommendation för 
lämplig struktur eventuellt kom-
pletterad med ett tillvalsprogram 
som skapar strukturen samt mallar 
för fi lerna i mappen DGBil

Disgen är redan idag det ledande 
släktforskningsprogrammet. Med en 
föreslagen totallösning, innehållande 
även lämplig fi lstruktur och metod 
för presentation och delgivning, torde 
Disgen bli helt outstanding!

HASSE SVEDBERG

MEDL 1489

Svar:
Tack för inlägget. Vid uppskattar när 
medlemmarna delar med sig av sina 
lösningar och ser gärna fl er idéer och 
förslag.

RED

Använd gärna insändarsidan för 
att diskutera något angeläget 
ämne. Men skriv så kort fattat och 
koncentrerat du kan. Disku logen
förbehåller sig rät ten att kon cen-
trera in sändare.
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INSÄNDARE

Det har skrivits mycket om säkerhets-
kopiering i Diskulogen. Jag vill fram-
föra följande synpunkter.

Självskrivet måste man säkerhets-
kopiera. Datorn och DIS är ett fantas-
tiskt hjälpmedel för registrering. Men 
tyvärr är det inte något bra arkiv.

Jag är född 1927 och tillhör en 
generation som varit med om stora 
förändringar både moraliskt och stan-
dardmässigt. Det är lätt att man som 
forskare glömmer sin egen personakt. 
Jag har också försökt att med hjälp av 
bouppteckningar, militära rullor etc. 
få en bild av hur man hade det i varje 
fall under 1800-talet.

Detta medför att jag får mycket 
stora personakter. Jag använder där-
för Word så att jag utöver DIS och två 
disketter också har det i Word som jag 
har på två CD-skivor. Med jämna mel-
lanrum får mina barn sista utgåvan.

En CD har en livslängd på mellan 

Jag citerar en skrivelse jag sänt till 
Genline och Stadsbiblioteket i Göte-
borg. Varken Genline eller biblioteket 
har kunnat ge en tillräcklig förklaring 
på mina iakttagelser. Kan någon DIS-
medlem klargöra nedan beskrivna 
fenomen?

Var häromdagen och skulle på 
Stadsbibliotekets i Göteborg släkt-
forskningsdator på avd 4 försöka 
mig på programmet Genline. Det var 
litet besvärligt för en novis att komma 
igång då jag nog tycker att instruk-
tionerna var något otydliga och otill-
räckliga. (Det fi nns knappast något så 
svårt som att skriva för alla begripliga 
bruksanvisningar.) 

Småningom kom jag dock igång så 
att jag i en husförhörslängd från slutet 
av 1700-talet i Mjölby fi ck upp upp-
slag 95, Östra Eldslösas frälsegårds 
ägor, lifgrenadjären Anders Svala. 
Genline ID 338.2.88900.

Dock fann jag nog texten något 
oskarp och det var svårt att läsa 
skriften. Litet mer förvånad var jag 
över att skriften på datorskärmen var 
otydligare än den utskrift av samma 
uppslag jag fått för några år sedan från 
ett microfi che!

I inledningen till Familyfi nder (tror 
jag det var) gavs det någonstans exem-
pel på hur en bild skulle kunna se ut. 
Denna bild är mycket skarpare än den 
jag fi ck upp på skärmen.

Från Genline support, Josefi ne Sjö-
crona, som jag på eftermiddagen tala-
de med, har jag fått samma uppslag via 
e-post och fi nner denna bild väsentligt 
bättre än den som kom upp på skär-
men på biblioteket, men fortfarande 
sämre än exempelbilden. Kanske är 
bilden från Genline via e-post dock 
något bättre än microfi chebilden. E-
postbilden anser jag dock är tillräcklig 
för släktforskningsstudier. 

Rangordningen på bilderna blir så-
lunda: Exempelbilden – e-postbilden 
– microfi chebilden – datorbilden, som 
var klart svårläslig!

Frågan som uppkommer är då vad 
kvalitetsskillnaden mellan e-postbil-
den och datorbilden beror på? Är det 
ett överföringsproblem och var i ked-
jan Genlines databas–internetförbin-
delsen–stadsbiblioteksdatorn uppstår 
i så fall kvalitetssänkningen?

Går det att åtgärda detta? Annars ter 
det sig litet svårt att bedriva släktforsk-
ning på detta annars förträffl iga sätt!

ERLAND SVALA

GÖTEBORG

ERLAND.SVALA@TELIA.COM

PS. Vill blott tillägga att även några 
andra bilder var svårläsliga.

Kan någon tidigare besökare vid 
datorn ha påverkat inställningarna 
med ovannämnda resultat?

Ett läsbarhetsproblem av en Genlinebild

fem och tio år och om fem år har 
nog datorn ändrat sig så att skivan 
inte fungerar. Detta gäller nog även 
disketter.

Att arkivera hos DIS är nog ut-
märkt, men hur länge? Om någon i 
framtiden blir intresserad så erfordras 
att DIS fi nns kvar och ett medlemskap 
i DIS för att man skall hitta detta.

Jag vet inget annat än att skriva ut 
på papper. Det fi nns arkivpapper att 
köpa men bläcket i en bläckstråleskri-
vare är inte arkivbeständigt.

Ännu svårare blir det om man har 
foton i färg. Jag har kontaktat kopie-
ringsfi rmor men fått olika svar. Hur 
gör man?

ROBERT CARLSSON

13737
ROBBAN.C@TELIA.COM

Svar:

En fulländad arkiveringsmetod fi nns 

Med anledning av diskussionen om säkerhetskopiering:

Hur arkiverar man på bästa sätt?
nog inte. Föreningen DIS försöker 
dock bidraga med en metod att lagra 
och återvinna datalagrad släktinfor-
mation genom DIS Arkiv.

De material som medlemmarna 
lämnar in på Disgen- eller Gedcom-
format förs efterhand över till senaste 
Disgen-version och man undviker då 
att själva lagringsmediet blir ”gam-
malt”. När medlemmen avlider eller 
går ur föreningen, görs dessutom Dis-
byt-utdrag så att materialet kan spåras 
i framtiden, även av icke medlemmar.

Om DIS av någon anledning skulle 
upphöra som förening, får vi hoppas 
att DIS Arkiv överlämnas till annan 
lämplig organisation eller arkivinsti-
tution. Men även om man utnyttjar 
t ex DIS Arkiv för datalagrad och 
sökbar arkivering, så är nog utskrift 
på beständigt arkivpapper ett bra 
komplement.

STURE BJELKÅKER
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Jag skulle vilja tacka, det låter som på 
idrottsgalan, för de givande artiklarna 
”Lär dig mer om Disgen 8”! De är så 
givande för oss som inte kan så mycket 
och kanske inte har någon chans att 
åka långa vägar till en Disgenkurs.

Tänk så fi n bildskärmen blev efter 
tipsen i del 2 och hur lätt och fi nt det 
blev efter Charlotte Börjessons tips 
om att variera utskrifter!

Jag hoppas att denna artikelserie 
kommer att fortsätta till fromma för 
oss amatörer!

Kyrkor som Rävlanda, Björketorp/
O och Hindås/O försvann vid de upp-
dateringar som gjorts (8 0d). Jag skall 
nu försöka få in dom igen, enligt del 
6–7, om det nu går och om jag kan?

Med vänlig hälsning
ÅKE DUVEFORS

MEDL 18067

Artikelserien om Disgen 8
är givande för oss
som inte kan gå på kurs

I Diskulogen nr 55 (sept. 2001) fi nns 
en artikel: ”Hembränd CD kan dö på 
en vecka”.

Artikeln är både intressant och 
skrämmande, men tyvärr är lag-
ringsproblematiken mycket mer 
omfattande än enbart kvaliteten på 
hembränningen.

För det andra så har vi själva lag-
ringsmedia i en skenande teknisk 
utveckling. Kommer ni ihåg fl oppy-
disken? Försök hitta en läsare till en 
sådan idag. Den vanliga diskettläsaren 
är inte så vanlig den heller längre, den 
fi nns idag inte som standard på nya 
datorer. CD är på god väg att ersät-
tas med DVD. När är CDn hopplöst 
omodern? Hur ser kommande genera-
tioners lagringsmedia ut? 

Det tredje problemet är själva pro-
gramvaran som tolkar den lagrade 

informationen. Hela tiden förändras 
och uppgraderas själva programmen. 
Vilka komprimeringsalgoritmer kom-
mer att gälla för framtida hård- och 
mjukvara? Jag läste nyligen att STA-
SIS hela folkregister var obrukbart då 
programvaran som krävs för att tolka 
lagrad information, inte längre fanns.

Själv har jag fått kassera en utmärkt 
fungerande scanner bara därför att 
moderna programvaror som XP inte 
stöder utrustning som är avsedda för 
Win95, tyvärr fi nns inte heller upp-
graderingar till scannern. USB är en 
praktisk minnesenhet, men den kan 
inte kommunicera med en så hopplöst 
antik programvara som Win95.

I dessa båda fall så talar vi om upp-
kommen inkompatibilitet under tio år 
(obs att vi ändå talar om två produkter 
från en och samma leverantör).

Utvecklingen är vår vän och vår 
fi ende. Jag vet inte något land vars 
verk och myndigheter kräver garan-
terad och deklarerad livslängd och 
support på digitala lagringsmedia och 
program. Samma verk och myndig-
heter kan däremot utförligt ange hur 
syrafritt arkivpapper och arkivsäkert 
bläck m.m skall vara beskaffat. Det 
fattas en hel del i den allmänna da-
tamognaden. Har man väl tagit Bill 
Gates i båten...

Min äldste son, som är programme-
rare och systemutvecklare i ett datafö-
retag, sitter faktiskt och gör svartvita 
negativ av sina digitala bilder för att 
vara garanterad läsbarhet för sina 
bilder även i framtiden.

Man kan inte som släktforskare 
tro att allt är frid och fröjd om man 
förvarar sina CD i ett kassaskåp (om 
än aldrig så brandsäkert). Forsknings-
resultaten är i fara om man inte regel-
bundet läser om informationen, kon-
tinuerligt moderniserar lagringsmedia 
och uppgraderar program etc. 

MEDLEM 16040

Forskningen är i fara om man inte
regelbundet läser om informationen

Svar:
Jag är glad att du uppskattar artik-
larna om Disgen. Det gör att vi kom-
mer att fortsätta med dem. Om du inte 
lyckas med hanteringen av orter är du 
välkommen att kontakta någon av 
våra faddrar.

Enligt Skatteförvaltningens ”Sveri-
ges församlingar genom tiderna” fi nns 
inte någon församling med namn som 
Rävlanda eller Hindås. Men visningen 
av Björketorp ska inte påverkas av din 
uppdatering till 8.0d. Lycka till med 
din användning av ort- och kartfunk-
tionen.

CHRISTER GUSTAVSSON

Skriv ditt inlägg så kort fattat och 
koncentrerat du kan. Disku logen
förbehåller sig rät ten att avkorta 
insändare.

Till DIS 25-årsjubileum
framställdes två CD-skivor 

med samtliga nummer av 

DIS två medlemsblad ge-

nom åren.

Släktforskarnytt
1980–1989

och

Diskulogen
1984–2004

CD-skivorna kan köpas av 

medlemmar för 50 kr inklu-

sive porto.

Beställes via exp@dis.se el-

ler 013-14.90.43.

INSÄNDARE
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För drygt ett år sedan ringde jag runt 
till olika institutioner i hopp om att 
någon hade en gammal mikroapparat 
stående som skulle ”slängas”. Jag hade 
tur och fann en på Handelsbanken i 
Trollhättan. Den hade stått oanvänd i 
tio år och jag fi ck gärna ta den.

Gissa vem som var överlycklig. Men 
min glädje skulle snart vändas i sorg. 
Efter bara EN timmes användning 
gick lampan sönder.

Lätt fi xat kanske många tänker. Inte 
alls! Detta visade sig nämligen vara en 
amerikansk apparat av märket Mi-
cron 780. Naturligtvis ringde jag först 
till fi rman här i Sverige som tyvärr 
inte hade en aning om hur man skulle 
få tag i lampor, man sysslade inte alls 
med sådana apparater.

Sen började rundringandet till mas-
sor av människor som på något sätt 
hade en anknytning till ämnet. Jag 
drog en nitlott överallt.

En forskare fi ck jag tag på som hade 
samma märke och som byggt om sin 
apparat. Jag började då fundera på 
om jag kanske i alla fall skulle bygga 
om den. Varken min man eller jag 
hade kunskap om hur man skulle gå 

SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET

till väga så det blev till att anlita en 
fackman.

Inte heller där hittade jag någon lös-
ning. Ingen ville åta sig arbetet.

Så gick det långa perioder när 
jag bara gick och önskade att något 
skulle komma i min väg som löste 
problemet.

Men skam den som ger sig. En dag 
tog jag med mig apparaten och gick 
till en fotoaffär i Trollhättan. Expedi-
ten ringde två samtal och hittade en 
leverantör i Stockholm. Det kändes 
som julafton.

Väl hemma ringde jag och beställde 
två lampor. Nu sitter jag åter igen 
framför min älskade vän och känner 
mig så tillfreds över att slippa resa 
fyra mil till biblioteket för att läsa 
mikrokort.

Med detta lilla inlägg kanske jag 
kan hjäpa någon som sitter och fun-
derar på hur han eller hon ska hitta en 
lampa till en ovanlig mikroapparat.

Firman heter Axel Philip Svenska 
AB, tel. 08-447 48 80.

MED BÄSTA HÄLSNINGAR

LENA CALMESTRAND

En liten prövning!
Efterlysning 68:1

Søker opplysninger om etterslekt etter 
Anders Andersson, f. 24.12.1815, d. 
1900, g. m. Kerstin Jonsd., f. 9.4.1814, 
d. tidlig i lammelser. Følgende 3 barn 
er kjent:
a) Nils Andersson Frøne, f. 3.5.1839, 

d. 1921, g. m. Maren Christiansd. 
Jensen, Ørje, f. 1842, d. 1932. 9 
barn er kjent.

b) Jan Andersson, f. 11.12.1842, d. 
31.7.1909, g. m. Britta Kristina 
Andersd., Ljustorp, f. 20.8.1848, 
d. 15.1.1932. Barn: 1) Amanda 
Kristina, f. 20.10.1884 i Mattmar, 
Jämtland, 2) Ingeborg Elisabet, f. 
23.9.1887 i Mattmar, Jämtland.

c) Kristin Andersd., f. 26.12.1851, 
g. 11.2.1884 m. Karl Erikson, 
Amundrud, Töcksmark. Barn: 1) 
Olof Valfrid, f. 8.12.1883, 2) Emil, 
3) Nils.
Mange i slekta har visstnok vært 

tollere.
Hadde Anders og Kerstin fl ere barn? 

Hadde deres barn Jan og Kristin fl ere 
barn? Nils hadde neppe fl ere?

Hilsen
Rune Alander
N-2560 Alvdal
epost: rune.alander
 @sensewave.com

EFTERLYSNINGAR

Bandbreddstestet TPTEST har laddats 
ner mer än en miljon gånger sedan det 
lanserades vid årsskiftet 2001–2002. 

Programmet är gratis och mäter 
vilken bandbredd konsumenten får 
från sin Internetleverantör. Varje 
dag genomförs cirka 25.000 tester. 
Bakom programmet står II-stiftelsen, 
Konsumentverket och Post- och tele-
styrelsen.

– Intresset har ökat i takt med att 
bredband har blivit en fråga för allt 
fl er hushåll. Vi har också över tiden 
sett att leverantörerna blivit bättre på 
att faktiskt leverera den bandbredd 
de utlovar. Vi är övertygade om att 
TPTEST bidragit till detta, säger 

Staffan Hagnell, projektledare på II-
stiftelsen.

Programmet mäter hastigheten till 
och från olika mätservrar på Internet. 
Testet ger konsumenterna möjlighet 
att se om anslutningens kapacitet mot-
svarar vad operatören har utlovat. 

– Vi ser TPTEST som ett mycket 
användbart och kraftfullt verktyg för 
enskilda Internetanvändare. Det ger 
konsumenten en stärkt position, säger 
Staffan Hedlund, chef för avdelningen 
kommunikation, Konsumentverket.

Den första versionen av TPTEST 
togs fram av IT-kommissionen, men 
det är idag II-stiftelsen, Konsument-
verket och Post- och telestyrelsen som 
har ansvar för programmet och dess 
vidareutveckling.

Med tiden har det blivit allt mer 
lättanvänt. Förra året blev det möjligt 
att jämföra värden från fl era använ-
dare och många olika leverantörer. I år 
kommer fl er funktioner att läggas till, 
bland annat mätning av tillgänglighet 
och svarstider. 

– Hastigheten är en viktig faktor 
när man väljer bredband, men många 
undrar hur man kan kontrollera vil-
ken hastighet man faktiskt får. Det är 
därför viktigt att sprida kunskapen 
om att bandbreddstestet fi nns, och att 
det förbättras hela tiden, säger Anders 
Johanson, chef för avdelningen nätsä-
kerhet på PTS.

Bandbreddstestet fi nns att ladda ner 
på www.tptest.se

Stort intresse att mäta hastigheten på bredband 

BRA ATT VETA
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Arrangörerna anser att mottot ”Por-
ten mot väster” är naturligt eftersom 
Göteborg alltsedan sin tillkomst har 
utgjort landets andningshål mot väst.
● Under 1500-talet försvarades lan-
det mot angrepp av Göteborgs före-
gångare.
● Under 1600-talet tog staden emot 
en rad infl yttare från Holland, Eng-
land och Skottland, vilka deltog i 
stadens grundande och styrelse.
● Under 1700-talet utgick Ostindiska 
kompaniets skepp härifrån och åter-
kom med värdefulla laster.
● Under 1800-talet passerade majo-
riteten av svenska emigranter genom 
staden för att med Wilsonlinjen och 
senare med Svenska Amerikalinjen 
befordras västerut. 
● Under 1900-talet har stadens indu-
strier försörjts med arbetskraft från 
Italien, Grekland och Jugoslavien.

DIS ställer ut i Kronhuset

Utfärder arrangeras för besökarna. 
Gamla och Nya Elfsborg och Vinga 
fyrplats är platser dit man kan följa 
med. Utställning blir det i Göteborgs 
stadsmuseums bottenvåning och i 
Kronhuset.

I det sistnämnda hölls 1660 års riks-
dag. Det ligger för övrigt i närheten 
av residenset där kung Karl X Gustaf 
dog. I Kronhuset kommer man också 
att hitta DIS utställning.

– Vi kommer att belägga halva 
Kronhuset med våra montrar, säger 
DIS ordförande Sture Bjelkåker.

Ostindiska kompaniet

I Stadsmuseet fi nns vidare en fast ut-
ställning om Svenska Ostindiska kom-
paniet, som hade sitt huvudkon tor, 
lager och auktionslokal i byggnaden.

2000-talets ostindiefarare Göthe-

borg ligger klar i hamnen för avfärd 
till Kina under hösten 2005. Släktfors-
kardagarnas besökare har möjlighet 
att se henne.

1800-talet illustreras av det ny-
etablerade emigrantmuseet. Det fi nns 
forskarplatser i det tull- och packhus 
som våra förfäder under perioden 
1865–1895 passerade på sin väg väs-
terut. I museet skildras svensk migra-
tionshistoria.

Fler museer inom räckhåll

Vidare kan man besöka det intillig-
gande maritima centrat med världens 
enda bevarade monitor och längre 
västerut ligger Göteborgs Sjöfarts-
museum.

Intill Liseberg har år 2004 det nya 
Världskulturmuseet öppnats. Det 
skildrar och förklarar såväl likt som 
olikt i tänkesätt och livsvillkor som 
kulturella förändringsprocesser förr 
och nu. För den IT-intresserade utgör 
museet ett eldorado.

Som granne till museet ligger Uni-
verseum som innehåller allt från hajar 
i gigantiska akvarier till tropisk regn-
skog och spännande teknik i form av 
experimentstationer. 

Många föreläsningar

Drygt 25 föreläsningar är fördelade 
under sex rubriker.
● Emigration/immigration
● Historia
● Kvinnor och barn
● Ostindiska kompaniet
● Media och arkivförvaring
● Hjälpvetenskaper

– Med utgångspunkt från mottot 
”Porten mot väster” kommer vi i 
föreläsnings- och seminarieform att 
skildra in- och utfl yttningen till vårt 
land samt redovisa emigrationens och 

immigrationens källor, säger man från 
arrangörshåll.

– Dessutom kommer vi att be-
handla källmaterialet till Ostindiska 
kompaniets historia och presentera 
Landsarkivets i Göteborg databas om 
ostindiefarare och Göteborgs Univer-
sitetsbiblioteks databas om bibliote-
kets ostindiska handlingar. 

En föreläsning handlar om sjö-
manshusen och deras arkiv. I andra 
föreläsningar redovisas forskningar 
kring kvinnor och barn i Västsverige. 
Andra föredrag handlar om förvaring 
och vård av vårt material samt om 
heraldik och andra historiska hjälp-
vetenskaper.

Flera berättar sin släktsaga

Ett nytt inslag är ett arrangemang som 
kallas Min släktsaga. Det kommer att 
försiggå i Kronhuset eller på dess gård 
vid tjänlig väderlek. Enskilda släkt-
forskare, föreningar, projekt, företag 
m.fl  kommer att under högst 20 mi-
nuter få berätta om egna och andras 
forskningar, om källor, produkter och 
idéer fritt eller efter manus. Förhands-
anmälan under maj månad krävs om 
man vill delta.

Den som vill läsa vidare om släkt-
forskardagarna kan gå in på 
www.slaktdata.org/gbg2005/

”Porten mot väster” är temat för årets släktforskardagar, som är förlagda till Göteborg 
den 26–28 augusti.  Förutom de konferenser och utfl ykter som traditionellt anordnas under 
sådana här dagar presenterar huvudarrangörerna – DIS-Väst, Göteborgsregionens släkt-
forskare och Föreningen Släktdata – ett omfattande föreläsningsprogram. En del konfe-
renser kommer att hållas under fredagen. Kulturminister Leif Pagrotsky kommer att inviga 
släktforskardagarna på lördag förmiddag.

Göteborg presenterar Porten mot väster
i släktforskardagarna 26–28 augusti

CIRKA 85 PROCENT av Sveriges be-
folkning har i dag 3G-täckning, vilket 
innebär att Sverige har klart bäst täck-
ning av alla europeiska länder. Det 
skriver PTS i sin årliga rapport om 
3G-utbyggnaden. Näst bäst respek-
tive tredje bäst täckning i Europa har 
Storbritannien och Italien. Där har 
cirka 75 procent respektive 60 procent 
av befolkningen 3G-täckning.
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MAJ

11 DIS-Aros. Falun DHR Öppet 
hus kl 18.00.

12 DIS. Linköping. Forskarstugan 
kl 18–22. Rädda dina fi lmer 
och videoband. Kopiering och 
redigering.

28 DIS Syd. Eslöv. Grunderna i 
Disgen – fl ytta och koppla.

AUGUSTI

26–28 Släktforskardagarna 2005 i 
Göteborg. Wallenbergssalen i 
Göteborgs Stadsmuseum, före-
läsningssalar i Stads kansliet
och i Christine kyrka. Arran-
görer: DIS-Väst, Göteborgs-
regionens släktforskare och 
Föreningen Släktdata. Tänker 
du övernatta i Göteborg är det 
dags att boka hotellrum.

Utvecklingen av DISBYT har under 
det gångna året varit fortsatt fan-
tastisk. Jag redovisar lite statistik 
nedan.

Med ledning av fjolårets enkät hål-
ler vi också på att utveckla databasen 
vidare. Under våren planerar vi att 
successivt fylla på med nya funktioner 
som har efterfrågats.

Uppdatera varje år

Under 2004 skickade 600 medlemmar 
in DISBYT-material för första gången. 
I runda svängar har 2.000 DISBYT-
material bearbetats, vilket innebär att 
även många medlemmar uppdaterat 
sina gamla material. Det tycker vi är 
bra, eftersom det innebär att komplet-
terande uppgifter tillkommer, och 
felaktiga uppgifter rättas till.

Om du släktforskar aktivt rekom-
menderar vi att man uppdaterar sitt 
DISBYT-material ungefär en gång vart 
eller vartannat år. Har du registrerat 
mycket nytt material är du självklart 
också välkommen att uppdatera ofta-
re. När man uppdaterar sitt material, 
skall man skicka in alla uppgifter som 
man vill skall fi nnas på DISBYT.

Mer än 1 miljon nya

DISBYT-basen innehöll vid årsskiftet 
nästan 8,4 miljoner poster, vilket 
innebär en ökning med 1,1 miljoner 
poster under 2004. Genom att dela 
antalet unika födelseuppgifter med 
antalet födda i Sverige under en viss 
tidsperiod kan man få en uppfattning 
om täckningsgraden. Det fi nns natur-
ligtvis vissa felkällor i detta, men det 
ger ändå en indikation på hur omfat-
tande databasen är.

Täckningsgraden vid årsskiftet var 
för alla födda 1750–1899 nu uppe i 
22,5 procent, dvs mer än en femtedel 
av alla födda under denna period 
fi nns med i DISBYT. Det innebär att 
sannolikheten att fi nna personer man 
söker är hög.

6,5 miljoner sökningar

Under 2004 gjordes 6,5 miljoner 
sökningar i basen. Vår och höst domi-
nerar medan det är lågvatten på som-
maren. Man kan också se att mycket 
sökningar görs kvällstid och på helger, 
men eftersom ungefär fem procent 

som söker i DISBYT är amerikaner, 
så sker sökningar under dygnets alla 
timmar.

Förbättringar

Jag har under våren planerat att suc-
cessivt föra in små förbättringar. Vid 
senaste styrelsemötet beslöt vi att 
dessa förbättringar kommer att infö-
ras efterhand. I skrivande stund har 
det tillkommit små pilar som visar på 
om det fi nns föräldrar eller barn till 
en person. Det pilen egentligen talar 
om är om det fi nns föräldralänk eller 
barnlänk.

I vissa fall kommer man inte att fi n-
na några ytterligare uppgifter om man 

SEPTEMBER/OKTOBER

29/9 Bok- och biblioteksmässan
–2/10 2005. Göteborg.

KALENDERN

CENTRALA SOLDATREGISTRET FINNS ef-
ter ett längre uppehåll åter sökbart på 
nätet, nu på http://soldat.dis.se.

För registerinnehållet ansvarar 
som tidigare Centrala Soldatregistret 
/Björn Lippold tillsammans med de lo-
kala soldatregistren runt om i landet.

Föreningen DIS har tagit över från 
tidigare webbsajt, anpassat program-
koden och ansvarar i fortsättningen 
för publiceringen av soldatregistret på 
nätet. Sökprogrammet kommer efter-
hand att kompletteras och förbättras.

STURE  BJELKÅKER

ORDF DIS

följer pilen, därför att föräldrarna eller 
barnen inte har några egna uppgifter 
som kommer med i DISBYT. För att 
en person skall komma med skall det 
ju fi nnas åtminstone en händelse med 
koppling till årtal och församling. Om 
det däremot saknas pilar, så fi nns det 
inga uppgifter att hämta.

Bättre sökning

Andra nya funktioner som är planera-
de är vissa förbättringar vid sökning, 
möjligheten bestämma vilka uppgifter 
om dig som visas. Kanske några funk-
tioner redan har tillkommit när du 
läser detta.

OLOF CRONBERG

Antal
födda i 
Disbyt

jämfört
med

Sverige

DISBYT
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En kod till vår databas DIS-
BYT med 8 miljoner poster

där du kan se om någon an nan
medlem fors kar på din släkt
jämföra dina släktfakta
bidra med eget material från 
ditt släktforskarprogram
kanske fi nna nya släktingar

Möjlighet att köpa släkt-
 fors karpro grammet Disgen

som är Sveriges mest sprid da
program
som utvecklas efter med lem-
marnas önskemål
där du får gratis support (hjälp) 
av erfarna släktforskare

Tidningen Diskulogen fyra 
gånger per år

med det senaste inom om rådet
datorhjälp och släktforskning

Möjlighet att gå med i DIS 
re gionför eningar

där du kan få nya släkt forskar -
kontakter, utbildning m.m. 

Aktuell information på DIS 
hemsida

om DIS-aktiviteter, cd-skivor, 
släktforskningslänkar och an-
dra nyheter

Tillgång till dis kussions-
platsen DIS Forum

där du kan tipsa, fråga och dis-
 ku tera med andra medlemmar

Möjlighet att deponera din 
forskning i DIS Arkiv

Tillträde till forskarstugan i 
Linköping

där du kan testa cd-skivor, 
abonnemang  och läsa släkt-
 fors kartidningar

Möjlighet att söka i norska 
databasen DIS-treff

Rabatt på cd-skivor och 
böcker

som säljs av Sveriges Släkt fors-
karförbund

✔

✔

✔

✔

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10 fördelar med ett medlemskap i för eningen DIS

Medlemskap
och be ställningar

Ansökan om medlemskap och 
beställning av släkt forskarpro-
grammet Dis gen m.m. kan göras 
på två sätt. Det enk laste är att du 
gör din beställning på vår hem-
sida www.dis.se under rub riken
”Medlemskap”.  Du kan också 
ringa DIS kansli på telefon 013-
14.90.43.

Funderar du på att skaffa ett 
släktforskarprogram så kan 
du lad da ner en de moversion
av Dis gen på vår hem sida. Där 
fi n ner du också en kortare pre-
 sen tation av pro grammet.

Välkommen!

DIS är en ideell 
förening. För en 
årsavgift på endast
100 kr får du 
många fördelar.

10

... samt många nya
släktforskarvänner!

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Adress
Gamla Linköping
Öppet-tider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16.

Under som maren och några vecko slut dess utom
lördag–söndag kl 12–16. Tis dagkvällar under vår 
och höst kl 18–20.

Ring gär na 013-14 90 43 för kon troll.

DIS FORSKARSTUGA

Abonnemang
och cd-skivor

I stugan kan du 
forska i mer än 
hundra cd-skivor. 
Du kan också forska 
med hjälp av ett an-
tal abonnemang på 
Internet som t.ex. 
folkräkningar i USA 
och Sverige, kyrk-
böcker i Sverige och 
lokala databaser för 
Östergötland och 
Linköping.

SEMINARIER OM DANZIG, SKOTTAR

OCH ÖSTERSJÖN. Föreningen G-grup-
pen Genealogi över Östersjön arran-
gerar i september ett seminarium om 
södra Östersjöområdet och Danzig.

Denna gång medverkar Olle Sahlin 
som kan berätta om tyska specialister i 
polsk tjänst och om den egne anfadern 
som blev kunglig bårdskärare i första 
hälften av 1600-talet i Stockholm.

Thomas Murray berättar om skotsk 
invandring till Östersjöområdet under 
samma tid alltifrån Memel i öster till 
Stettin-Wismar i väster.

Någon kommer att berätta om de 
skotska regementena i svensk tjänst 
under första hälften av 1600-talet. 
Och om de svenska kungarnas värv-
ningståg via Danzig för att få hem 
hantverkare, soldater och offi cerare.
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Dessa medlemmars bortgång har 
kommit till vår kän nedom sedan för ra
numret av Diskulogen.

Vi ber våra medlemmar att noga 
kontrollera och eventuellt justera 
referenser så att inte anhöriga till 
de bort gångna be sväras i onö dan!

AVLIDNA

400  Sture Jacobsson, Glansham-
mar

447  Bertil Koch, Saltsjöbaden
928  Sture Josefsson, Kareby
1019  Lars Nordwall, Stockholm
2099  Ingemar Fenander, Uddevalla
4631  Willy Eriksson, Kil
4752  Jan Kjellander, Örebro
5319  Torsten Carlsson, Täby
5391  Eric Ohlsson, Bromölla
5488  Leif Hertzman, Abbekås
5737  Arvid Hansson, Holsljunga
5877  Per Fagerholm, Enebyberg
5879  Egon Lönquist, Kalmar
6641  Bertil Johannisson, Göteborg
6753  Carl Olov Jacobson, Enskede 

Gård
6832  Bo Lidman, Stockholm
7249  Elisabeth Svensson, Udde-

valla
7337  Stig Johansson, Hässleholm
7361  Karl-Erik Sandström, Motala
8308  Georg Wandebäck, Nyköping
8640  Gun Jonson, Göteborg
8906  Robert Hennings, Linköping
9052  Yngve Björnskär, Nyköping
9394  Roland Colm, Uppsala
9766  Edgar Sebeniusson, Västerås
12054  Olof Warnehed, Strängnäs
12174  Ihrene Ek, Västerfärnebo
12472  Inga Lindström, Solna
12631  Kerstin Andersson, Rimforsa
12800  Lennart Wanhatalo, Kista
13305  Börje Carlsson, Brottby
13372  Per O Norén, Norrköping
13810  Nils Ekholm, Bandhagen
14013  B Engström, Ösmo
14366  Barbro Lindberg, Västerås
16965  Barbro Brundin, Huddinge
17604  Gunnar Leksell, Hedemora
17734  Bertil Lorensson, Donsö
18244  Börje Aspvik, Bjursås
18526  Bengt Kyrklund, Helsingfors
19152  Tord Åkerman, Stenungsund
19721  Elinor Andersson, Vederslöv
20120  Sif Jageklint, Hökerum
20818  Hans Njord, Härnösand
20971  Stig Rosenqvist, Johanneshov

22649  Olle Janson, Staffanstorp
23412  Stig Bark, Oxelösund
24223  Lars-Olof Birath, Ytterby
24580  Hans Norgren, Nacka
24638  Jurgen Luhr, Ekerö
25709  Lennart Åkesson, Ystad
26069  Lennart Olsson, Hörby
26073  Gösta Hall, Täby
26794  Lars Jonsson, Sollentuna
27005  Mikael Pettersson, Örebro
27185  Georg Lohman, Kista
27198  Björn Monthan, Löderup
27704  Leif Andersson, Sundsvall
28168  Hilligert Båhlerud, Västra 

Frölunda

● Dödsdatum för alla avlidna.
● Dödsförsamling för alla avlidna.
● Tid (oftast datum) för civilstånds-
förändring för nästan alla som varit 
gifta.
● Civilstånd för alla avlidna.

Några av de kompletteringar som 
införts sedan förra versionen:
● Namn, adress och födelseförsam-
ling för 1,2 miljoner avlidna under 
perioden 1950–1970, eller ca 75 %, 
som saknade de uppgifterna.
● Namn och adress för ytterligare 
100.000 avlidna under den perio-
den.
● Fullständiga uppgifter för ca 
123.000 eller 60 % av dem som 
avlidit åren 1947–1949.
● Fullständiga uppgifter för ca 
375.000 som avlidit åren 2000–
2003.
● Fullständiga uppgifter för ca 8.000
personer som varit skrivna utom-
lands när de avlidit, efter 1990.
● Särskild separering för identifi ering 
av de ca 9.000 personer som haft 
samma personnummer som någon 
annan på CDn.
● Ny sökfunktion vad gäller civil-
stånd vid dödsfallet.
● Engelskt sökprogram inbyggt, även 
med hjälptexter och manual, språket 
väljs från Presentationsskärmen.

Systemkrav: PC med Windows 98 
eller senare och 16 bitars färg, mus, 
CD-läsare, 64 MB RAM, 590 MB 
ledigt hårddiskutrymme (113 MB 
vid CD-installation).

Kan köpas genom Sveriges Släkt-
forskarförbund www.genealogi.se .

● Bräkne härads dombok 1668–1699
I Bräkne härad ingår följande 

socknar: Asarum, Ringamåla, Mör-
rum (del av Vekerum), Åryd, Häl-
laryd, Bräkne-Hoby och Öljehult. 
Även staden Karlshamn är väl repre-
senterad. Forskare: Vanja Jonasson 
och Per Frödholm.

Mer information: 
www.genealogi.se/blekinge

● Piteanor 2005
Totalt innehåller skivan drygt 

77.000 nya poster jämfört med 
”Piteanor 2002” (totalt ca 320.000

● Sveriges dödbok 1947–2003, ver-
sion 3

CD-skivan »Sveriges dödbok 
1947–2003», eller version 3, 
innehåller varierande grad av 
persondata (se närmare under 
Produktfakta längst ner på sidan) 
om alla som avlidit i Sverige un-
der de angivna åren, totalt över 
4,7 miljoner människor (förra 
utgåvan: 4,2 miljoner). Uppgif-
terna är hämtade ur offentliga 
dataregister och bygger på den 
offi ciella folkbokföringen. Sedan 
den förra utgåvan har även ett 
stort projekt med manuell kom-
plettering av uppgifter, Namn 
åt de döda, byggt på innehållet 
på CDn. Sveriges dödbok är ett 
utmärkt hjälpmedel för forskare, 
myndigheter och företag. 

Följande uppgifter redovisas 
om de avlidna:
● Personnummer för alla avlidna.
● För- och efternamn för 94 % av 
de ingående posterna (ej komplett 
för åren 1950–1970).
● Gatu- och postadress för 94 % av 
de ingående posterna (ej komplett 
för åren 1950–1970).
● Födelseförsamling för ca 90 % av 
de ingående posterna (ej komplett 
för åren 1950–1970).

NYA CD-SKIVOR
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kulturhistoria. 5.000 sidor doku-
ment, 30 st bildspel, 500 bilder, 
200 kartor. Skivan kräver Win 
98, Word, Explorer, Powerpoint 
och bildpresentationsprogram.

Köps via Brandstorps hem-
bygdsförening.

Se hemsidan: medlem.spray.se/
brandstorphbf/

● Databasen Kråken 4
Norra Sveriges största helt 

sammanhängande databas för ti-
den 1535–1920-talet. Databasen 
innehåller ca 162.000 personer.

Där du med endast en knapp-
tryckning kan få dina anor ner 
till kanske 1500-talet istället för, 
att kanske sitta i åratal framför 
en mikrokortsläsare eller leta i en 
mängd olika word/adobe/Html-
böcker/dokument.

Förutom de fem kärnsock-
narna Nordmaling, Bjurholm, 
Grundsunda, Gideå och Trehör-
ningsjö, ingår mycket material 
från de omkringliggande sock-
narna, Umeå lands, Vännäs, 
Degerfors, Lycksele, Örträsk, 
Lövånger, Bygdeå, Burträsk, 
Nysätra, Robertsfors, Sävar, Ar-
näs, Björna, Anundsjö, Själevad, 
Fredrika och Åsele. 

Sven Erik Johansson och Skel-
leftebygdens Släktforskare har 
ett samarbete om försäljning av 
databasen Kråken.

Föreningen når du här: 
www.skelleftea.org/forening/fss/. 

För att köra databasen ingår 
också Anarkiv 6.0 Light version 
som fi nns på skivan.

hemman genom att använda doku-
mentens inbyggda bokmärken. Med 
sökfunktionen kan du söka efter ett 
namn eller ett datum i alla doku-
ment samtidigt. Resultatet visas i 
form av en lista där du väljer vilken 
sökträff som du vill undersöka.

Innehåll: Se hemsidan 
www.piteforskare.se 

Datorkrav för att kunna använda 
1700-talets Piteå: PC Pentium med 
minst 100 MHz, minst 16 Mb 
RAM-minne, hårddisk med minst 
31 Mb ledigt utrymme, en CD-Rom 
enhet, minst Windows 95.

Utgiven av Pitebygdens forskar-
förening, Adrian Wennströms väg 
11, 943.33 Öjebyn.

Köps via hemsidan: 
www.piteforskare.se 

● Sidensjö församling 
Sidensjö 1689–1780, Skorped 

1776–1930.
Databasen för Sidensjö består av 

avskrifter av ministralböcker. Ett 
komplement till genealogin ”Siden-
sjö och Skorped släkter och gårdar” 
av A.G. Näslund, Paul Olsson, Per 
Sundin och Sven Sundin.

Barn och båtsmän, torpare med 
familjer. Dödsböckerna innehåller 
under 1700-talet intressanta per-
sonbeskrivningar i prästens anteck-
ningar om den döde i dödsboken. 
De är direkt avskrivna, men ibland 
med en modifi erad stavning.

Köps via Hembygds- och släkt-
forskare Nolaskogs, Box 91, 891.22
Örnsköldsvik, fax 0660-25.11.76.

● Ölands kyrkböcker
Register över födda, vigda, döda. 

Avskrifter t.o.m 1860 för alla sock-
nar. För Gräsgård, Vickleby och 
Mörbylånga t.o.m 1920.

Producenten uppmanar använda-
ren att kontrollera stavning, faddrar 
och eventuella kommentarer mot 
kyrkböckerna: Körsätt: Works-da-
tafi ler.

Avskrifterna är gjorda av Karl-
Axel Björklund, Ekstigen 12, Borg-
holm. Telefon 0485-122.76.

● Brandstorps Historia
Återspeglar delar av Brandstorps 

poster). Dessutom har sökmöjlighe-
terna förbättrats och det är också 
möjligt att göra en viss datum-länk-
ning mellan födelse-, vigsel- och 
dödbok.

Följande nyheter fi nns i den nya 
versionen: Födelse- och vigsel-
böckerna har kompletterats med 
åren 1871–1900. Dödboken är nu 
komplett från de tidigast bevarade 
åren till sekretessgränsen år 1933. 
Dödsuppgifter ur Norrbottens tid-
ningar har kompletterats med åren 
2002–2004. Arjeplog och Älvsbyn 
innehåller ytterligare uppgifter. För 
Arjeplog även födda 1901–1905, 
vigda 1901–1933, dödbok 1932–
1949 samt bouppteckningsregister 
1721–1876. För Älvsbyn fi nns upp-
gifter om födda, vigda och dödbok 
t.o.m år 1920. Dödboken har också 
kompletterats med sidnummer i 
husförhörslängd samt begravnings-
datum.

Utseendemässigt ser layouterna 
likadana ut som Piteanor 2002. I 
dödboken har sökfunktioner för 
mannens namn (när hustru/änka 
har avlidit) samt en generell efter-
namnssökning kommit till.

Innehåll: Se hemsidan 
www.piteforskare.se 

Ett databas- och sökprogram 
(Filemaker Runtime) följer med 
kostnadsfritt på CD-skivan. Du be-
höver alltså inte ha något speciellt 
databasprogram installerat på din 
dator.

Utgiven av Pitebygdens forskar-
förening, Adrian Wennströms väg 
11, 943.33 Öjebyn.

Köps via hemsidan: 
www.piteforskare.se 

● 1700-talets Piteå 
CD-skivan innehåller avskrif-

ter och konstruktioner av olika 
längder som Carina Bäckström 
(1960–1998) har utfört.Det mot-
svarar 1.650 sidor i A4-format. 
Längderna skänktes till Pitebygdens 
släktforskarförening och ges nu ut 
i oförändrad men datorbearbetad 
form. Filerna är i PDF-format och 
läses med Adobe Reader 6.0 som 
medföljer skivan.

Det är enkelt att leta upp olika 

Mer information om ovanstå-
ende CD-skivor och ett hund-
 ra tal andra fi nner du på DIS 
hemsida www.dis.se. Där fi nns 
också information om Fors kar -
stugan, pro gram och mycket 
annat.

Boka tid på 013-14 90 43
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Ta i första hand kontakt med en fad der i din när-
het. Vi får då geo grafi sk närhet mellan fadd rar
och den som söker hjälp. Vi uppnår ock så en 
jämnare för delning av fad derkontakterna.

dag = svarar gärna i telefon på dag tid

kv = svarar helst i telefon på kvälls tid

FADDRAR I POSTNUMMERORDNING

Nytt denna gång är att vi tagit bort faddrarnas gatuadresser eftersom de 
fl esta kontakter först tas på telefon eller e-post.

Disgen/PC

Björn Hellström, 124 54 Bandhagen, 
tel 08-361236 dag+kv, 
bjorn.hellstrom@bhi.se

Rolf Ahlinder, 136 40 Haninge, 
tel 08-7771996, rolf.dis@slb.nu

Stig Geber, 147 63 Uttran, tel 08-
53030734 kv, stig.geber@telia.com

Göran Tengnér, 182 32 Danderyd, tel 
08-7556356, ght@abc.se

Carl-Göran Backgård, 184 35 Åkers-
berga, tel 08-54061136, genealogist.
bica@mbox328.swipnet.se

Holger Andersson, 226 51 Lund, tel 
046-355180, holger.andersson@lsn.se

Anders Larsson, 233 31 Svedala, tel 
040-400233,
anders@dis-syd.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 
0413-22974, bjorn@dis-syd.se

Jan Nilsson, 245 32 Staffans-
torp, tel 046-255788 kv, 
fotojanne@semera.se

Arne Hallberg, 252 51 Helsing-
borg, tel 042-212232 kv, 
arne.h@dis-syd.se

Gunnar Persson, 263 58 Höganäs, tel 
042-330515 kv, gunnar@dis-syd.se

Rune Jönsson, 291 66 Kristianstad, 
tel 044-245217, 
runejoensson@telia.com

Ove Billing, 312 31 Laholm, tel 
0430-14120, ove.billing@telia.com

Ingvar Kärrdahl, 330 15 Bor, tel 
0370-650715, karrdahl@telia.com

Arne Sörlöv, 370 33 Tving, tel 0455-
70304, arne@sorlov.com

Jan Jutefors, 380 30 Rockneby, tel 
0480-66565 kv, 
jan.jutefors@telia.com

Ingrid Lännestad, 421 59 Västra 
Frölunda, tel 031-471847 dag+kv, 
lannestad@tele2.se

Jan-Åke Thorsell, 426 68 Västra 
Frölunda, tel 031-291155 kv,
jama.thorsell@spray.se

Sven Johansson, 441 41 Alingsås, tel 
0322-13849 dag+kv, sven.johansson
@mbox343.swipnet.se

Roger Björkstam, Smällen 120, 
442.51 Ytterby, tel 0705-2223125

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

Karl-Erik Lerbro, 511 55 Kinna, tel 
0320-13235 dag+kv, 
karl-e.Lerbro@telia.com

Rune Johansson, 542 32 Mariestad, 
tel 0501-15682, gentiana@home.se

Börje Jönsson, 575 37 Eksjö, tel 
0381-10840, borje-jonsson@spray.se

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

Karl-Edvard Thorén, 582 26 Linkö-
ping, tel 013-101151 dag+kv, 
karlet@comhem.se

Torsten Ståhl, 603 67 Norrköping, 
tel 011-148066, 
torsten.stahl@home.sol.se

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

Elisabeth Molin, 620 11 Havdhem, 
tel 0498-481377, 
elisabeth@snevide.com

Göran Thomasson, 633 47 Eskilstu-
na, tel 016-130271,
g.thomasson@telia.com

Stig Svensson, 642 95 Flen, tel 0157-
70138, runeby@bredband.net

Gunnar Jonsson, 661 40 Säffl e, tel 
0533-10559,
kilagenealogen@telia.com

Jan Tengelin, 671 30 Arvika, tel 
0570-16187, jantengelin@telia.com

Bengt Hammarström, 691 41 Karl-
skoga, tel 0586-36587 dag+kv, 
b.hammarstrom@telia.com

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

Jörgen Fryxell, 771 40 Ludvika, tel 
0240-13482 kv, fryxell@dalnet.se

Marianne Munktell, 791 36 Falun, 
tel 023-24728, mm@abc.se

Claes Embäck, 804 25 Gävle, tel 026-
192500 kv, claes.emback@tele2.se

Gösta Olsson, 820 60 Delsbo, tel 
0653-12051 kv, 
parmasen@swipnet.se

Harriet Frändén, 820 70 Berg-
sjö, tel 0652-51028, 
harrietfranden@hem.utfors.se

Tony Rödin, 821 35 Boll-
näs, tel 070-3506304, 
tony.rodin@home.se

Tommy Forsström, 824 91 
Hudiksvall, tel 0650-14925,
tommy.forsstrom@telia.com

Staffan Bodén, 825 32 Iggesund, tel 
0650-561417, sboden@post.utfors.se

Arne Ahlström, 831 33 Östersund, 
tel 063-109719, 
arne.ahlstrom@comhem.se

Sven Schylberg, 834 98 Brunfl o, tel 
063-20701 kv, slb312r@tninet.se

Arne Bixo, 840 12 Fränsta, tel 0691-
30502, arne.bixo.dis@telia.com

Joacim Söderström, 854 62 Sunds-
vall, tel 060-155030, 
joacim.h.soderstrom@telia.com

Peter Johansson, 891 33 Örnskölds-
vik, tel 0660-375567, 
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com

Lennart Näslund, 891 92 Örnskölds-
vik, tel 0660-372109 kv, 
lintagan@home.se
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DISBYT-ombud
Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel 
08-7563314,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se

Björn Janson, 243 31 Höör, tel 0413-
22974, bjorn@dis-syd.se

Charlotte Börjesson, 421 38 Västra 
Frölunda, tel 031-478093, 
charlotte.borjesson@telia.com

Hans Vappula, 438 93 Landvetter, tel 
031-945132,
hans.vappula@hem.utfors.se

Rolf Eriksson, 590 49 Vikingstad, tel 
013-81283, rolferiksson@brevet.se

Arne Johansson, 590 80 Södra Vi, tel 
0492-20520,
disbyt-smaland@telia.com

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

Boine Nurmi, 723 41 Västerås, tel 
021-417344, boine.r@nurmi.nu

Tomas Sahlin, 852 37 Sundsvall, tel 
060-158411, tomas.sahlin@home.se

Disbyt/Finland

Gunnar Bergstedt, 112 59 Stock-
holm, tel 08-250966, 
gunnar.bergstedt@gfh.se

Sven-Erik Fahlesson, 892 32 Domsjö, 
tel 0660-50865, fahlesson@hsn.nu

Sigurd Nygren, 906 24 Umeå, tel 
090-186487 kv, 
sigurd.nygren@ersboda.ac

Anneli Alenius, 921 41 Lycksele, tel 
0950-14647,
anneli.alenius@swipnet.se

Laila Larsson, 934 32 Kåge, tel 0910-
720041, tun.larsson@telia.com

Margareta Gerlach, 976 32 Luleå, tel 
0920-281475,
margareta@gerlach.pp.se

Danmark

Georg Agerby, DK-2605 Brøndby, tel 
+45-43965337, g.agerby@jubii.dk

Finland

Henrik Mangs, FI-65100 Vasa, tel 
+358-500268361 kv, 
henrik.mangs@netikka.fi

Norge

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

Alf Christophersen, NO-4909 Songe, 
tel +47-37164209, 
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Disgen/Mac

Kerstin Bjernevik, 164 76 Kista, tel 
08-7511630,
kerstin.bjernevik@bredband.net

Kerstin Olsson, 241 91 Eslöv, tel 
0413-31025, kerstin@dis-syd.se

Sven Olby, 723 55 Västerås, tel 021-
20494, sven.olby@hem.utfors.se

Reunion/Mac

Helge Olsson, 231 70 Anderslöv, tel 
0410-20002, helge.o@telia.com

Inge Ledje, 266 98 Hjärnarp, tel 
0431-455254, i.ledje@telia.com

Gunilla Hermander, 824 42 Hudiks-
vall, tel 0650-94188, 
macnilla@telia.com

Micael Korndahl, 830 13 Åre, tel 
0647-664777,
micael.korndahl@gensoft.se

Kerstin Farm, 856 44 Sundsvall, tel 
060-679111, kerstin.farm@telia.com

Holger

Lennart Ekman, 115 20 Stockholm, 
tel 08-6606789, 
lennart.ekman@tele2.se

Stefan Macklin, 152 50 Södertälje, 
tel 08-55085363, 
stefan.macklin@telia.com

Christina Nygren, 254 53 Helsing-
borg, tel 042-282355, 
nygren.bc@telia.com

Kenneth Mörk, 733 32 Sala, tel 
0224-77572, kmsala@sheab.net

Birgitta Gustafsson, 774 41 Avesta, 
tel 0226-31050, b.sorby@swipnet.se

Tony Jonsson, 870 10 Älandsbro,
tjg@swipnet.se

Min Släkt

Björn Nilsson, 831 61 Östersund, tel 
063-128378, bjonil@telia.com

Kjell Weber, Källarbanken 11,
423.46 TORSLANDA, 031-56.34.77,
dis_arkiv@dis.se

DIS arkiv

DIS Arkiv innebär att medlemmen kan 
deponera sitt släktforskarmaterial lag-
rat på datamedia. Syftet är att nu och i 
framtiden erbjuda andra släktforskare 
tillgång till de material som DIS-med-
lemmar överlåter. När och på vilket sätt 
materialet får disponeras bestämmer 
DIS-medlemmen själv genom ett avtal 
med DIS.

Medlemmen erbjuds också möjlig-
heten att skriva ett ”släktforskartesta-
mente” att placera i sitt bankfack till-
sammans med kopior på sina disketter, 
så att anhöriga kan hantera materialet 
på önskat sätt.

Skicka ditt DISBYT-utdrag till 
närmaste DISBYT-ombud. Mac-
användare skickar dock all tid till 
Hans Vap pula.

Vi riktar ett välkommen till nya 
faddern Margareta Gerlach i Lu-
leå, och ett stort tack till avgång-
na faddrarna Bernt Lindfors och 
Roland Karlsson samt postumt 
till Lars Nordwall och Lars Bertil 
Nilsson som avlidit.

I EN RAPPORT tar Post- och telestyrelsen 
sig an det allt större problemet med 
spionprogram. Med ”spionprogram” 
menas program eller funktioner som 
Internetanvändare vanligtvis omed-
vetet laddar ner eller på annat sätt 
blir drabbade av och som kan kränka 
användarens integritet.

I rapporten beskrivs bland annat 
vad spionprogram är, vilka olika sor-
ter som fi nns samt hur dessa installeras 
och påverkar användaren. Dessutom 
fi nns i rapporten en genomgång av det 
rättsliga läget och säkerhetstips.

Rapporten är en del av PTS arbete 
med säkerhet och Internet. Myndighe-
ten kommer att vara med i den natio-
nella säkerhetskampanjen Surfa lugnt 
som startade den 29 april. 
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DISGEN

DISGEN 8  600 kr

Uppgradering från
 tidigare versioner 250 kr
För den som vill köpa en uppgradering 
krävs oav brutet med lemskap se dan
förra kö pet av DISGEN.

DIS-pin
DIS-pin i emalj
 och gulmetall 25 kr

Äldre nr av Disku logen
I mån av tillgång 20 kr/nr

Böcker
Sorsele – samesläkter, del 1
 av Thea Häl leberg 340 kr
Sorsele – samesläkter, del 2
 av Thea Hälleberg 340 kr
Sorsele – samesläkter, del 3
 av Thea Hälleberg 340 kr

Register till Vigsellängder

Format:
 A4 häftad, vissa endast
 på mikrokort

Församling  Tidsperiod Pris

Bohuslän
Backa 1826–1861 95 kr
Säve 1826–1860 95 kr

Gotland
Öja 1745–1860 95 kr

Gästrikland
Österfärnebo (3 mikrokort)
 1688–1862  65 kr

Halland
Årstad 1714–1860 95 kr

Småland
Granhult 1696–1850 95 kr
Lidhult 1823–1860 95 kr

Marbäck 1643–1860 145 kr
Öjaby 1693–1860 70 kr

Södermanland

Grödinge 1798–1861 120 kr

Värmland

Gräsmark 1750–1805
  1838–1860 170 kr
Långserud (3 mikrokort)
  1693–1860  65 kr
Rudskoga 1689–1869 170 kr
Södra Råda 1685–1860 120 kr
Visnum-Kil 1706–1860 170 kr

Västergötland

Angered 1753–1773
  1845–1865 95 kr
Hyringa 1718–1830 95 kr
Håcksvik 1704–1860 95 kr
Levene past. (4 mikrokort)
 (Levene, Long, 
 Slädene, Spar lösa)
 1688–1860  80 kr
Längnum 1721–1840 95 kr
Malma 1708–1831 95 kr

Östergötland
Lillkyrka 1667–1860 70 kr

Beställningar för medlemmar
Medlemmar kan beställa från DIS på två sätt. Det enk laste är 
att du gör din be ställning på vår hem sida www.dis.se un der
”Beställ”.  Al ternativet är att ringa DIS kans li på te lefon 013-
14.90.43.

Kom ihåg att alltid ange med lemsnummer vid kon takt
med kansliet!

Betalning

Betala alltid i förskott till 

DIS plus girokonto 1.40.33-5

eller bankgiro 5009-6742. 

Porto ingår i priserna.

Vid brådskande beställ-

ning kan dock betalning ske 

mot post förskottstillägg.

Ring i så fall till DIS kansli!

This will probably be the last summa-
ry in English that we, Bo and Lynette, 
compile. Instead there is a project to 
make a PDF-”paper” that has been 
named ”ROOTED IN SWEDEN”, 
that will have full articles in English 
as an alternative/complement to Dis-
kulogen. It felt so crippling to do just 
a summary of some of the articles that 
we thought would be of greater inte-
rest to you who have Swedish roots. 
The hope is to get this new ”paper” 
out before the summer to our non 
Swedish speaking members.

.. ..

Page 3

”A few words from the 
Chairman” by Sture Bjelk-
åker

This spring DIS celebrated its 25 year 
birthday with a jubilee dinner where 
the founders were celebrated. DIS and 
Genline will be touring Sweden with a 
road-show this summer, where the re-
gional DIS organisations help out. DIS 
will also go on another tour, Swedgen-
tour 05, together with The Federation 
of Swedish Genealogical Societies.The 
tour goes to a large convention in Salt 
Lake City, and to the Swedish settle-
ments around Seattle and Vancouver. 
DISBYT and the genealogy CD’s the 
Federation has produced will be de-
monstrated.

Page 4

”Linköping now has a com-
puter museum” by Björn 
Johansson

Computers from 50 years are on 
display in the new IT-ceum computer 
museum in Linköping.

Page 7

”She has done it again” by 
Hans Læstadius

Thea Hälleberg came out in February 
with her third book about Sorsele 
Parish back to the 1600’s. This book 
contains, as do the fi rst two, extensive 
pedigrees  for each and every one of 
the described families. Thea’s material 
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SUMMARY IN ENGLISH

For questions and further in forma-
tion on the content of Disku logen,
send a mail to translation@dis.se.

has an unbelievable amount of infor-
mation, all meticulously researched 
and documented and the information 
is presented in a logical and under-
standable way, with references and a 
good register.

Page 8

”A merry ring dance with 
the Ringdahls” by Bo Nor-
denfors

Bo tells the story about how they found 
relatives of his wife in Aliceton, North 
Dakota. It started with their daughter 
doing a genealogy project in school. 
The family continued researching via 
Genline, Ancestry, and Google to mail 
contacts in the USA with a cousin who 
still lived where the Swedish emigrant 
had settled in North Dakota. The cou-
sin had researched and written a book 
about her own family and all other 
settlers that had come to Aliceton 
mainly from Skåne.

Page 10

”How to move fi les be-
tween Mac and PC” by Olof 
Cronberg

You can subscribe to an iMac account 
from Apple and have access to a fi le 
area where you can share your fi les 
or use it for you own transfer of fi les. 
This can also be used as a backup. If 
you have your Mac OS X and Win-
dows XP computers networked, you 
can let the Macintosh act as a fi le ser-
ver for the PC. The PC can then access 
the shared fi les directly, and above all 
without any extra subscription cost.

Page 11

”New Genline reader for the 
Mac” by Olof Cronberg

Genline came out with a new special 
Genline Family Finder for Mac OS X 
in December. This new reader is about 
three times as fast as the earlier ver-
sion after some Java code had been 
exchanged for native Macintosh code. 
The effect is that the pages are shown 
faster. The new reader can be down-
loaded from www.genline.com.

Page 12

”It started with a picture...” 
by Gunnar Pettersson

Gunnar found an envelope with a 
photo among the pictures that an 
ancestor had left behind. On the en-
velope was written “Memory of my 
best friend...” and there the curiosity 
was woken up even though, as usual, 
it was late at night. But with the help 
of genealogy CD’s Gunnar found, of 
all things, a probable connection to his 
signifi cant other...

Page 13

“DIS and computer history 
was the theme at the yearly 
meeting” by Sture Bjelkåker

About 110 members came to our 
yearly meeting where the delegates 
were presented with 2 CD’s with all 
issues of our member papers from 
1980. These CD’s can be ordered for 
50 kr from DIS.

Page 16

“Learn more about Disgen” 
by Ingvar Kärrdahl

This time the series is about using the 
standardised entry of villages.

Page 21

“Show your research with 
HTML-fi les in a web brow-
ser” by Helge Olsson

An introduction in how to share your 
work with family by exporting the 
information to html-fi les and for ex-
ample saving it on CD’s.

Page 25

“The research is in danger if 
you don’t regularly refresh 
the information”

Do you save your research data in the 
safe? Even if you do, you are not safe 
from the risk of losing it since fl oppies 
and CD’s degrade. So be sure to re-
fresh your data by copying to new me-
dia that your computer can handle.

Page 27

“Göteborg presents The 
Port to the West at the ge-
nealogy days 26-28 August”

Göteborg has always been the port 
to the west with the majority of the 
emigrants passing through the town in 
the 1800’s to be taken to America by 
The Wilsonline or The Swedish Ame-
ricaline. You can read more about the 
genealogy days at www.slaktdata.org/
gbg2005/.

Page 28

“DISBYT” by Olof Cronberg

During 2004, 600 members sent in 
their fi rst data to be processed, and 
6.5 million searches were made. This 
spring there have been a number of en-
hancements, such as arrows showing 
that there is more information about 
a parent or child. And more enhance-
ments are coming.

Page 28

“The Central Soldiers Regis-
ter” by Sture Bjelkåker

The register can now be searched at 
soldat.dis.se. The search pages are av-
ailable in both Swedish and English. 
The Central Soldiers Register together 
with the registrars are responsible for 
the content and DIS is responsible for 
the web site and the technical opera-
tion.

Page 30

“New CD’s”

The Swedish Death book 1947–2003 
is now available with info about all 
4.7 million people who died in Swe-
den duing the years it covers. There is 
though still a lack of names for 6 % of 
the people.

Page 36

“Pictures in RTF- and DOC-fi -
les” by Karl-Erik Lerbro

How to have the pictures included 
when you export your data from Dis-
gen to Word.
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POSTTIDNING B

Avsändare: Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

Du kanske någon gång har råkat ut 
för att du skrivit någon form av tavla 
med bilder till RTF-fi l och undrat 
varför dina bilder inte håller de mått 
du angav då du skrev in bildnoti-
serna i Disgen – och som du ser då du 
granskar tavlan. Eller du kanske har 
försökt skicka fi len till moster Anna 
i Australien och fått beskedet att inga 
bilder visas i dokumentet.

Både problemet med bildstorlek 
och saknade bilder har sin orsak i 
hur Disgen hanterar över föringen av 
bilderna till RTF-fi l och hur  Word 
hanterar bilderna i dokumentet.

När du i Disgen skriver en tavla till 
RTF-fi l överförs en referens, ibland 
kallad koppling eller länk, till de 
bildfi ler som är inlagda på personerna 
i tavlan.

Det står också i handledningen (sid 
45) att det kommer med referenser till 
bilder vid skrivning till RTF-fi l – även 
om det kan vara svårt att tolka ”kon-
sekvenserna” av detta.

Om du sedan tar in dokumentet 
(RTF-fi len) i Word i samma dator som 
du använde då du gjorde RTF-fi len 

letar Word upp bildfi len med ledning 
av referensen och visar bilden i doku-
mentet. Det fi nns i realiteten ingen 
bild i dokumentet; endast en referens 
till bildfi len.

Det är därför som dokumentfi len 
blir mycket mindre än vad du kanske 
förväntar dig med tanke på att den 
skall innehålla bilder.

Bildstorlek

Den bildstorlek du angivit i Disgen 
följer inte med till RTF-fi len. Det är 
bilden i originalstorlek som Word 
hämtar in och visar med hjälp av refe-
rensen, oavsett vilka värden du ställt 
in i Disgen. 

Även om du i Word justerar bilden 
i dokumentet, och sedan återsparar 
i RTF-format, är det ändå den opå-
verkade originalbilden som Word 
hämtar också nästa gång du öppnar 
den sparade fi len. Men om du sparar 
fi len i Word-format (.doc) bevaras den 
justerade bildstorleken.

Sända med e-post

Om man sänder denna fi l, antingen 
i RTF- eller DOC-format med e-post 
kommer inte heller här någon bild 
med – endast en referens till en bild, 

som ju mottagaren inte har i sin dator 
och därför följaktligen inte kan visas.

För att bilderna skall följa med fi len 
måste man infoga dem i dokumentet. 
Skriver du ett Word-dokument ”för 
hand” och lägger in en bild från en 
bildfi l infogas den normalt, om du 
själv inte valt koppling. (Se Hjälp för 
Word). 

Du måste därför, vid utskrift från 
Disgen, i efterhand byta referensen i 
dokumentet till en ”kopia” av bilden. 
Detta gör du genom att i Word mar-
kera bilden och sedan välja Infoga/
bildobjekt/från fi l i menyn; (se bild) 
leta upp originalbilden, i dgpick eller 
annat valt arkiv, och välja Infoga. Nu 
har referensen till bilden ersatts med 
en infogad bild och du kan justera 
storleken och spara fi len.

Nu är det heller inte nödvändigt att 
spara dokumentet i Word-format för 
att storleksändring av bilden inte skall 
förloras, eftersom den nu är infogad i 
dokumentet.

Ett annat sätt att spara dina tavlor 
på fi l är att ”skriva ut” dem i PDF-
format. För det fordras dock speciell 
programvara. Till exempel Acrobat 
Distiller eller motsvarande gratispro-
gram som kan hämtas på nätet.

Bilder
i RTF-
och
DOC-
fi ler Du måste, vid utskrift från Disgen, i efterhand byta 

referensen i dokumentet till en ”kopia” av bilden. 
Det gör du genom att i Word markera bilden och 

sedan välja Infoga/bildobjekt/från fi l i menyn.

AV KARL-ERIK LERBRO


