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datorhjälp i släktforskningen

UTKOMMER fyra gånger per år 

ANSVARIG UTGIVARE Sture Bjelk-

åker  REDAKTÖR Bernt Stenmark, 

Volframgatan 12, 811.54 Sandviken, 

tel 026-25.83.80, redaktor@dis.se  

TRYCK Sandvikens Tryckeri

med Släktforskarnytt
diskulogen INNEHÅLL

FÖRENINGEN

Föreningen DIS
Gamla Linköping 
582 46 LINKÖPING

Telefon:               013-14.90.43
Fax:                     013-14.90.91
E-post:                dis@dis.se
Hemsida:            www.dis.se

Postgiro:             1.40.33-5
Bankgiro:            5009-6742

Medlemsavgift:  120 kr per år
Familjemedlem: 60 kr per år

Familjemedlem får inte eget 
exemplar av Diskulogen.

EXPEDITION OCH FORSKARSTUGA

Hovslagaregatan 3
Gamla Linköping

Öppet månd–fred kl 9–16
Kansliet lunchstängt kl 12–13

På sommaren är forskarstugan även 
öppen kl 12–16 de flesta helger. 
Ibland extra öppet på kvällar och hel-
ger. Ring gärna före besök.

Kansli:                  Ragnhild Bergström
                             Gull-Britt Andersson 
Kvällsaktiviteter: Björn Johansson
                             013-15 88 31
Tf webbredaktör: Håkan Asmundsson 
                             webmaster@dis.se 
Telefon:                013-14.90.43

ANNONSPRISLISTA 

                       Svart      Fyrfärg
Helsida      4.000 kr      8.000 kr
Halvsida    2.000 kr      4.000 kr
1/4 sida      1.000 kr      2.000 kr
1/8 sida         500 kr      1.000 kr
Tidningen trycks i 25.000 exemplar

Medlemmars radannonser på en spalt 
kostar 10 kr per rad. Annonserna be-
står endast av text och med fet rubrik. 
Min 3 rader och max 10 rader.
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Omslaget
Övre bilden: Tore Nilsson, 
Skara, bläddrar i en av de 
över 1.000 släktböcker han 
producerat.

Nedre bilden: Charlotte 
Börjesson demonstrerar 
DIS programvara på USA-
turen.

FOTO: BERNT STENMARK

Nästa tidning
2006 års utgivning av Diskulogen planeras 
enligt följande:
  Sista dag
 Utgivning för manus
Nr 72 mitten mars 10 februari
Nr 73 mitten juni 10 maj
Nr 74 slutet september  10 augusti
Nr 75 mitten december 10 november

Tore Nilsson, Skara, har 
14.000 diabilder i sitt arkiv.



2 | Diskulogen nr 71                                                                     Diskulogen nr 71 | 3

Medlemstidning för Föreningen DIS
Föreningen för 
datorhjälp i släktforskningen

UTKOMMER fyra gånger per år 

ANSVARIG UTGIVARE Sture Bjelk-

åker  REDAKTÖR Bernt Stenmark, 

Volframgatan 12, 811.54 Sandviken, 

tel 026-25.83.80, redaktor@dis.se  

TRYCK Sandvikens Tryckeri

med Släktforskarnytt
diskulogen INNEHÅLL

FÖRENINGEN

Föreningen DIS
Gamla Linköping 
582 46 LINKÖPING

Telefon:               013-14.90.43
Fax:                     013-14.90.91
E-post:                dis@dis.se
Hemsida:            www.dis.se

Postgiro:             1.40.33-5
Bankgiro:            5009-6742

Medlemsavgift:  120 kr per år
Familjemedlem: 60 kr per år

Familjemedlem får inte eget 
exemplar av Diskulogen.

EXPEDITION OCH FORSKARSTUGA

Hovslagaregatan 3
Gamla Linköping

Öppet månd–fred kl 9–16
Kansliet lunchstängt kl 12–13

På sommaren är forskarstugan även 
öppen kl 12–16 de flesta helger. 
Ibland extra öppet på kvällar och hel-
ger. Ring gärna före besök.

Kansli:                  Ragnhild Bergström
                             Gull-Britt Andersson 
Kvällsaktiviteter: Björn Johansson
                             013-15 88 31
Tf webbredaktör: Håkan Asmundsson 
                             webmaster@dis.se 
Telefon:                013-14.90.43

ANNONSPRISLISTA 

                       Svart      Fyrfärg
Helsida      4.000 kr      8.000 kr
Halvsida    2.000 kr      4.000 kr
1/4 sida      1.000 kr      2.000 kr
1/8 sida         500 kr      1.000 kr
Tidningen trycks i 25.000 exemplar

Medlemmars radannonser på en spalt 
kostar 10 kr per rad. Annonserna be-
står endast av text och med fet rubrik. 
Min 3 rader och max 10 rader.

© 2005 Föreningen DIS
ISSN 1101-3826

O
R

D
F

Ö
R

A
N

D
E

N
 H

A
R

 O
R

D
E

T

DIS styrelse 2005
Ordförande
Sture Bjelkåker, Hässlegatan.5, 589.57 

Linköping, 013-15.09.02, 
    mobil 070-591.60.62, ordf@dis.se
Vice ordförande
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A, 

352.34 Växjö, 0470-217.63,
     olof.cronberg@abc.se
Sekreterare
Elisabeth Leek, Norra Notåsa, 
     573.73 Sunhultsbrunn, 0140-212.25, 
     elisabeth.leek@telia.com
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, Hellbergs väg 
14 B 1tr, 791.36 Falun, 023-247.28, 
mm@abc.se

Eva Dahlberg, Brunnsgatan 28, 
553.17 Jönköping, 036-16.98.57, 
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 3 A, 825.31 Igge-
sund Ordf: Staffan Bodén, 
tel 0650-56.14.17, ordf_mitt@dis.se

DIS-Nord, c/o Åke Westring ( t f ordf), 
Laxgatan 1 D, 931 64 Skellefteå, 
tel 0910-701.50.59, 

    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, Mandolingatan 19, 421.45 
Västra Frölunda. Ordf: Anita Gartz, 
tel 0511-37.60.37, ordf_vast@dis.se

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

Även om släktforskare kanske är mest vana vid att se bakåt, 
så finns det all anledning att se framåt när det gäller forsk-

ningens villkor och – för DIS del – särskilt vad avser tekniska 
hjälpmedel och deras tillgänglighet. Som framgår i detta nummer 
finns nu en särskild grupp som ska stimulera denna process, så att 
DIS och dess medlemmar i framtiden på bästa sätt kan bidra till 
förbättrade forskningsmöjligheter genom den teknik som finns 
och som kommer att finnas. T ex ger Olof Cronbergs reportage 
från USA upphov till några idéer att undersöka. Ett annat positivt 
tecken är att ytterligare ett antal programmeringskunniga med-
lemmar nu kunnat engageras i utvecklingen av Disgen och kanske 
nya Disgen-relaterade program.

PÅ DISBYT-FRONTEN är försöken med att ta in referenser till kyrk-
boksregister framtagna av 
andra organisationer en spän-
nande idé. Den kanske kan 
lösa dilemmat att på ett en-
kelt sätt hitta fram till önskad 
information i alla värdefulla 
register och databaser som 
publiceras på t ex CD. Detta  
kräver givetvis överenskom-
melser som är till fördel för 
både registerutgivarna och 
släktforskarna. Se artikeln om 
SPÅR i detta nummer.

YTTERLIGARE ETT ÅRSMÖTE STÅR FÖR DÖRREN, där bl a framtidsdis-
kussionerna naturligen kommer att ventileras, tillsammans med 
de sedvanliga årsmötesfrågorna. På föredragspunkten passar vi 
denna gång på att uppmärksamma den omfattande scanningen av 
arkivmaterial med anledning av att det gått tio år sedan Genline 
presenterade sin idé om Kyrkböcker Online på DIS årsmöte 1996. 
Fler aktörer har tillkommit, främst SVAR, och det är viktigt för 
oss släktforskare att mesta möjliga efterfrågat källmaterial görs 
tillgängligt på Internet på gynnsammast möjliga villkor och med 
god kvalitet.

LÖRDAG 18 MARS 2006 har Släktforskarförbundet ”proklame-
rat” som Släktforskningens dag. Då är det meningen att det på 
så många orter i landet som möjligt ska ordnas aktiviteter för 
släktforskning, inte minst för att locka nya släktforskare. Som 
vi ser av bl a DIS medlemstillströmning så är intresset ingalunda 
mättat. För DIS och regionföreningarna gäller det att denna dag 
gärna tillsammans med lokala släktforskarföreningar ordna ”öp-
pet hus” på så många platser som möjligt. Forskarstugan i Gamla 
Linköping blir självklart en sådan plats.

STURE BJELKÅKER

Framtida
forsknings-
möjligheter
tas upp
i olika
sammanhang
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Frågar man Tore Nilsson varifrån han 
fått sitt stora intresse för olika frågor 
hänvisar han till sin far David.

– Jag hade en far som var mång-
sysslare.

David Nilsson var lantbrukare i fjär-
de generationen på gården Björstorp 
Mellomgården, Ljungsarp i Tranemo 
kommun, tre mil söder om Ulrice-
hamn. Han var kommunalnämndsord-
förande, kyrkomusiker och hade en rad 
andra uppdrag.

Bildade släktförening

David var med om att bilda släktför-
ening och hembygdsförening. Han 
och makan Alma donerade 1970 tom-
ten och huset till hembygdsföreningen 
som hembygdsgård.

– Det är grunden till mitt intresse, 
säger Tore.

Hur hinner han allt, Tore Nilsson i Skara?

Han har och har haft en mängd olika upp-

drag. Redan som 60-åring tog han därför ut 

pension från sitt jobb på Västsvenska Lantmän 

för att hinna med alla uppdrag – släktforskning 

är bara ett av dem. Som ordförande i Föreningen 

Lommaredsläkten har han producerat över 1.000 

individuella släktböcker.

Tore Nilsson har gjort mer än  1.000 individuella släktböcker
Flera datorer, skrivare, skanner, och all annan nödvändig utrustning har Tore Nilsson för att göra släktböcker.

En man med
många uppdrag

AV BERNT STENMARK
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Själv har han varit veterinärsassis-
tent hos Skara Semin, säljkonsulent 
hos Lactamin, platschef vid Västsven-
ska Lantmän i Folkabo och Skara, in-
formatör vid Västsvenska Lantmäns 
huvudkontor i Lidköping med mera. 
På huvudkontoret byggde han upp ett 
museum med historiskt arkiv.

Och så är det alla fritidsuppdrag 
som Tore Nilsson ägnat sig åt. Det här 
är några under årens lopp:
 Han äger föräldragården i Ljungs-

arp, där han fortfarande sköter 
skogsbruket tillsammans med Söd-
ra Skogsägarna.

 På föräldragården byggde han på 
1990-talet ett lantbruksmuseum i 
f d ladugården. Det består av ma-
skiner och redskap som använts un-
der 1900-talet. Museet donerades 
sedan till hembygdsföreningen.

 I ungdomen ägnade sig Tore bland 
annat åt att ringmärka 2.000 fåglar 

åt Riksmuseum, pressa 250 växter 
och spela dansmusik.

 I vuxen ålder har han haft en rad 
politiska uppdrag, bland annat har 
han varit ledamot av Skara kom-
munfullmäktige i 36 år, kommun-
styrelsens AU, suttit i skolstyrelsen 
och tekniska nämnden. Några an-
dra exempel är att han varit ordfö-
rande i fritidsnämnden, turistrådet, 
turistnämnden, byggnadsnämnden 
och trafiksäkerhetsrådet.

Kyrkan och manskör

 Domkyrkoförsamlingen har en-
gagerat Tore Nilsson, liksom det 
kommunala bostadsbolaget. Han 
har också haft olika uppdrag i cen-
terpartiets lokala organisation och 
har varit ordförande under några 
år i Studieförbundet Vuxenskolans 
lokalavdelning.

 Till detta kan läggas att han varit 

ordförande och sekreterare i Skara 
manskör samt vice ordförande och 
ordförande i Föreningen Nordens 
lokalavdelning.

 Ett antal jubileumsböcker för olika 
organisationer har Tore Nilsson 
som upphovsman eller delansvarig.

 I arkivet har han cirka 14.000 dia-
bilder från 1955 till våra dagar.
Har släktforskning något utrymme 

i Tore Nilssons fritid?
– Jo, jag började tidigt med släkt-

forskning. Jag har forskat rätt så re-
jält i minst 30 år och har cirka 10.000 
släktingar registrerade i min forsk-
ning. Där har jag Disgen att tacka för 
mycket.

DIS-Väst

Och givetvis är Tore därför engagerad 
också i släktforsknings- och hem-
bygdsföreningar. Han sitter i styrelsen 
för Västgöta Genealogiska Förening, 

Tore Nilsson har gjort mer än  1.000 individuella släktböcker
Ett välfyllt referensbibliotek tillhör utrustningen. I handen håller Tore Nilsson ett exemplar av en släktbok.

FOTO: BERNT STENMARK
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DI avstyrker
buggade datorer
En utredning föreslår att brotts-
utredare ska få möjlighet att 
undersöka all information i en-
skildas datorer. Antingen plan-
teras ett program (en trojan) 
i datorn eller också installerar 
man hård- eller mjukvara direkt 
i datorn. Datainspektionen (DI) 
avstyrker förslaget.

Utredningen, som heter Tillgång 
till elektronisk kommunikation i 
brottsutredningar m.m., föreslår 
ett nytt tvångsmedel – hemlig da-
taavläsning. Det är tänkt att när 
brottsbekämpande myndigheter 
gör förundersökningar om all-
varliga brott ska man efter beslut 
av domstol kunna undersöka all 
information i enskildas datorer. 
Antingen placerar man till exempel 
en trojan i datorn via nätet eller 
också installerar man hård- eller 
mjukvara direkt i datorn genom 
hemligt intrång i bostad eller på 
arbetsplats.

Datainspektionen avstyrker 
förslaget av flera skäl. Hemlig 
dataavläsning är betydligt mer in-
tegritetskänsligt än de tvångsmedel 
som finns idag. Avlyssning fångar 
ju bara upp meddelanden när de 
sänds, medan avläsning hämtar 
all lagrad information (ljud, bil-
der, privat korrespondens) och 
dessutom information i realtid, till 
exempel från webbkameror.

Avsikten är att metoden ska få 
användas även om det inte finns 
någon skäligen misstänkt. Dess-
utom står det i förslaget att det är 
informationssystem som ska avlä-
sas och det begreppet är inte när-
mare definierat. Det kan bli svårt 
att göra avläsningen med sådan 
precision att man enbart hämtar 
den information som omfattas av 
domstolens beslut.

Datainspektionen ifrågasätter 
om förslaget är lagligt om man ser 
till reglerna om enskildas rätt till 
skydd för privat- och familjeliv, 
hem och korrespondens som bland 
annat finns i regeringsformen och 
Europakonventionen.

är suppleant i DIS-Västs styrelse, är 
ordförande i Föreningen Lommared-
släkten, har varit ordförande i Skara 
Medeltidsgille och är ordförande i 
Ljungsarps hembygdsförening.

Det känns inte som någon över-
raskning när man får veta att han tog 
pension redan vid 60 års ålder för att 
hinna med alla uppdrag.

Lommareds-Bladet

Föreningen Lommaredsläkten, med 
knappt 300 medlemmar, bildades 
1966 och Tores far David var dess 
förste ordförande. Åren 1973–1985 
hette ordföranden Ebbe Tengvall, men 
sedan 1986 har Tore Nilsson varit för-
eningens ordförande.

– Och det innebär att jag gör det 
mesta själv, säger han.

Bland annat ger han regelbundet ut 
Lommareds-Bladet som är släktens 
föreningsblad. Han lägger också ner 
stort arbete på att komplettera fören-
ingens släktpärmar.

I ett av föreningsbladen skriver han: 
”För 38 år sedan, 1966, kom den för-
sta upplagan, tre pärmar med ca 715 
sidor. Genom stort ideellt arbete 1991 
ökade vi antalet sidor till ca 1.500, 
fördelat på 8 pärmar, där anorna går 
tillbaka till slutet av 1500-talet.”

– Men nu är tiden ute för systemet 

med lösblad i A5-pärmar, säger Tore 
Nilsson. Jag håller just på med att 
ringa runt till familjer i hela landet för 
att få med alla ej rapporterade gifter-
mål, barn, adresser m m som underlag 
för datorisering.

Nyfiken och enveten

– Jag tycks vara ganska ensam om att 
ha med alla nu levande släktingar och 
ingifta och deras barn. Kanske för att 
jag är både nyfiken och enveten. Tack 
vare detta har jag sammanfört många 
ofta närboende, som inte hade en 
aning om att de var släkt.

Alla under åren producerade 
släktböcker är i dataversion och A4-
format.

Tore tycker att Disgenprogrammet 
är lätt att hantera och skriva ut för be-
ställarens individuella antavla i både 
grafisk form, livslinjer och tabellform. 
Stamtavlan är givetvis gemensam för 
den speciella gren beställaren tillhör.

Berättelser och bilder finns givetvis 
också med. Disgen och Word är de pro-
gram som huvudsakligen används.

Olika färger

Allt skrivs ut i A4-format på papper i 
olika färger.

– Jag använder olika färger på 
papperet för till exempel tabeller och 
register för att lättare hålla ordning på 
bokens innehåll.

Tore Nilsson är ordförande i För-
eningen Lommaredsläkten och har till 
den grenen och halvdussinet övriga 
släktgrenar producerat över 1.000 
individuella släktböcker. Den mest 
omfattande blev på cirka 400 sidor. 
Annars är det vanligt med ett omfång 
på 200–250 sidor. Sidorna limmas i 
ryggen mellan pärmar.

Ordning och reda ska det vara och 
Tore Nilsson för därför register över 
alla släktböcker han gör och deras 
innehåll. Den äldsta är från 1993.

Och beställningarna tycks inte ta 
slut. Vid Diskulogens besök låg fem 
sådana och väntade på att produceras.

De utskrivna bla-
den placeras mellan 
pärmar, läggs i lim-
häftaren och så är 
en ny bok färdig för 
leverans.
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HALLANDS
GENEALOGISKA

FÖRENING

400 CD-skivor
från Halland

Mantalslängder församlingsvis
Kyrkoböcker 1895–1934
Bouppteckningsregister

Vigselregister
 

beställning via HGF:s bokhandel
www.genealogi.se/halland
Fiskaregatan 17, 302 38 Halmstad

Telefon 035-12 82 72

Många känner idag oro för att använ-
da internet. Grundläggande kunskap 
och några enkla handgrepp är dock 
allt som behövs för att man ska kunna 
surfa lugnt.

Därför har en koalition av femton 
myndigheter, organisationer och fö-
retag dragit igång kampanjen Surfa 
Lugnt. Den syftar till att hjälpa svens-
ka surfare med kunskap om hur man 
undviker att drabbas av och sprida 
virus vidare, få bukt med skräpmejl 
samt att upptäcka bedrägeriförsök 
(s.k phishing) på internet.

– Internet fungerar precis som öv-
riga samhället. Bland allt det sköna 
som finns gömmer sig små element 
av illvilja, säger man från kampanjens 
sida.

Tekniken gör internet till det värde-
fulla verktyg det är, och det är också 
tekniken som hanterar säkerheten på 
datorn.

Rätt utrustning

Egentligen är det bara tre saker man 
behöver komma ihåg:
 Använd ett uppdaterat antivirus-

program 
 Använd en uppdaterad brandvägg 
 Uppdatera regelbundet webbläsare 

och operativsystem
Beteendet är en viktig faktor 

när det handlar om att surfa lugnt. 

Brandväggar och antivirusprogram 
hjälper till att hålla objudna gäster på 
avstånd. Det är dock den som surfar 
som bestämmer vem som ska släppas 
igenom. 

Att surfa lugnt handlar därför även 
om att lära sig hur man lämpligast 
gör för att ladda ner filer på ett säkert 
sätt eller hur man ställer in sitt anti-
virusprogram så att det uppdateras 
automatiskt.

Sprid inte problemen vidare

Även om man varit försiktig finns 
det alltid en risk att råka ut för virus. 
Skulle det hända är det därför viktigt 
att se till att viruset inte sprids vidare. 

Grundläggande för att undvika 
spridning av problem är att slå av da-

”Anbytarforum har en miljon besö-
kare per år och i samband med Data-
inspektionens beslut publicerades 500 
debattinlägg inom loppet av ett par 
dygn. Vi fick också ta emot mängder 
av telefonfrågor.” Det konstaterar 
Datainspektionens tidning Magazin 
Direkt i sitt senaste nummer.

Det handlar alltså om Datainspek-
tionens beslut om att vissa rubriker på 
Rötters Anbytarforum måste stängas. 
Privatpersoner hade klagat på vissa 
uppgifter och hävdat att de strider 
mot Personuppgiftslagen (PuL).

PuL reglerar information som kan 
knytas till en levande fysisk person. 

Om känsliga personuppgifter ska 
behandlas måste personen ifråga ge 
sitt samtycke. Ibland kan uppgifter 
om avlidna ”härledas till någon nu 
levande” vilket inte är tillåtet enligt 
PuL. Och upplysningar om brott får 
bara myndigheter hantera.

Släktforskarförbundet och Datain-
spektionen har träffats för att bland 
annat diskutera hur man ska precisera 
uttrycket ”härledas till någon nu le-
vande” och vad lösenord på Anbytar-
forum skulle innebära.

Diskulogen återkommer med rap-
portering i det här ärendet i en senare 
tidning.

torn eller stänga internet-anslutningen 
när den inte används.

Var också misstänksam mot ovän-
tade bilagor och länkar i e-post och 
skicka inte dessa vidare.

Den som vill läsa mer om kampan-
jen Surfa Lugnt kan gå in på adressen 
www.surfalugnt.se

På www.surfalugnt.se finns mer att 
läsa om kampanjen. Det går också 
att ta kontakt med en expertpanel.

Myndigheter och företag i kampanj

Datainspektionens beslut 
resulterade i 500 debattinlägg

VID SLÄKTFORSKARDAGARNA I RON-
NEBY år 2003 tog släktforskarförbun-
det initiativ till en vykortskampanj 
som gick ut på att försöka rädda 
Sveriges urgamla indelning i socknar 
som grund för att ange svenskarnas 
geografiska hemvister.

Nu har aktionen givit i varje fall 
en halv seger. Strax före jul beslutade 
riksdagen att ge regeringen i uppdrag 
att göra en ny översyn av hur frågan 
om folkbokföringen ska lösas. Ska 
den även i fortsättningen knytas till 
de kyrkliga församlingarna eller ska 
någon annan lösning väljas.

Under de år som frågan hittills 
behandlats har nästan alla remissin-
stanser avvisat det tidigare förslaget 
att endasst fastighet och kommun 
ska ligga till grund för folkbokfö-
ringen.
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Den 30 november hade cirka 90 
procent av Sveriges befolkning, på 
strax över 9 miljoner personer, 3G-
täckning. Det visar de uppgifter om 
täckning som PTS har tagit in från 
3G-operatörerna.

Om man tittar på den befolkning 
på 8.860.000 personer som operatö-
rerna har lovat att täcka innebär detta 
att Hi3G har uppfyllt 91,8 procent 
av befolkningstäckningen. Telia och 
Tele2, som tillsammans äger Svenska 
UMTS-licens AB, har uppfyllt 89,4 
procent av befolkningstäckningen och 
Vodafone har uppfyllt 91,5 procent av 
befolkningstäckningen. 

Befolkningstäckning per län 

Län  Befolkning* Hi3G  SULAB  Vodafone

Blekinge län  150.335 138.741 128.011  145.186
Dalarnas län  276.042 238.436 255.226  238.436
Gotlands län  57.661 51.941 46.682  51.941
Gävleborgs län  276.599 251.151 254.642  251.151
Hallands län  283.788 258.546 241.569  260.052
Jämtlands län  127.424 86.570 88.417  86.570
Jönköpings län  329.297 305.952 282.201  305.952
Kalmar län  234.496 207.812 182.287  207.813
Kronobergs län  178.285 160.578 138.708  160.578
Norrbottens län  252.585 172.317 203.472  172.317
Skåne län  1.160.919 1.064.424 1.064.614  1.077.294
Stockholms län  1.872.900 1.802.054 1.748.511  1.743.091
Södermanlands län  261.070 238.659 235.286  238.659
Uppsala län  302.564 283.812 281.549  283.824
Värmlands län  273.547 223.528 229.888  223.528
Västerbottens län  256.875 173.867 184.505  173.867
Västernorrlands län  244.195 185.074 191.405  185.074
Västmanlands län  261.005 247.828 238.712  247.828
Västra Götalands län  1.521.895 1.410.235 1.296.644  1.425.180
Örebro län  273.920 259.016 257.496  259.016
Östergötlands län  415.990 372.139 368.591  372.139

Landet totalt  9.011.392 8.132.680 7.918.416  8.109.496

Procent (%)   90,2 87,9  90

* Befolkning per den 2004-12-31

Genline har lanserat 
familjespelet Antav-
lan. Det är ett spel 
både till den inbitne 
släktforskaren, till 
spelfantasten och till 
den som bara är lite 
nyfiken på hur man 
söker sina rötter. Det 
är ett familjespel med 
en hel del strategitän-
kande.

Varje spelare är en 
släktforskare och upp-
giften är att identifiera 
så många personer som 
möjligt i de tio släktled 
som finns på spelplanen. 
Man konkurrerar med varandra om 
begränsade resurser och med en väx-
ande osäkerhet när deadline går ut.

Det finns möjlighet att både åka 
snålskjuts på medtävlarnas framgång-
ar och att utnyttja deras oanvända 
resurser och till och med sätta käppar 
i hjulet för varandra. Den som totalt 
sett varit mest framgångsrik när året 
är till ända har vunnit.

Spelet är för 2–4 spelare från tio år 

och uppåt. Varje spel-
omgång tar cirka 30 minuter.

När du har spelat klart spelet kan 
du även prova på att söka dina egna 
anor. Det gör du enklast med hjälp av 
de kyrkböcker som Genline publice-
rar på Internet. Vid köp av Antavlan 
medföljer ett 16 dagars gratis abonne-
mang på genline för att du ska kunna 
hitta dina riktiga förfäder i just dessa 
kyrkböcker.

Nu kan
90 procent
av befolkningen
nås av 3G

Genline lanserar spel Ny webbtjänst
visar basstationer
Post- och telestyrelsen, PTS, har öpp-
nat webbtjänsten Sändarkartan, där 
alla svenskar kan söka efter basstatio-
ner (radiosändare) för mobiltelefoni i 
sitt närområde.

Sändarkartan visar basstationer för 
de mobilnät som används av allmän-
heten. Uppgifterna kommer från PTS 
tillståndsregister för basstationer för 
mobiltelefoni.

Förutom placering av basstatio-
ner visar Sändarkartan antennhöjd, 
antennriktning och effekt för varje 
enskild sändare. 

Fakta om basstationer

En basstation är en radiosändare och 
radiomottagare som håller radiokon-
takt med mobilnätets mobiltelefoner 
och terminaler och gör det möjligt att 
trådlöst ringa upp och ta emot samtal i 
mobilnätet. Varje basstation har en el-
ler flera antenner. En antenn betjänar 
ett visst geografiskt område (en cell).

För att en basstationsantenn skall 
kunna täcka ett stort område sitter 
den i allmänhet högt monterad, på en 
mast eller på en byggnad.
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(Ssf), Genline, Svar, Landsarkivet och olika släktforskar-
föreningar – inom ”pekavstånd”. 

Besökarna blir mycket glada då man kan visa på en 
lämplig lärobok hos förbundet att starta med, var ifrån 
dom kan få uppgifter, vilka cd-skivor dom kan använda 
sig av och hur dom sedan kan använda datorn till något 
nyttigt, t.ex. genom att läsa kyrkböcker hos Genline och 
registrera i PC-programmet DISGEN. 

Riktigt övertygade blir dom inte förrän man på exem-
pelvis en av befolkningsskivorna eller i en kyrkbok hos 
Genline hittat deras släktingar, då tänder dom.

I en start är det ju lämpligt att intervjua de äldre, ung-

Kjell Weber
berättar från
DIS-montern
på årets
bokmässa

Artikelförfattaren Kjell Weber visar hur man matar in 
uppgifter i Disgen.

Charlotte Börjesson demonstrerar Disbyt för en besökare.

Det hela startar med planering långt innan mässan. Vilka 
prylar skall med Ragnhild Bergström från Linköping och 
vilka skall jag fixa här i Göteborg. Och vår Kent Lundvall 
har planerat in intresserade såsom informatörer (språk-
rör?) i ett tjänstgöringsschema.

Redan onsdag middag kommer Ragnhild med stort lass 
från Linköping och jag har bilen full med prylar. Då – på 
onsdag eftermiddag – bygger vi montern.

På torsdag startar allvaret, då kommer fackfolket, 
skärpta, målmedvetna, ofta med en lista på de föredrag 
dom skall gå på – och inprickat mellan föredragen vilka 
montrar som skall besökas. 

Jag har haft personer framför mig som sagt, ”du får 14 
minuter på dig att förklara allt om DISGEN”. Då gäller 
det att hitta orden. Det är en viktig grupp av besökare 
vi ser på torsdag och halva fredag. Dom i sin tur träffar 
mycket folk på sina skolor eller bibliotek.

Kl. 14 på fredagen skulle den breda allmänheten släp-
pas in, men jag fick känslan av att man hade smyginsläpp 
av allmänheten i år. Det kom inte som 2004 en svart vägg 
med folk från alla ingångar, samtidigt som sikten blev 
sämre och värmen steg.

Nej, i år ökade besöksantalet inte så plötsligt, det var 
mer utdraget i tid, men så hade vi också stor konkur-
rens om publiken. Ostindiefararen Götheborg avgick på 
sin Kinaresa och det lär ha varit 20.000 personer som 
vinkade av den, samtidigt som det var en nostalgimässa i 
Eriksbergshallen.

Bok & Biblioteksmässan är en jätteträff. Cirka 108.000 
likasinnade, eller nästan likasinnade och det är ett ypper-
ligt tillfälle att träffa viktiga yrkesgrupper, som lärare, an-
ställda på bibliotek och museer, kulturpolitiker m.fl. Samt 
det faktum att den breda allmänheten kommer i sådan 
mängd och att det är många ungdomar bland besökarna.

Ofta får man frågan, ”hur kommer man igång?” Då 
inträder det fina med att ha Sveriges Släktforskarförbund 

FÖRENINGSINFORMATION
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domar frågar jag ofta om deras MP3-spelare, en sådan 
har ju varje ungdom, ibland flera stycken. ”Kan du spela 
in med den? Så som en bandspelare med mikrofon?” 
”Ja”, har rätt många svarat. 

Då tipsar jag om att, sätt på den då, när du sitter i lugn 
och ro och småpratar med mormor och frågar henne om 
hur det var förr, glöm då inte att fråga om vad dom sjöng 
som barn, vad dom lekte för lekar osv. Filen som skapas 
kan du sedan i datorn knyta till mormor i DISGEN till-
sammans med bilder. Den tanken, att göra något nyttigt 
med både datorn och MP3-spelaren, tycks det som ung-
domarna gillar.

I DIS monter fungerar vi som informatörer (språkrör?), 
vi delar med oss till så många intresserade som jag hinner 

att prata med, om hur man startar att släktforska, hur 
man fortsätter, hur man kan använda en PC-dator med 
program såsom värdefullt hjälpmedel. 

Många har en leasingdator från sitt arbete hemma och 
kanske inte gör något vettigt med den, i släktforskningens 
tjänst kan datorn utföra en stor och viktig uppgift.

Första gången jag deltog som informatör i DIS monter 
var 1988. Även då demonstrerade jag DISGEN, men då 
version 3.5. 

Jag hade just avslutat en av de otaliga informationsav-
snitten, då en äldre man kom fram till mig och frågade. 
”Kostar det 500 kr.?” ”Ja” svarade jag, han fortsatte 
med, ”kan det här programmet skriva ut på ett lättförståe-
ligt sätt hela min släkt?” ”Ja” svarade jag. Men innan jag 

DIS delade monterplats med Sveriges 
Släktforskarförbund. På bilden uppe till 
vänster ses DIS-funktionärerna Kjell We-
ber och Hans Lidhall (med ryggen mot 
kameran). I bakgrunden skymtar Ragn-
hild Bergström och Anita Gartz.

Författaren Ernst Brunner (ovan) presen-
terade i en monter sin nya bok Carolus 
Rex Karl XII.

Författaren, stå-upp-komikern och un-
derhållaren Lasse Eriksson (med ryggen 
mot kameran på bilden till vänster) berät-
tade på ett roligt och fängslande sätt en 
släkthistoria från Sveriges Släktforskares 
monter. Den talrika publiken var som 
synes road.
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hann lägga till ”d v s allt du registrerat”, hade mannen ta-
git upp sin plånbok, slog den i disken med orden, ”då kan 
du börja skriva ut min släkt nu!”

Som informatör måste man vara tydlig, personerna 
man pratar till kan vara lite ”splittrade” för tillfället, det 
pågår ju minst sagt massor runt omkring under samtalets 
gång. 

Ofta har montern intill en intervju med någon förfat-
tare på mycket hög volym i stora högtalare, det hade dom 
intill oss i år. En gång i timman förde dom ett förskräck-
ligt oväsen, det är ett otyg. 

Det kan inte vara meningen att en utställare skall in-
kräkta på andra utställares möjligheter – genom att skrika 
så att verksamheten måste avstanna i angränsande mont-
rar. 

Ibland har jag haft tanken att ta med mig ”intercom”, 
sådant som föraren och passageraren använder på en mo-
torcykel för att kunna föra ett samtal då man kör. Men 
jag är osäker på om min besökare är villig att ta på sig 
hörlurar med mikrofon.

Övriga montrar på mässan hinner man dåligt med att 
besöka, men de gånger jag lämnade montern, så var det 
för att äta eller dricka. 

Ett fenomen som vi alla råkade ut för så fort vi lämnade 
montern, var att folk knackade oss på ryggen och frågade 
var vi har vår monter, dom har letat sade dom, men inte 
hittat den. (Dom hade nu läst på DIS-skjortan på ryggen). 
Tror jag det, det var en stor miss att vi inte var med i ut-

ställarförteckningen. Orsaken till detta var att DIS hyrde 
monterplatsen ”i andra hand” av Ssf och inte direkt av 
mässan. 

Hädanefter skall vi vara med i utställarförteckningen 
och därmed även i katalogen.

Ragnhild och Anita som tog emot nya medlemmar och 
sålde DISGEN hade stundtals kö, så även till våra två 
demonstrationsplatser där en i huvudsak visade DISBYT 
och den andra i huvudsak DISGEN, men båda fick göra 
många utvikningar och visa allt möjligt annat beroende 
på vad besökaren frågade om. 

Utanför raden av besökare hade vi några hela tiden som 
informerade dem som stod i kö eller som inte vågade sig 
fram. Det var ofta dessa personers förtjänst att folk stod 
kvar i kön och väntade på att få komma fram, en hel del 
hade annars gått vidare.

Till nästa år bör vi fundera på att möblera så att besö-
karen kommer intill den person som informerar, för hör-
barhetens skull och inte som i år på andra sidan ett bord, 
samt att försöka ordna ytterligare en dator och demon-
strationsplats i vår monter.

Vi som bemannade var Anita Gartz, Ragnhild Berg-
ström, Charlotte Börjesson, Ingrid Lännestad, Berit Jo-
hansson, Kent Lundvall, Hans Vappula, Jan-Åke Thorsell, 
Björn Molin, Hans och Anders Lidhall, Hilding Jacobs-
son, Stig Rahm, Kent Jiresjö och jag.

KJELL WEBER

Vara Folkbibliotek fick under mässdagarna ta emot priset för "Årets bibliotek ur släktforskarsynpunkt". Biblioteket 
fick priset för det nytänkande de visat i samarbete med de lokala släktforskarföreningarna. På bilden från vänster Hel-
ge Svantesson och Gerd Johansson från VGN Släktforskare, Gunlög Thorstensson, chef för Vara Folkbibliotek, Tore 
Ternell, VGN Släktforskare samt Ted Rosvall, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund.
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En vecka efter Släktforskardagar-
na i Göteborg for SwedGenTour 
2005 på turné till USA och Kanada.

Från DIS åkte Olof Cronberg 
och jag, Charlotte Börjesson, för att 
presentera DISBYT som var mycket 
uppskattad ”over there”. Vi fick ca 
40 nya medlemmar medan vi var där i 
två veckor. Många passade på att göra 
ett DISBYT-utdrag vilket vi kunde ta 
hand om direkt.

Från Sveriges Släktforskarförbund 
presenterades databaser för emigrant-
forskning, bl.a. nya CD-skivan Emi-
bas. Den jublade många åt eftersom 
den är till stor glädje för dem som 
forskar i sitt fädernesland.

Stort sortiment CD-skivor

Förbundet hade också ett stort sor-
timent med sina olika CD-skivor till 
försäljning och många av dem blev 
slutsålda. SVAR var med för första 
gången och deras Folkräkning och 
Bilddatabasen fick stor uppskattning.

Från Nordamerika kom Genlines 
representanter och många besökare 
fick tårar i ögonen när de såg sina 
förfäders och släktingars namn i 
kyrkböckerna på Internet.

Mycket var nytt

Det var lyckat att samla alla dessa 
släktforskningsresurser för våra be-
sökare. Vi hade mycket nytt material 
med oss som tillkommit från förra 
turnén 2002.

För många var det en fantastisk 
upptäckt att det över huvud taget 
finns så mycket hjälpmedel för ameri-

kanarna som de kan använda på hem-
maplan. Det var ju också anledningen 
till turnén, att sprida kunskap om vad 
det finns för hjälpmedel att tillgå. 

Föreläsningar och workshops

Första veckan var vi i Salt Lake City, 
Utah. Vi hade föreläsningar och work-
shops på Family History Library. Olof 
höll till i deras datalokal där besökarna 
satt vid var sin dator och fick vägled-
ning om hur man söker i Disbyt.

Jag hjälpte till i Internationella 
avdelningen där svensk forskning 
finns och vi hade cirka 15 datorer 
reserverade för besökarnas forsk-
ning i Disbyt, Genline och SVAR. I 
ett intillliggande rum satt Anna-Lena 
Hultman med Emibas, förbundet med 
olika CD-sökningar samt SVAR med 
sina databaser. 

I slutet på veckan deltog vi som ut-
ställare i FGS, USA’s motsvarighet till 
våra släktforskardagar.

När man är i Salt Lake City och 

besöker Family History Library så 
är man i släktforskarnas Mekka, så 
upplever jag det i alla fall.

Våra dagar var långa och intensiva 
och mycket lärorika även för oss. Den 
atmosfär som finns både inomhus och 
ute i området Temple Square sprider 
en rofylld och behagligt avstressande 
känsla vilket vi så väl behövde.

Reportage för P1

Gunilla Nordlund och Elisabeth Ren-
ström, från Sveriges Radio P1 med 
programmet Släktband, var samtidigt 
i Salt Lake City och gjorde reportage. 
Intervjuer gjordes för programmet 
från SwedGenTour 2005, våra besö-
kare och personal på Family History 
Library samt övriga släktforskare. 
Flertalet av dessa intervjuer har sänts i 
radio under hösten.

Nästa anhalt var några dagar i 
Seattle, Washington hos The Nordic 
Heritage Museum. Här hade vi först 
föreläsning och sedan hjälpte vi till 

Disbyt står högt i kurs i USA och Kanada

Charlotte
Börjesson
berättar
om årets
USA-tur

Charlotte demonstrerar DISBYT för Elisabeth Renström (Sveriges Radio P1/
Släktband) och två amerikanska svenskättlingar i Salt Lake City.

SwedGenTour 2005, den svenska delegationen.
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med sökningar på våra datorer som vi 
hade med oss på resan.

Långa köer för Disbyt

Olof och jag hade hela tiden långa 
köer för sökning i Disbyt. Jag vill 
minnas att alla fick någon eller några 
familjeträffar som de kunde söka vi-
dare på direkt och koppla ihop med 
sitt eget material.

Innan vi lämnade Seattle hann vi 
med ett intressant studiebesök i de 
stora arkivlokalerna hos National 
Archives Branch Library.

Sista besöket gjordes i Burnaby, en 
förstad till Vancouver, Kanada. Vi höll 
till i The Scandinavian Center, med 
samma upplägg som i Seattle.

Positiva omdömen

Både Olof och jag känner stor glädje 
över att DISBYT är så attraktiv även 
utanför Sveriges gränser. Det är tack 
vare alla er medlemmar både här hem-
ma och utomlands som bidrar med er 
släktforskning och därigenom skapar 
kontakter med varandra. Vi fick många 
positiva omdömen med oss hem.

Läs mer

Här kan du läsa mer om SwedGen-
Tour 2005:
 Tidningen Släkthistoriskt Forum
 nr 4/2005
 Teds veckobrev mellan
 5 och 16 september på Rötter
 www.genealogi.se/forbund/

vbrev.htm
 Hemsidan för SwedGenTour 2005
 www.dis.se/swedgentour

CHARLOTTE BÖRJESSON

Den internationella avdelningen i The Family History Library, Salt Lake City, där Olof ger tips och råd vid sökning i 
DISBYT.

Utställningsmontern i Salt Lake City med SVAR och Genline på ena sidan av montern och Sveriges Släktforskarför-
bund och DIS på den andra.
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Förslag till dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att 
jämte mötesordföranden justera dagens protokoll

4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst

5. Val av ordförande och vice ordförande att leda års-
mötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val 
av protokollförare

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser 
för 2005

8. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfat-
tar

9. Fastställande av balansräkning samt beslut om eko-
nomiska dispositioner

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och 
med år 2007

12. Fastställande av budget för 2006

13. Beslut om medlemsavgift för år 2007

14. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen 
för 1 år

 b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrel-
sen för 1 år

 c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrel-
sen

 c2) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen 
för 2 år

 d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt 
två revisorssuppleanter

 e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sam-
mankallande, jämte två suppleanter

 f) Val av fyra ombud till förbundsstämma med Sve-
riges Släktforskarförbund

15. Fråga om omedelbar justering av punkt 14

16. Behandling av avgivna motioner

17. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
för avgörande, eller i övrigt upptagits på dagord-
ningen

18. Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för av-
görande

19. Mötets avslutande

Vägbeskrivning
Med bil:
Välj avfart Linköping V (nr 111) från E4-an. Kör 
in mot Linköping. Så småningom kommer du till 
en stor rondell, Vallarondellen. Kör mot Univer-
sitetet. Vid nästa rondell sväng vänster mot Valla 
Folkhögskola.

Med tåg eller långfärdsbuss:
Från järnvägsstationen (Resecentrum) tag buss 
202 mot Lambohov, avgång 11.33, 12.03, 12.33, 
avstigning ”Universitetet”.

Välkommen
till DIS 26:e
årsmöte
Medlemmarna i Föreningen DIS kallas 
härmed till ordinarie årsmöte sönda-
gen den 12 mars 2006 kl 13.00 på Valla 
folkhögskola, Linköping

Vägbeskrivning, se nedan!

      13.00  Årsmötesföredrag
                  ”10 år med kyrkböcker på 
                    nätet, med framåtblickar”
                  Peter Wallenskog, 
                    vd Genline AB
                    Se särskild notis och
                    fortlöpande information 
                    på www.dis.se

 Ca 14.15  Kaffe med fralla

 Ca 14.45  Årsmötesförhandlingar
Eventuella motioner och styrelsens svar på desam-
ma samt övrig skriftlig information inför årsmötet 
publiceras på www.dis.se och kan även rekvireras 
från DIS exp (exp@dis.se).

Valberedningens förslag ska stadgemässigt finnas 
på DIS exp senast den 27 februari 2006 och även 
på www.dis.se

Välkommen!
Styrelsen
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Förslag på personer till DIS styrelse
Jag föreslår följande person som kandidat till DIS styrelse

Namn:

Adress:

Telefon:

Han/hon skulle vara en tillgång för DIS styrelse tack vare:

Är tillfrågad och kanske intresserad Är inte tillfrågad

Insänt av

Namn:

Adress:

Medlemsnr:

Telefon: Medlemsnr:

Förslaget sänds till
DIS Valberedning, c/o Ivar Forsström, Timmermansgatan 78, 603 59 Norrköping

Även om själva idén bakom Genline, 
att scanna kyrkböcker, uppstod några 
år tidigare, så var det på DIS årsmöte 
1996, dvs för tio år sedan, som den 
först presenterades för en större pu-
blik. 

Vi saxar ur Diskulogen nr 41, som 
kom ut i början av 1997:

”Årsmötets stora begivenhet var 
föredraget av Solveig Viksten och 
Thomas Hermelin från Genline i 
Duved om Kyrkböcker Online. Det 
gick ett sus genom salen när man via 
en dataprojektor kunde visa ett smak-
prov på hur kyrkboksidorna kommer 
att se ut på våra dataskärmar, när vi 
de närmaste åren kan börja ’ta hem’ 
kyrkböcker till våra egna datorer via 
modem. Och särskilt dyrt ska det 
inte bli heller, utan ett klart konkur-
renskraftigt alternativ till att beställa 
mikrokort från SVAR, tycks det.

Veckan efter föredraget förekom 
artiklar i pressen om att även SVAR 
självt börjat intressera sig för den nya 
tekniken, man har bl a sökt EU-pengar 
till en förstudie om datorisering av 
kyrkböcker.

Vem som kommer fram med vad 
och när, återstår att se. Genline avser 
att scanna från befintliga mikrofilmer 
med en upplösning som väl matchar 
dagens överföringshastigheter. Läs-
barheten torde bli fullt godtagbar. DIS 
kommer att hålla kontakt med Gen-
line, bl a för att förmedla synpunkter 
från användarsidan.”

Vid presentationen 1996 nämndes 
en prisidé cirka 1.000 kr för ett årsa-
bonnemang, och att det skulle ta cirka 
fem år att scanna och publicera de äld-
re mikrofilmade kyrkböckerna fram 
till 1895. Produktionsstarten blev 
dock fördröjd, de fem åren inträffade 
i verkligheten 2001–2005, och man 
kan konstatera att det verkliga priset 
inte ligger så långt från prisidén. På 

årsmötet 2006 kommer Genlines nu-
varande vd att presentera företagets 
verksamhet genom att blicka både 
bakåt och framåt. 

Under de tio åren har fler aktörer 
än Genline, bl a SVAR, startat större 
och mindre digitaliseringsprojekt för 
allehanda genealogiskt material. Käll-
materialet är nästan oändligt. Dels 
finns mycket annat än kyrkböcker, 
dels har vi hela 1900-talet. Vi hoppas 
att på årsmötet 2006 kunna få belyst 
de framtidsplaner som finns på olika 
håll.

STURE BJELKÅKER 

Apropå årsmötesföredraget 2006

Genlines idé presenterades för DIS
medlemmar på årsmötet 1996

Genlines vd Peter 
Wallenskog håller 

föredrag i samband 
med årsmötet. Ämnet 

är ”10 år med kyrk-
böcker på nätet, med 

framåtblickar”.
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KRÖNIKA

1. Ur brev skrivet av prosten 
G.A. Nordenfors i Vilhelmina 
22 juli 1929:

”Vi fingo igår veta att hans kungl. hög-
het kronprinsen skulle passera Vilhel-
mina idag på färd från Hälsingborg till 
Tärna för att fiska.

Jag stötte på tjänstemän och kom-
munalpampar och folket i gemen att 
samlas vid tågets ankomst, klädde 
mig i prästkläder och nordstjerna och 
for med Jenny som chaufför ned till 
stationen.

Då kronprinsen steg ur sin vagn, 
mötte jag honom på perrongen och 
sade att Vilhelminaborna ville hurra 
för honom, om det tillätes. Det tilläts, 
varefter jag hälsade honom välkom-
men till vår bygd och önskade honom 
en angenäm och lyckosam fjällsejour 
samt utbragte ett fyrfaldigt leve, 
varvid folket mycket riktigt hurrade. 
Så sa jag honom att näst fjällen var 
utsikten från kyrktrappan och kyrkan 
det vackraste vi hade att visa och 
hemställde huruvida han icke ville per 
bil åka upp under tåguppehållet. Det 
ville han och jag gav honom att välja 
mellan kupé och öppen bil. Han valde 
öppen, varpå jag ledsagade honom till 
vår bil, där Jenny stod och neg och 
satte sig vid ratten. Då sa kronprinsen:
’Jag skall sitta bredvid chauffören’. 
Sade och klev upp, varpå jag tog hans 
stabschef greve Posse vid min högra 
sida, anvisade adjutanten Stjernsvärd 
plats i J.A. Nilssons kupé och så bar 
det iväg. 

På kyrktrappan kinematograferades 
vi av en norsk kavaljer, som följde 
kronprinsen och besågo kyrkan, var-
efter vi åkte samma väg tillbaka, fort-

Prinsbesök i Vilhelmina
1929 och 1930

farande med kronprinsen i förarsätet 
bredvid Jenny, som körde elegant och 
säkert. På stationen väntade vi ytter-
ligare en halv timma medan en fjäder 
på loket lagades. Under tiden pratade 
jag med kronprinsen om Vilhelmina, 
lapparna, eldsvådan 1921, järnvägs-
tiden och rallarna m.m. Jag drog till 
och med historien om vad rallaren 
sade om Vilhelmina kyrka före dess 
restaurering – med effekt att kron-
prinsen gapskrattade. 

Då tåget var klart till avgång gick 
kronprinsen fram till Jenny och 
tackade henne för skjutsen, varpå jag 
höjde ännu ett fyrfaldigt leve då tåget 
satte sig i gång. Trevligt och bra allti-
hopa. Folket tyckte att kronprinsen 
var enkel. ’Sä simpeln männisch’, sade 
Kristoffer Nilsson. Nu vill försäk-
ringsagenten att jag skall höja värdet 
på bilen eftersom kronprinsen åkt i 
den – och nu vill Jenny bums komma 
in i Kungl. Automobilklubben, förstår 
du. Och alla Jennys kvinnliga vänner 
och bekanta vilja ta henne i hand och 
utfråga huru det kändes att köra för 
kronprinsen, om hon inte var nervös 
och huru stackarn det annars var. Vi 
flaggade givetvis och vädret var soligt 
och grannt men ej vidare varmt, enär 
vi igår hade en dundrande åska.”

2. Vi vet inte vad som föregick 
nedan relaterade historia, men 
prinsen hade tydligen anlänt 
till Vilhelmina igen, nu på vin-
tern. Brev skrivet 18 mars 1930 
av prosten N:

”Prinsen reste måndagen den 10 något 
sömnsur och fåordig i snöstorm upp 
till Fatmomakke. Det var inte som 

lappfogden trodde själva gammelku-
sen som tömde snön ur säckar vid hans 
avresa, utan det var den milda försy-
nen som på så sätt ordnade med skid-
före ända upp till Marsfjällets topp. 
Då solen strålade på tisdagen, sände 
jag med anledning därav ett telegram 
upp till Fatmomakke och gratulerade 
prinsen, som, innan han öppnade det, 
hajade till av fruktan att det innehöll 
en order att resa till Rom till drott-
ningens sjukläger. Det var som sagt 
bara en lyckönskan till vacker väder 
från oss och ’hela Vilhelmina’. Han 
svarade samma dag sålunda: ’Mottag 
själv och framför till Vilhelminaborna 
mitt varma tack för vänlig hälsning. 
Den första dagen i de lappländska fjäl-
len var oförglömmelig. Gustaf Adolf, 
hertig av Västerbotten’.

Hela veckan rådde sedan vackert 
väder utom på onsdag, då det var snö-
tjocka som gjorde att de fingo vända 
på färden upp mot Marsfjällstoppen, 
som emellertid bestegs på fredagen 
i klar sol. Gemon togo de redan på 
tisdagen. De hade solat sig härligt på 
Gemon, men fingo nästan för bråd 
fart ner tillbaka. Prinsen hade ett par 
gånger stått på huvudet med fötter och 
skidor i vädret utför stupen och hans 
adjutant hade måst hasa sig nerdför en 
bar fjällbrant. På Marsfjället måste de 
gå till fots de 300 sista meterna, men 
snön var lagom hård för fotfäste.

De återvände hit söndagskvällen kl. 
9.40 efter att ha ätit middag i Saxnäs, 
våfflor i Stalon, skidat Bångnäs-Stalon 
och bilat därifrån och hit. Vi hade rus-
tat med en bastant soupé, icke utan sin 
Roederer, Moet et Chandon och något 
Madeira samt naturligtvis en Aalborg. 

Ur Bo Nordenfors arkiv återger vi ett par 
brev från två prinsbesök i Vilhelmina. Bo Nor-
denfors farfar till vänster har skrivit breven. 
Han och den i texten nämnda Jenny ses till 
höger vid den bil som troligen användes för 
att skjutsa prinsen. 
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Jag sade prinsen att vi inte ville att 
det skulle upprepas som hände 
för 400 år sedan vid den blivande 
kung Göstas skidfärd upp mot 
norska gränsen och varom han 
på ålderdomen sade: ’Vi gingo i 
vadmalsklut, drack vatten och åt 
ynkeliga.’

Nå, prinsen åt med kunglig aptit 
både på kvällen och vid frukosten i 
går morse. Jag skänkte honom mitt 
romerska svärd med Garibaldihu-
vudet och anförde vid tågets av-
gång ett ganska taktfast hurra för 
honom. Så var den episoden slut. 
Fruarna Hultmark och Johansson 
ha idag varit här för att höra huru 
stackarn det var och tära några av 
de från prinskalaset överblivna 
kakorna. Gästrummet kalla vi nu 
för prinsrummet och skola, om 
han blir en stor konung, sätta dit 
en minnestavla förmälande att han 
legat där två nätter. 

Men det blir kanske flera. Ty 
Stöken och Narson och Gemon 
och Marsfjäll tycks ha fjällbitit 
prinsen så betydligt att det är san-
nolikt att han även i kommande 
år gör Fatmomakke till sin vin-
tersportort. Åreskutan kan han 
förut. Då jag nämnde skutan, så 
svarade han: ’Sådana där småfjäll 
talar man ju inte om!’ Prinsen var 
rolig, pratade och berättade små 
historier, bl.a. en om kungen. 

Ja, det här var ju en faslig loqua-
citas, men här händer ju så sällan 
något. 

Man måste ta fasta på de småsa-
ker som inträffa och prata om dem 
och minnas dem. Jag sa också till 
prinsen att vi skulle minnas hans 
besök både med glädje och med 
högfärd! Han och hans sällskap 
togo över 500 m film från sin färd 
här uppe. Prinsen vägde 65 kilo 
och får ej bli tyngre om han alltfort 
vill vara ryttarprinsen.

Härdad som stål måtte han vara, 
ty skidstrapatserna bekommo 
honom synbarligen mycket litet. 
Han gick själv upp nyspåret från 
Saxnäs till Fatmomakke i spetsen 
för följet. Och  det med den tunga 
ryggsäcken på.”

DISGEN

DISGEN 8                       600 kr

Uppgradering från
     tidigare versioner        250 kr
För den som vill köpa en uppgradering 
krävs oavbrutet medlemskap sedan 
förra köpet av DISGEN.

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

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång            20 kr/nr

Böcker
Sorsele – samesläkter, del 1
     av Thea Hälleberg       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 

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, Sparlösa)
     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 enklaste är 
att du gör din beställning på vår hemsida www.dis.se under 
”Beställ”.  Alternativet är att ringa DIS kansli på telefon 013-
14.90.43.

Kom ihåg att alltid ange medlemsnummer vid kontakt 
med kansliet!

Betalning

Betala alltid i förskott till 

DIS plusgirokonto 1.40.33-5 

eller bankgiro 5009-6742. 

Porto ingår i priserna.

Vid brådskande beställ-

ning kan dock betalning ske 

mot postförskottstillägg. 

Ring i så fall till DIS kansli!
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 11

AV INGVAR KÄRRDAHL

Välj person och Sök personer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

I det här avsnittet kom-
mer jag att behandla de 
båda sökfunktionerna Välj 
person och Sök personer. 
Ska jag vara riktigt petig så 
fungerar även funktionen 
Statistik i visst avseende 
som en sökfunktion liksom 
dubblettsökningen vid re-
gistrering av en ny person 
men detta kommer jag inte 
att behandla här.

Artikeln är baserad på 
Disgen version 8.1a.

Funktionen Välj person
Knappen: Gula ansiktet

Den här sökfunktionen syf-
tar till att på ett enkelt sätt 
hitta en registrerad person 
som man i något avseende 
vill arbeta vidare med. 

Redan i startdialogen 
kommer man direkt till 
den här sökmöjligheten ge-
nom att klicka på Fortsätt. 
(Bild 1) Dialogrutan Välj 
person har tre flikar Bland 
senaste, Med nummer och 
Sökning vilket är de tre till-
gängliga sökmöjligheterna. 
(Bild 2) Den person som 
man väljer kommer att vi-
sas som centrumperson i en 
familjeöversikt.

Fliken Bland senaste inne-
håller en lista över ett antal 
av de senast använda perso-
nerna med aktualitetsgrad 
uppifrån och ner. Markera 
önskad person i listan och 
dubbelklicka eller klicka 
på OK.

Fliken Med nummer för-

utsätter att du vet personens 
individnummer i Disgens 
databas. Skriv in numret 
och klicka på OK. Har du 
flera flockar måste du först 
markera vilken flock som 
personen är registrerad i. 
Om angivet nummer är 
ett gifte visas någon av de 
personer som är knutna till 
giftet.

I fliken Sökning kan du 
skriva in personens för- el-
ler efternamn eller båda. 
Jokertecken kan använ-
das. Du får en lista över 
möjliga personer. Markera 
personen som du väljer och 

dubbelklicka eller klicka på 
OK.

Håller du redan på att 
arbeta i Disgen kan du 

nå den här sökfunktionen 
genom att i verktygslisten 
eller i listan under Arkiv 
klicka på det gula ansiktet. 

Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns 
egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. 
Här behandlas dessa båda funktioner.

Bild 2

Bild 1

Bild 3
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 11

Bild 4

Bild 5

Bild 6

(Bild 3) Omedelbart till hö-
ger om gula ansiktet finns 
en liten nedåtriktad pil. 
Genom att klicka på pilen 
så får man i en popupmeny 
fram listan Bland senaste 
och kan direkt klicka på 
önskad person. (Bild 4)

I familjeöversikten och 
i byggda tavlor kan man 
genom att markera en per-
son och högerklicka välja 
alternativet Till listan över 
senaste personer föra in 
önskad person så att man 
åter lätt kan hitta den igen. 
(Bild 5)

Funktionen Sök personer
Knappen: Kikare

Syftet med den här funk-
tionen är att snabbt kunna 
hitta de personer som upp-
fyller de villkor som du själv 
väljer. Även negativ sökning 
är möjlig.

Funktionen nås genom 
att i verktygslisten, eller i 
listan under Sök, klicka på 
Kikaren. (Bild 3)

Vi klickar på Kikaren för 
att komma till sökfunktio-
nen och då öppnas dialog-
rutan Sökning till söklista 
1. Här finns fem flikar där 
olika sökvillkor kan marke-
ras eller skrivas in: Grund-
villkor, Ytterligare villkor, 
Flaggvillkor, Individnum-
mer och Faddrar. (Bild 6) 
Tänk på att alla villkor 
under alla flikar ingår i en 
sökning.

Som vanligt är det bra 
att använda så få sökpa-
rametrar som möjligt när 
man börjar en sökning, 
och sedan fylla på med fler 
sökvillkor om det blir för 
många personer. Annars 
finns risken att man be-
gränsar sökningen och inte 
hittar någon person alls.

Samtliga flikar

Knappen Nollställ allt finns 
överst längst till höger. Den 
är, enligt min åsikt, den 
allra viktigaste knappen. 
Tag till vana att alltid innan 
du påbörjar en ny sökning 
klicka en gång på Nollställ 
allt eftersom föregående 
sökvillkor ligger kvar även 
om Disgen varit avstängt. 
Om du däremot endast ska 
ändra sökvillkoren i föregå-
ende sökning, eller göra om 
föregående sökning så ska 
du givetvis inte klicka på 
Nollställ allt. De sex knap-
parna längst till höger visas 
oavsett vilken flik du har 
valt. Nollställ allt nollstäl-
ler på samtliga flikar, inte 
bara den du väljer att stå i 
när du klickar.

Knappen Sök startar sök-
ningen. Om inga sökvillkor 
angivits kommer du att få 
en lista över alla personer 
som ingår i din databas.

Knappen Addera startar 
en ny sökning med nya vill-
kor som du väljer och resul-
tatet från denna adderas till 
din befintliga söklista.

Knappen Senaste är aktiv 
endast om det inte finns nå-
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Bild 7

gon öppen söklista. Genom 
att klicka på den knap-
pen öppnas din senaste 
söklista.

Knappen Avbryt stänger 
sökfunktionen.

Knappen Hjälp öppnar 
direkthjälpen i ett särskilt 
fönster.

Längst upp finns rutan Ta 
med alla som inte uppfyller 
villkoren som också visas 
under alla flikarna. Sätter 
man en bock i den rutan så 
gör man en så kallad nega-
tiv sökning. Vid en vanlig 
sökning då denna ruta ej 
ska vara förbockad delas 
materialet upp i två grup-
per, gruppen som uppfyller 
alla sökvillkor och grup-
pen som inte uppfyller alla 
sökvillkor. Om du sätter en 
bock i den här rutan får 
du en lista över den andra 
gruppen, dvs. den grupp 
som inte uppfyller minst 
ett av de angivna sökvill-
koren. Exempel: Du söker 
personer som är födda i 
intervallet 1800 till 1899. 
Den negativa sökningen 
kommer då att innehålla de 
personer som är födda 1799 
och tidigare samt de som är 
födda 1900 och senare. 

Fliken Grundvillkor (Bild 6)

Här finns först de vanligaste 
sökvillkoren, Efternamn, 
Förnamn och Yrke. Längst 
till höger i dessa fält finns 
nerpilar där du hittar dina 
senaste sökningar i respek-
tive fält. I dessa och övriga 
textfält går det att använda 
jokertecken. Förklaring och 
tips om dessa hittar du i 
direkthjälpen som du kom-
mer till genom att klicka på 
knappen Hjälp.

I rutorna för Född och 
Död anger du ett intervall. 
Om du endast vill söka de 
som är födda år 1900 måste 
du ange samma årtal i båda 
rutorna. Sökning på månad 
och dag är ej möjligt.

I rutan Tag med kan 
du välja att endast ta med Bild 8
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Män eller Kvinnor. Grund-
inställningen är att ta med 
både män och kvinnor. Att 
söka på endast män och 
sedan på endast kvinnor är 
ett bra sätt att kontrollera 
om man har några individer 
som fått fel kön. Sortera se-
dan söklistan efter förnamn 
så är det lättare att leta. 
Den tredje sökmöjligheten 
Endast oforskat förutsät-
ter att du använder dig 
av den notisen för att lätt 
kunna hitta personer som 
du särskilt vill markera för 
fortsatt forskning. Notisen 
Oforskat hittas under Änd-
ra Personnotiser | Notiser | 
Ny notis | Oforskat.

I den sista rutan Sök i 
finns alternativvalen Alla 
flockar eller Flockar som 
du väljer. Har du bara en 
flock så ska du välja det 
första alternativet. Om du 
markerar det andra alter-
nativet får du en följdfråga 
där du själv väljer i vilken 
eller vilka flockar som sök-
ningen ska göras. Slutligen 
finns möjligheten att söka i 
en befintlig söklista. Rutan 
Söklista 1 eller Söklista 2 är 
endast tillgänglig om man 
redan har en söklista. En 
tydlig steg för stegbeskriv-
ning av hur detta går till 
finns i direkthjälpen under 
rubriken Att söka vidare 
från en söklista.

Fliken Ytterligare villkor 
(Bild 7)

I rutan Sökning i händelse-
notiser väljer du först No-
tistyper att söka i. Dina val 
gör du genom att klicka på 
knappen Ändra som för dig 
in i dialogrutan Välj notis-
typer där du bockar för de 
notiser som du vill ska ingå 
i sökningen. Grundinställ-
ningen är att alla sökbara 
notiser ingår i en sökning.

Tidigast år och Senast 
år fyller du i om du vill 
tidsbegränsa sökningen i 
händelsenotiser.

I textfältet Kommentar 

söker du i löpande text. För 
att göra dessa sökningar 
rekommenderar jag åter 
att du läser i direkthjälpen 
under rubriken Sökningens 
genomförande.

I fältet Ort kan du skriva 
in namnet på den ort du 
söker och då får du träff på 
alla orter med det namnet 
oavsett om det är Disgen-
orter eller ej. Betydligt 
elegantare sökningar gör 
du mot Disgenorter. Klicka 
på lampan så kommer du 
in i Välj ort. Här kan du 
välja den ort du söker samt 
även få med underliggande 
orter om du sätter en bock 
i rutan Sök även efter un-
derliggande DISGEN-orter 
som finns under ortfältet. 
Observera att när du söker 
med lampan tänd tas endast 
Disgenorter med.

Sökning på Källa kan du 
göra genom att skriva sök-
texten i fältet eller söka en-
bart på Disgenkällor genom 
att tända lampan.

Textfälten Dödsorsak 

och Övrig text ingår inte 
i gruppen Sökning i hän-
delsenotiser. Sökning här 
sker som vanlig textsök-
ning. Observera särskilt 
kommentaren till sökning 
i Övrig text.

Sist på den här fliken finns 
sökning på Senast ändrad 
mellan 0000-00-00.00:00 
och 9999-99-99.99:99 där 
du skriver in tidsintervallet 
som År-Månad-Dag Tim-
ma:Minut. Som svar får 
du uppgift på de personer 
där du gjort någon ändring 
av personnotiserna under 
angivet tidsintervall. Detta 
kräver givetvis att du alltid 
är mycket noga med att 
stänga Ändra personnotiser 
med Avbryt om du endast 
varit inne och tittat. Detta 
är en mycket bra sökfunk-
tion att använda om man 
har med sig en bärbar dator 
på exempelvis släktträffar 
eller anbytarträffar och väl 
hemkommen vill gå igenom 
de uppgifter som man skrev 

in under själva träffen.

Fliken Flaggvillkor (Bild 8)

Här kan sökning göras på 
en eller flera flaggor genom 
att bocka för de flaggvillkor 
som ska ingå i sökningen. 
Detta förutsätter att du 
namngivit och använt dig 
av flaggor. Att namnge en 
flagga gör du under Redi-
gera | Flaggor i dialogrutan 
Redigera flaggor. Att välja 
en flagga för en person görs 
på samma sätt som för öv-
riga notiser.

Fliken Individnummer 
(Bild 9)

Här kan du begränsa sök-
ningen till att omfatta ett 
angivet intervall av Indi-
vidnummer i en eller flera 
flockar.

Fliken Faddrar (Bild 10)

Under denna flik ställer 
du in för sökning bland 
personens faddrar. Om de 
inställda sökbegreppen 

Bild 9
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Artikeln är baserad på Disgen 
version 8.1a.

Sökindex kan utnyttjas för att 
öka sökhastigheten. (Verktyg | Sök-
index) Detta har varit särskilt bra 
på äldre och relativt långsamma 
datorer men med dagens snabba 
datorer har det ingen större funk-
tion att fylla.

Det finns för närvarande en 
liten bugg i sökindex som gör 
att vissa sökningar inte visar alla 
personer som uppfyller villkoren 
för sökning. Detta kan i vissa fall 
bli mycket påtagligt vid negativ 
sökning och då ge orimliga svar.

Dessa problem elimineras om 
du inte har aktiverat sökindex. Du 
ska kunna ha kvar sökindex för 
dubblettsökning med alternativet 
Uppdatera innehållet i sökindex 
efter varje ändring av personer.

Skulle du mot förmodan få ett 
egendomligt sökresultat så kan 
du stänga av sökindex helt. (Se 
inställning i bilderna nr 11 och 12)

Problemet kommer troligen att 
vara löst i nästa version av Disgen.

FA
K

TA
under denna flik passar för någon av perso-
nens faddrar kommer personen att tas med 
(under förutsättning att alla andra inställda 
sökbegrepp också passar). Jokertecken och 
DISGEN-orter kan användas på samma 
sätt som i övriga sökningar. Du kan exem-
pelvis använda jokertecknet ”*” om du vill 
få en lista på samtliga individer som har en 
eller flera faddrar noterade.

Sammanfattning

Det här var en generell genomgång av själva 
sökfunktionen och hur söklistan ser ut i 
det skick grundinställningarna visar den. 
Även här finns ytterligare möjligheter att 
hantera sitt sökresultat på mer eller mindre 
avancerade sätt. Beskrivning av dessa möj-
ligheter kommer vi att göra i särskilda ar-
tiklar i kommande nummer av Diskulogen.

Lycka till med dina sökningar.

Bild 11

Bild 12

Lär dig mer om Disgen 8 – del 11

Bild 10
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Man skulle kunna säga att det 
är Berith Bodelsons reumatiska 
sjukdom som har fört henne in på 
släktforskning. Det är nämligen 
i reumatikerföreningen som hon 
odlat sitt intresse. Och i början på 
december blev hon Föreningen 
DIS 23.000:e medlem.

Berith Bodelson sitter i styrelsen för 
Botkyrka-Huddinge-Salems reumati-
kerförening. Som styrelseledamot har 
hon deltagit i diskussionen om att dra 
igång aktiviteter för föreningens med-
lemmar. Släktforskning, var det någon 
som föreslog. Och så blev det.

– Släktforskning är en lämplig hob-
by för reumatiker, konstaterar Berith 
Bodelson.

Kontakt med släkten

Själv har hon börjat kartlägga släkten 
på det sätt man bör göra. Hon har ta-
git kontakt med äldre släktingar och 
bett dem berätta. På det sättet har hon 

fått veta en hel del. Hon har dessutom 
skannat in bilder av släktingar.

Beriths mamma har också varit en 
guldgruva. När Berith var liten berät-
tade inte mamma sagor, hon berättade 
i stället om hur det var förr i tiden.

– Jag har skrivit ner en hel del av 
dessa berättelser, säger Berith.

Mamman kommer förresten från 
Bergslagen, trakterna kring Virsbo, 
Ramnäs och Västerfärnebo. Morfar 
hade bondgård, huvudsakligen med 
inriktning mot skogsbruk. Så små-
ningom flyttade mamman till Stock-
holm.

Trakten kring Göteborg

Pappans släkt kom från trakten kring 
Göteborg och farfars anor återfinns i 
socknarna norr om Vänern. Farmors 
anor tar vägen söder om Vänern via 
Älgarås och Undenäs. Farfar kom så 
småningom till Nynäshamn, träffade 
farmor och gifte sig. De bosatte sig i 
Stockholm.

På Beriths makes sida har hon hjälp 
av en släktforskning som makens fas-
ter gjort. Hon har tagit fram uppgifter 

åtskilliga generationer bakåt.
– Jag hade mycket till skänks där.
För ett par år sedan började Berith 

registrera det hon tagit fram genom 
sina frågor.

– I släktforskargruppen som vi har 
i reumatikerföreningen är vi alla på 
ungefär samma nivå. Vi försöker råda 
och hjälpa varann.

Besöker arkiv månatligen

I gruppen har man sökt uppgifter på 
nätet, köpt CD-skivor och tagit hem 
olika släktforskningsprogram för att 
kolla dem. Ett sådant som man har 
jobbat med är Min Släkt. Men nu har 
alltså Berith Bodelson som 23.000:e 
medlem fått Disgen.

Samtalen i gruppen inom reumati-
kerföreningen kommer att fortsätta. 
Studiegruppen träffas en gång i veck-
an. Och eftersom man i Stockholms-
trakten har bra tillgång till arkiv bru-
kar gruppen någon gång per månad 
besöka ett arkiv.

Erfarenheterna delar deltagarna 
med sig i medlemsmöten.

AV BERNT STENMARK

På bara drygt ett halvår har Föreningen DIS ökat med 1.000 medlemmar. Berith Bodelson från Tullinge blev i början 
på december DIS 23.000:e medlem.

DIS har nu mer än 23.000 medlemmar
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MACSPALTEN

Det kan finnas olika anledningar 
att flytta inmatade personuppgif-
ter mellan olika datorer och ope-
rativsystem.

Har man − för att utnyttja för-
delarna i de båda programmen − 
exempelvis sina uppgifter både i 
PC (Disgen 8) och Mac (Reunion 8) 
blir det nödvändigt att kunna ut-
föra överföringar mellan de olika 
systemen.

Matar man in nya uppgifter i ett 
system, t.ex. Disgen − skall de sedan 
på ett enkelt sätt även in i Reunion. 
Man gör då en Gedcom-fil på de nya 
uppgifterna och importerar den i 
Reunion.

Export och import av Gedcom har 
vi behandlat vid några tillfällen tidi-
gare i denna spalt.

En annan anledning att flytta upp-
gifter är när man byter ut en äldre 
dator. Det kanske är tid att sätta den 
gamla kära blå iMacen från 1997 på 
undantag och ersätta den med t.ex. 
en G4.

Ett behändigt medium vid över-
föringen är då ett USB-minne − man 
”drar och släpper” uppgifterna till 
USB-minnet och lägger dem på lämp-
lig plats, t.ex. i programmappen i den 
nya datorn. Har man stora filer och 
mycket bilder kan man dela upp flyt-
ten på flera gånger.

(Hur USB-minnet formateras redo-
gör vi nedan.)

De nya Macarna har två operativ-
system, Classic (OS 8.5–9.2) och OS 
X10. Flyttar man t.ex. Reunion 6 och 
7, som körs i OS 8.5, till en ny Mac så 
startar de automatiskt i Classic.

En användare, som kör Disgen 8 
och Reunion 6 i en Mac med PC-emu-
lator, har haft problem med å, ä och 
ö vid export/import från Disgen 8 till 
Reunion 6. Efter en omständlig proce-
dur fick vi ordning på problemet. Tack 
Jorge för de tips vi fick från dig via 
Reunion-nordics mailinglista. 

Det verkar vara speciella problem 

vid överföringen i maskiner med PC-
emulator. För att om möjligt få klarhet 
i detta har vi skickat brev till Gensoft. 
Vi avvaktar svar.

Bilder i Reunion 8

Bilder inskannade i PC XP HE och be-
handlade i Photoshop, accepteras inte 
som multimediefiler av Reunion 8, 
förrän man öppnat och ”sparat som”. 
Brev med frågan ”varför” har skickats 
till Gensoft. Vi avvaktar svar. 

Nya släktforskningsprogrammet

I förra Macspalten berättade vi om 
MacStamträd version 4. Vi har nu 
tittat lite på en demoversion och kan 
redovisa några synpunkter. I demover-
sionen kan man inte spara eller göra 
utskrifter, allt försvinner när man 
stänger programmet. 

Testet och redovisningen blir därför 
begränsad.

Vi började med att importera en liten 
Gedcom-fil, ca 80 personer med noti-
ser och en del levnadsbeskrivningar.

Den fil som var skapad i Mac 
(Reunion 8) fungerade fint, men i filen 

skapad i PC (Disgen 8.1) blev å, ä och 
ö förvrängda. Vi ställde frågan ”VAR-
FÖR” till MacStamträd support och 
fick snabbt svar: ”because Gedcom 
ANSEL is 1000 years old” !!!

Fortsatte testet med att lägga in bil-
der i Personkorten med ”drag släpp”- 
metoden.

Skrev in nya uppgifter och notiser.
Skapade Antavlor/träd, med boxar 

och bilder (se bild). Påminner om 
Reunion.

Positivt

Programmet är lätt att jobba med 
– självinstruerande – kan man ”dra 
och släppa” på känt Mac-maner så 
klarar man ut det mesta.

Fina anträd och tavlor med Bilder 
– Mac-grafik (se bild).

Snabba svar från support.

Negativt

Svensk användarehandledning saknas 
– endast engelsk.

All kommunikation och korre-
spondens måste ske på engelska eller 
tyska.

Flytta uppgifter mellan olika
datorer och operativsystem

Anträd med bilder i boxar.
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Programmet kan inte köpas på pro-
gram-CD – kan endast laddas ner via 
Internet.

Program och licens kan betalas en-
dast via Internet med bankkort.

Gedcom-problem, å ä ö, med filer 
skapade i PC. Gemensamt med andra 
program.

Eftersom spara och utskriftsfunk-
tionen saknas i demoversionen krävs 
licens om man skall utföra en grundli-
gare test av programmet.

Formatera USB-minne

När det gäller USB-minne är det vik-
tigt med formateringen.

Skall uppgifter flyttas mellan Macar 

gäller naturligtvis Mac-formatering 
– accepteras ej av PC.

För att flytta uppgifter mellan Mac 
och PC gäller FAT-formatering – ac-
cepteras av både Mac och PC.

För flytt mellan PC och PC, kan FAT 
32-formatering användas – accepteras 
inte av Mac. 

Mac-formatera i Mac G4

>Gå >Verktygsprogram >Skivverktyg 
>USB.minnet >Radera >Mac OS Ex-
tended (jouralist förh) för Mac/och 
MS-DOS-filsystem för PC.

OBS ! Radera = Formatera.
Skulle man av misstag ha flyttat 

t.ex. Claris/AppleWorks-filer med 

ett PC-formaterat USB-minne, så ac-
cepteras och öppnas filerna i Claris/
AppleWorks, om man skriver in än-
delserna .CWK i filnamnen.

Formatera i PC XP HE

> Den här datorn >Högerklicka på 
Flyttbar disk = USB-minnet 

> Välj FAT om uppgifter skall flyt-
tas mellan Mac och PC – accepteras av 
både Mac och PC

> Välj FAT32 om uppgifter skall 
flyttas mellan PC och PC – accepteras 
ej av Mac.

HELGE OLSSON

MAC- O REUNION-FADDER

HELGE.O@TELIA.COM

Nu finns den interaktiva webbtjänsten 
Testa lösenord på Post- och telestyrel-
sens, PTS, webbplats för Internetsä-
kerhet. Den lär ut hur man skapar 
starka lösenord.

”fia29”, ”höst1”, ”ludde” – det 
finns gott om svaga lösenord. Det 
hoppas PTS kunna avhjälpa genom 
den nya webbtjänsten Testa lösenord. 
Där kan användaren skriva in valfri 
teckenkombination och låta testet 
bedöma om den skulle vara stark eller 
svag om den användes som lösenord. 

Knäcks på några sekunder

PTS vill öka Internetanvändarnas kun-
skap om säkerhet på Internet, så att 
de använder Internet på ett säkrare 
sätt och inte utsätter sig för onödiga 
faror.

– En oskyddad datoranvändare ut-
sätter både sig själv och andra för 
risker. Ett svagt lösenord knäcks på 
några sekunder. Sedan kan angriparen 
göra allt du kan göra, dessutom i ditt 
namn. Nu vill vi lära ut knepen som 
gör lösenorden starka, säger Johan 
Mårtensson, chef för Sveriges IT-inci-
dentcentrum, Sitic, på PTS. 

Sex deltester

Testet består av sex deltester. Det 
känner av om teckenkombinationen 
innehåller små och stora bokstäver, 

siffror, specialtecken, att det är minst 
åtta tecken långt och att det inte inne-
håller ord, namn eller andra typiska 
mönster. En kombination måste klara 
alla sex deltester för att bli godkänd. 

Hanteras varsamt

Webbtjänsten ska inte användas för 
att testa befintliga lösenord eller för 
att skapa nya. Ett lösenord ska hante-
ras mycket varsamt och aldrig lämnas 
ut i onödan. 

Så skapar du ett starkt lösenord:
 Blanda små och stora bokstäver, 

siffror och specialtecken 
 Använd minst åtta tecken 
 Använd inga kända ord, namn eller 

nummer (t.ex. telefonnummer) 
 Använd ingen information som kan 

kopplas till dig 

Starkt inte samma som säkert

Tänk på att ett starkt lösenord inte är 
samma sak som ett säkert. Skriv bara 
ner lösenordet i undantagsfall, och i 
sådana fall på ett papper och behandla 
det som ett värdepapper. Ge aldrig ut 
ett lösenord till någon annan.

Webbtjänsten Testa lösenord finns 
på www.pts.se/internetsakerhet

PTS deltar även i en nationell kam-
panj för säkerhet på Internet tillsam-
mans med 14 andra organisationer. 
Läs mer på www.surfalugnt.se

Ny webbtjänst lär ut 
om starka lösenord

Svenskarna flitiga
användare
av innehållstjänster
Användningen av innehållstjänster 
över både Internet och de mobila nä-
ten är utbredd i Sverige. Det visar en 
rapport från PTS.

En stor del av befolkningen använ-
der olika Internetbaserade tjänster 
varje vecka, vilket visar att vi är i 
tätposition i Europa. Några av de 
vanligaste tjänsterna rör e-post, ban-
kernas Internettjänster och informa-
tionssökning.

Även användningen av tjänster i 
de mobila näten, såsom ringsignaler, 
logotyper och aktiekurser via SMS, är 
hög och den växer stadigt i takt med 
att utbudet av tjänster breddas och 
tillgången till lättanvända mobiltele-
foner ökar. 

I rapporten dras slutsatsen att 
eventuella hinder på dessa markna-
der kommer att lösas av marknadens 
aktörer och att det därför inte finns 
någon anledning att vidta specifika 
åtgärder som gäller förutsättningarna 
för framväxten av marknaderna.

Däremot framgår av rapporten 
att det kan finnas anledning att följa 
utvecklingen inom området IP-TV. 
IP-TV, som är distribution av TV-
program/video via bredband, är ännu 
i sin linda både i Sverige och i resten 
av Europa. Men i takt med att IP-TV 
breder ut sig, så är det viktigt att ut-
reda om det finns några hinder mot 
framväxten av denna marknad.
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Per-Anders Hörling tar i föregående 
tidning upp en angelägen fråga.

Jag tycker att man får placera orten 
och församlingen som det var när det 
hände! I ”Beskrivning” för orten note-
rar man att en annan plats finns vid en 
annan tid. Lyckligtvis ligger ju orten 
på samma ställe – samma koordinat!

INGMAR BERTHELSEN

I föregående nummer av Diskulogen 
(nr 70, sid 25) beskrev jag en metod 
att komplettera källuppgifter i Disbyt. 
Jag har sedan blivit uppmärksammad 
på att det i den senaste versionen av 
handledningen till Disgen 8.1 (utgåva 
7 sidan 47) anges en enklare metod. 

Gå in under kikaren (sök personer), 
därefter under fliken Ytterligare vill-
kor i fältet källa kan man skriva i t ex 
”Disbyt” och därefter söka. Då får 
man med alla som har ordet Disbyt 
som källangivelse.

BO LINDBERG

MEDLEM 20836

Svar till Per-Anders Hörling

Det är en angelägen fråga du tar upp i 
Diskulogen nr 70. Disgens ortdata och 
karta baseras på den administrativa 
indelningen för 1989. Ortdatabasen 
kan hanteras för egna lösningar, men 
det bör göras med konsekvens så det 
inte blir förvirrande. Tänk på att ort-
databasen visar den administrativa 
indelningen medan kartan visar både 
den administrativa och geografiska si-
tuationen och i båda fallen finns ingen 
tidsaxel. Hur ska vi hantera situatio-
nen när en person är född och död på 
samma ort men orten ligger i olika län 
vid dessa tillfällen?

Vid inmatning av personer är vi 
noga med att samma person endast 
ska finnas som en (1) datapost, pre-
cis som i verkligheten. Jag anser att 
vi bör ha samma förhållningssätt till 
orter och i ortens beskrivning notera 
historiska fakta. 

Om man registrerar samma ort flera 
gånger för att visa olika tidpunkter så 
får man heller inte fram den samlade 
bilden av sin släkts boende på samma 
ort som då blivit tidsmässigt delad 
men geografiskt finns på samma ställe. 
Hur gör vi med ändrad stavning över 
tiden?

Disgens produktråd tillsatte vid sitt 
senaste sammanträde en arbetsgrupp 
för ort- och kartfunktionen. Uppgif-
ten till arbetsgruppen är att försöka 
hitta lösningar på den här sortens 
frågeställningar och även att lösa ett 
antal kända problem i kartfunktionen 
samt att vidareutveckla funktionen. 
Dellösningar kan förhoppningsvis 
börja komma under 2006.

INGVAR KÄRRDAHL

I Diskulogen nr 70 sidan 25 läste jag, 
under rubriken ”Så löste jag proble-
met”, en intressant insändare. Det 
handlade om att hålla reda på och 
kunna skriva ut de personer som man 
fått från t.ex. Disbyt och som man 
själv ännu inte kontrollerat. Skriben-
ten löste det genom vissa åtgärder i 
Disgen för att därefter slutföra arbetet 
i ordbehandlingsprogrammet Word.

Allt detta kan på ett mycket enkelt 
sätt göras i Disgen och dessutom på 
ett sätt som innebär att man alltid är 
uppdaterad genom några enkla klick-
ningar i sökfunktionen. Jag vill peka 
på två metoder som kan användas 
var för sig eller tillsammans där det 
sistnämnda då blir en förfining av den 
första metoden.

Metod nr 1 - Grundmetod

Alla personer som man vid registre-
ringen, eller vid något annat tillfälle, 
bedömer att man vill forska vidare på 
förser man med notisen ”Oforskat” 
som finns under: Ändra personnotiser 
| Fliken Notiser | Ny notis | Oforskat 
eller Ctrl+O. I Disgens sökfunktion, 
Kikaren, kan man direkt söka på 
”Oforskat” som finns under fliken 
Grundvillkor | Endast oforskat. Detta 
ger en lista över samtliga individer 
som angetts med notisen Oforskat. 
Söklistan kan både sparas och skrivas 
ut. Efter kompletterad egen forskning 

tar man bort notisen Oforskat via 
Ändra personnotiser.

Metod nr 2 – Flaggmetod

Om man vid sökning i t.ex. Disbyt 
hittar uppgifter från olika uppgifts-
lämnare och vill hålla isär dessa så är 
flaggmetoden att föredra. Låt oss anta 
att vi i Disbyt hittar material från upp-
giftslämnarna Anders Andersson och 
Bertil Bertilsson och att vi senare vill 
kontrollera dessa uppgifter som vi nu 
skriver in i vårt eget material.

Börja med att i menyraden klicka på 
Redigera | Flaggor. Välj och markera 
en ledig flagga t.ex. ”A” och ge den 
betydelsen ”Disbyt – Anders Anders-
son” och välj sedan en annan ledig 
flagga t.ex. ”B” som ges betydelsen 
”Disbyt – Bertil Bertilsson”. Obs att 
texten får innehålla högst 30 tecken.

När man sedan registrerar en per-
son där uppgiften lämnats av Bertil 
Bertilsson så går man till fliken Flag-
gor och sätter en bock för flaggan som 
betyder ”Disbyt – Bertil Bertilsson”. 
Vid sökning väljer man fliken ”Flagg-
villkor” och markerar vilka flaggor 
som man vill söka på.

Kombination metoderna 1+2

Detta innebär att man för alla indivi-
der som man vill forska vidare på alltid 
väljer alternativet ”Oforskat”, metod 
nr 1. Om man i vissa fall vill begränsa 
sökningen på Oforskat till en speciell 
källa varifrån man fått sin uppgift och 
kunna söka även på detta så komplette-
rar man sökningen enligt metod nr 2.

Resultatet blir att man med en-
dast ett sökbegrepp kan få fram alla 
individer som på något sätt behöver 
kompletteras. Vill man med en enkel 
sökning få en lista endast på de indi-
vider som är oforskade och som man 
fått av en viss person så söker man 
på Oforskat i kombination med vald 
flagga för den personen.

Läs mer om sökfunktionen i artikel-
serien ”Lär dig mer om Disgen”.

INGVAR KÄRRDAHL

DISGENFADDER

l..l..l

Ortdatabasen får
inte bli förvirrande

l..l..l

Det finns flera metoder
att lösa samma problem

INSÄNDARE
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Godfrey Memorial Library 
ligger i Middletown, Con-
necticut och är tillägnat 
amerikansk biografi och 
genealogi. De har en stor 
samling referenslitteratur 
och register. Det borde 
egentligen vara helt oin-
tressant för oss i Sverige, 
men man har dessutom en 
spännande web-tjänst.

Om man skaffar sig ett med-
lemskort och blir en Godfrey 
Scholar, så får man tillgång 
till denna tjänst. Biblioteket 
har nämligen specialiserat sig 
på att erbjuda fjärrtillgång till 
en uppsjö av nyttiga ameri-
kanska databaser, som t.ex. 
register till folkbokföringen, 
FindUSA, HeritageQuest’s 
census register mm.

FindUSA

När jag vill söka efter nu le-
vande amerikaner är FindUSA 
ett mycket nyttigt hjälpmedel. 
Som exempel knappade jag in 
namnet på min fyrmänning 
Patty. Eftersom hon har ett 
relativt ovanligt efternamn, så fick jag 
bara fem träffar. Tre av dessa hänför 
sig till henne.

Jag får reda på adress och telefon-
nummer till hennes nuvarande bostad 
i Alabama. Jag kan se att hon stude-
rade i Illinois 1988–1993. Jag får reda 
på hennes födelsedatum. 

Indirekt får jag också reda på hen-
nes man, eftersom de har bott på 
samma adress på olika platser. Jag 
kan följa hans spår bakåt och finna 
hans föräldrar.

Som Sveriges befolkning

I princip fungerar FindUSA som Sve-
riges befolkning 1970 och 1980 med 
den skillnaden att man kan följa per-
soner till nutid. I det avseendet är det 
en betydligt mer användbar tjänst. Det 
som är lite kusligt är att man dessutom 
kan finna om person dömts för brott 

eller varit inblandad i civilmål. Om 
man har ägt egendom får man också 
reda på det. 

Jag provade också att söka efter Pat-
tys mormor Myrtle. Jag fann hennes 
adress 1990, och efter att ha tryckt på 
några länkar kunde jag finna att hon 
dog 1998. Jag kunde också finna när 
hennes make dog. FindUSA öppnar 
stora möjligheter att finna amerikansk 
släkt som lever idag om man bara har 
några basuppgifter. 

HeritageQuest Online

Här kan du finna de amerikanska folk-
räkningarna (censuses) mellan 1790 
och 1930. De flesta årgångarna är 
indexerade. Man har dock bara gjort 
register på huvudpersonen i hushållet. 
För 1930 är endast fem stater klara. 
När du finner en person i registret får 
du lätt upp den digitala bilden av sidan 

Om du går in på adressen www.godfrey.org så hittar du Godfrey Memorial Library. 
Därifrån kan du gå vidare till ett antal databaser som är användbara för släktforskare.

Godfrey Memorial Library
bra för svenska släktforskare

i folkräkningen.
Man har även PERSI-registret, som 

är ett register över artiklar i tidskrifter 
som har med personer eller genealogi 
att göra. Finner man en artikel kan 
man beställa en kopia av den mot 
betalning. 

Tidningar och folk bokföring

Som medlem får man också tillgång 
till en länksamling till dödsrunor 
dagstidningar och register över folk-
bokföring. Jag förmodar att en hel del 
av dessa är gratis, men det är bekvämt 
att ha dem samlade. 

Årsavgiften för att ha ”lånekort” 
hos Godfrey Memorial Library är 35 
dollar (dvs. ca 280 kr). Om man försö-
ker finna släktingar som lever idag, så 
kan det vara värt pengarna att skaffa 
sig detta lånekort. 

OLOF CRONBERG
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När DISBYT startade på Internet för 
sju år sedan, fanns det en miljon pos-
ter i databasen. Sedan dess har data-
basen ökat i storlek i en ganska jämn 
takt. Antalet nya uppgifter har ökat 
i samma takt. Det innebär att basen 
inte har ökat på grund av att vi fått 
fler dubbletter.

Plus och minus

Vid nyår 2005 fanns det 8,4 miljoner 
poster i basen och jag hoppades att 
basen skulle öka med 1,5 miljoner 
poster, men trodde inte att vi skulle 
passera tio miljoner poster i början 
av nästa år. Samverkan med Släktdata 
i projektet SPÅR gav en halv miljon 
extra poster. Anpassning till en 100-
årsgräns gjorde att en kvarts miljon 
poster togs bort.

Under året har antalet av medlem-

I omgångar har vi inom DIS genom 
åren funderat på att göra något slags 
mer övergripande personregister un-
gefär som finns i Finland. Vi har dock 
aldrig kommit till skott. I gengäld har 
många släktforskarföreningar gjort 
stora registreringsinsatser. Vi har tidi-
gare haft en tanke att man skulle samla 
olika register under ett paraplynamn 
SPÅR, som skulle vara en historisk 
motsvarighet till SPAR – det statliga 
personadressregistret.

I samband med Släktforskarda-
garna i Östersund framkastades idén 
att man skulle göra ett slags metare-
gister med uppgifter från flera register 
som kan ingå i DISBYT. Tanken med 
ett sådant metaregister skulle vara att 
en begränsad mängd uppgifter skulle 
ingå. Man skall kunna identifiera 
personen, men man skulle behöva det 
ursprungliga registret för att få kom-
pletta uppgifter.

Födelseregister

I samarbete med föreningen Släkt-
data har vi nu tagit det första steget 
mot SPÅR. I DISBYT har vi lagt in 

mar inskickade poster ökat netto med 
1,4 miljoner. Tillsammans ger det en 
databas med tio miljoner poster.

Fantastisk utveckling

Vi har sett en fantastisk utveckling un-
der åren. Idag finns mer än var fjärde 
svensk som föddes mellan 1750 och 
1900 med i DISBYT. Sannolikt gäller 
det även personer födda i början av 
1700-talet, men där finns ingen statis-
tik för riket att jämföra med. Det är 
tack vare de mer än 5.000 medlemmar 
som hittills har skickat in material, 
som utvecklingen har varit så positiv. 

Skicka in på nytt

Släktforskning är en färskvara. Det 
har jag själv fått erfara det sista året. 
Uppgifter som jag trott varit korrekta 
har i ett par fall varit felaktiga och lett 

Tio miljoner poster i Disbyt

Släktdatas uppgifter om födda. Vi 
har begränsat uppgifterna till dem 
som gäller själva barnet. För att få 
uppgifter om föräldrar eller exakt 
födelsedatum, kan man trycka på 
en länk Släktdata, så kommer man 
till rätt post i Släktdatas register. De 
uppgifter som finns med är barnets 
för- och efternamn, församling, årtal 
och hänvisning till register. Eftersom 
barnets efternamn normalt inte finns 
med i födelseboken, så är det skapat 
baserat på faderns namn. I DISBYT 
syns det genom att efternamnet står 
inom hakparenteser.

Tanken är att vi skall kunna ha 
hänvisningar även till CD-skivor. Då 
måste man själv sedan söka på CD-
skivan för att hitta fler uppgifter. Har 
man inte CD-skivan, får man skaffa 
sig den. Självklart är det också så att 
man både kan och bör kolla de upp-
gifter som man finner mot originalkäl-
lan, t.ex. via Genline.

Omfattning

Idag ingår således dels Släktdatas ma-
terial om ca 0,5 miljoner födda och 

Svenskt personregister
genom århundradena (SPÅR)

mig på villospår. Jag tror att det är så 
för alla släktforskare. Om man är ak-
tiv släktforskare, kan det vara lagom 
att skicka in material en gång vartan-
nat år. Om man varit mycket aktiv 
och lagt in nytt material eller om man 
funnit felaktigt material som man vill 
rätta, så får man naturligtvis skicka in 
tätare också. 

I DISBYT-basen finns dock en hel 
del deltagare som inte har skickat 
mer än vid ett tillfälle som ligger flera 
år tillbaka. Passa på att skicka in på 
nytt!

När man skickar in på nytt tar man 
med allt material som man vill skall 
vara med i DISBYT-basen, eftersom 
det nya materialet ersätter det gamla. 
Då kommer såväl rättningar som nya 
uppgifter med.

OLOF CRONBERG 

dels DISBYTs uppgifter om 5 miljoner 
unika födda. Tillsammans utgör de ca 
28 % av de födda i Sverige före 1905.

Ytterligare material

Diskussioner pågår för att få med yt-
terligare material. Ju mer material som 
finns med, desto värdefullare. Jag hop-
pas att dessa diskussioner kommer att 
gå i lås. Har din förening material som 
du och din förening tycker skall vara 
med i projektet, så får du gärna höra 
av dig till undertecknad.

Vinster

Fördelen för den förening som deltar 
skulle vara att föreningens register 
skulle bli mer kända bland DIS med-
lemmar. I sin tur kan det leda till fler 
medlemmar eller fler sålda CD-skivor. 
Fördelen för DIS skulle vara att våra 
medlemmar som använder DISBYT 
skulle få reda på att register finns. 
DIS-medlemmar ser materialet dels vid 
DISBYT-sökning på Internet, och dels i 
den resultatfil som man får tillbaka när 
man skickar in material till DISBYT.

OLOF CRONBERG

DISBYT
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När vi startade DISBYT 1989, så var 
man tvungen att söka licens hos 
Datainspektionen (DI) även för 
medlemsregister för ideella för-
eningar. Jag har för mig att man 
också fick betala en årsavgift för 
detta.

Eftersom DISBYT var mer än ett 
medlemsregister fick vi söka särskilt 
tillstånd för detta. Vi föreslog då att vi 
skulle ha en 90-årsgräns, vilket i prak-
tiken innebar att vi satte 1900 som 
slutår i början. Detta godkände DI.

Efterhand utvecklades DISBYT-ba-
sen, och vi tog med mer fullständiga 
uppgifter. Datorutvecklingen gick 
också vidare. Det blev inte längre 
aktuellt att söka licens för vanliga 
medlemsregister.

År 1998 kom Personuppgiftslagen 
(PuL) som skulle ersätta den gamla 
Datalagen från 1973. För äldre regis-
ter fanns en övergångsbestämmelse 
att Datalagen fortsatte att gälla till 
september 2001.

I PuL sägs att lagen enbart omfattar 
nu levande personer. Det skulle då 
innebära att ur DISBYTs synvinkel så 
är det fritt fram när det gäller avlidna 
personer. Problemet har varit hur man 
hanterar de personer som man inte vet 
om de lever eller ej. 

I PuL anges att man får publicera 
harmlösa uppgifter, men vad det inne-
bär ur släktforskningssynpunkt har 
varit oklart och de exempel som DI 
har gett i sina kommentarer till PuL 
har inte heller varit till hjälp. 

I Danmark, som har en liknande 
lagstiftning, kom tidigt ett besked om 
att uppgifter om född, gift och död 
betraktades som harmlösa. I varje fall 
tolkade släktforskarna det så. 

Det var därför spännande när nu 
DI kom med sitt utlåtande om An-
bytarforum. Det visade sig att man 
redan tidigare godkänt Sveriges släkt-
forskarförbunds CD-skivor Sveriges 
befolkning 1970 och 1980 med hän-
visning till yttrandefriheten.

Däremot betonade man vikten av 
att nu levande personer skall lämna 

sitt medgivande innan uppgifter 
publiceras på webben. Det finns 
dock fortfarande kvar ett visst 
utrymme för hur man skall tolka 
PuL. 

Förbundet valde emellertid att 
åter påpeka att man bör använda 
en hundraårsgräns för de personer 
som man inte vet om de är i livet 
eller ej. SVAR har gjort en liknande 
värdering, när de kollar att bilder 
mellan 70 och 100 år inte är till-
gängliga via webben pga PuL.

Vad betyder detta då för DIS-
BYT? 

Vi har valt att följa den 100-års-
praxis som uppstått. Vi har därmed 
ändrat vår 90-årsgräns till en 100-
årsgräns. Det innebär att ett par 
hundratusen poster fått strykas ur 
DISBYT, varav ca 10.000 varit le-
vande personer som varit 90+. Bl.a. 
får min 97-åriga farmor inte längre 
vara med i DISBYT. 

Enligt SCBs statistik så lever idag 
ca 1.300 personer i Sverige som 
är 100+. Av dessa torde ca 25 % 
finnas med i DISBYT, dvs ca 300 
personer.

I princip får ju alla avlidna vara 
med i DISBYT, men vi införde för 
några år sedan en regel att man 
skall ha varit avliden i 25 år för 
att uppgifter yngre än 100 år skall 
komma med. 

Denna regel införde vi av etiska 
skäl, för att vissa medlemmar upp-
levde det som olustigt att deras 
nyligen avlidna anhöriga kunde 
hamna i DISBYT. Vi bibehåller 
den regeln.

Ur DISBYT-perspektiv är det na-
turligtvis bra om man ser till att 
det finns uppgift om en person 
är avliden. Finns uppgiften med 
och personen är avliden före 
1980, så kommer personen med 
i DISBYT. 

Komplettera gärna dina uppgif-
ter i ditt släktträd med uppgifter 
från Sveriges dödbok 1950–2003.

OLOF CRONBERG 

Hundraårsgräns i Disbyt Surfa på tåget
Numera kan man surfa på SJs X2000-
tåg. I själva tåget har man en trådlös 
uppkoppling. Från tåget och ut i vida 
världen har man ett system som söker 
efter snabbaste förbindelsen. Det kan 
vara satellitförbindelse via parabol 
eller mobil förbindelse via 3G eller 
GSM. 

Jag har testat att söka i DISBYT. 
Det går naturligtvis alldeles utmärkt. 
Jag har också testat att släktforska 
via Genline. Det går… men i varje 
fall på Södra stambanan är väl inte 
uppkopplingen den allra bästa, utan 
hastigheten känns ungefär som en mo-
demuppkoppling. Vet man vilken sida 
man skall titta på så är det helt OK. 
Skall man bläddra igenom en husför-
hörslängd, så tar det för lång tid. 

Om man åker första klass, så ingår 
tillgång till internet. Ett tips är att Just 
nu 1 Kl inte sällan är lite billigare än 
Just nu 2 Kl. Priset är annars mellan 
49 kr för 30 minuter och 109 kr för 
hela resan. Man får ha lite tålamod att 
logga på, eftersom SJs egna sidor är 
lite tunga i förhållande till uppkopp-
lingshastigheten.

OLOF CRONBERG

Trasiga CD-skivor
Har du någon gång gjort en CD-skiva 
med digitala bilder för att sedan skada 
ytan på CD-skivan så att den inte går 
att läsa? Nu kan det finnas hjälp att 
få.

I vissa fall kan man rädda en CD-
skiva genom att slipa ytan, så att ski-
van går att läsa igen. Priset på att få en 
CD-skiva slipad är ca 50 kr. Mer info 
på www.cdreparatoren.se

BRA ATT VETA

TIDNINGEN PC WORLD har listat de 
50 bästa prylarna under de senaste 50 
åren. Listan toppas av Sony Walkman, 
som kom ut på marknaden 1979. På 
andra plats kommer en annan "mu-
sikapparat", nämligen Apples iPod 
som kom 2001.

Den dator som kom högst (25:e 
plats) är Radio Shack TRS-80 Model 
100 som kom 1983 om man inte räk-
nar in PalmPilot 1000 som placerade 
sig på fjärde plats.  Commodore 64 
hamnade på plats 27.
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År 2004 anordnade jag en mycket 
uppskattad släktträff i Norrbotten 
med min mans släkt och det gav mer-
smak – så 2005 var det dags igen. 
Men då med min farmors släkt.

År 1878 ”utvandrade” min farmors 
mor och far, Ulrika Karolina Jonsdot-
ter och Per Victor Munkhammar från 
Värmland, via Västmanland till Al-
tappen, en ö i Luleå skärgård. Varför 
till Altappen och  inte till Amerika dit 
så många andra åkte. Dit utvandrade  
till exempel Victors mors släkt Aldrin 
(ja just det, han på månen). 

På denna ö, en hemvist för jordens 
myggor, hade man byggt världens 
nordligaste valsverk. Det fanns re-
dan ett sågverk, den enda lönsamma 
industrin däruppe på den tiden. Och 
nu fick ägarna, genom att anlägga 
valsverket, förköpsrätt till allt statligt 
timmer. 

Man byggde ett helt samhälle med 
affärer, skolor, bostäder med mera på 
denna lilla ö. Men det var nog inte 
så idylliskt  som en reporter beskrev 
det i en artikel i Norrbottens Kuri-
ren i januari 1878. Ett dokument 
om industrikomplexet Altappen och 
Kurirens artiklar finns som separata 
länkar till hemsidan www.wikstrom-
sundbom.se

Varför Karolina och Victor flyttade 
till Norrbotten lär jag aldrig få veta, 
men det lär finnas en silversked i 
släkten som ska vara ett pris som Vic-
tor (möjligen hans far)  erövrade för 
sin skicklighet som smed.

Victors far Henrik och dennes två 
bröder, Petter och Erik, tog sig nam-
net Munkhammar när man skulle 
gå över från patronymikon till släkt-
namn.  Med sina många barn kan 
man nog säga att de bildade en dy-
nasti i Sverige med detta släktnamn.  

Inte minst bidrog Karolina och 
Victor med sina sju barn varav den 
äldste dog ung då han klämdes ihjäl 

av en häst vid kraftverksbygge i 
Malmberget-Gällivare endast 22–23 
år gammal.

Idag finns släkten naturligtvis 
spridd över hela Sverige. Många av 
dem har lämnat spår efter sig. Så 
grundade t ex en av Victors söner, 
Bror, förutom Kirunas första biograf, 
en av Luleås första biografer och på 
Renstiernas gata i Stockholm finns ett 
konditori som heter Munkens hem- 
och finbageri.

Det ägdes av Uno Efraim Justes 
Munkhammar på trettiotalet och 
verkar än idag se likadant ut. Denna 
Uno Efraims far var bror till Victor 
och Uno var således kusin med min 
farmor. Det var nog därför en faster 
till mig tilläts lämna Luleå för att ar-
beta i Stockholm på Munkens bageri 
på 30-talet.

Åter till Altappen. När jag började 
ta kontakt med släkten visade det sig 
att det, förutom kusinerna på pappas 
sida, fanns åtskilliga tremänningar 
(sysslingar) inom Munkhammarsfa-
miljen, som gärna ville följa med dit 
upp. 

Solen visade sig för första och enda 
gången den veckan när vi samlades 
lördagen den 13 augusti i Lövskärs 
fiskehamn. Vi var 28 personer mellan 
83 och fem år och vi hämtades upp 
av Stig Gren som byggt ett friluftsmu-
seum på ön. Mer om Altappen kan 
man läsa på www.altappen.se samt i 
ovan nämnda dokument.

Det första som vi såg var spink-
kajerna som legat där sen 1800-talet. 
Jag blev påmind om att det var en 
spink och inte en spik som jag skrivit 
i min släktkrönika som gjorde Victor 
enögd eftersom ögat följde med när 
han drog ut den spink som satt sig i 
hans öga. Han fick sedan leva enögd.

Efter en rundvandring  samlades vi 
i huvudbyggnaden och åt en laxsop-
pa. Sedan var det dags att börja titta i 
den släktpärm som jag gjort i ordning 
och studera fotografier som flera av 
deltagarna hade med sig.

Men tiden går alldeles för fort och 
plötsligt skulle vi åka med fyrabåten 
till fastlandet.

Vad hände med Altappen? Som 
man kan läsa i det till hemsidan 
länkade dokumentet förstördes allt-
sammans vid två bränder. Sågverket 
byggdes upp efter den första branden 
och Victor fick bli brädgårdsarbetare 
i stället för smed. Efter sista branden 
skingrades människorna. De flesta 
bosatte sig nog i Nederluleå eller 
Luleå stad där de inte var särskilt 
välkomna. Där var redan ont om ar-
beten och bostäder. Några flyttade till 
Kiruna där det fanns jobb i den nya 
gruvnäringen.

Om några år hoppas vi att vi ska 
orka ordna en träff  i Värmland med 
hela släkten Munkhammar, den är 
nämligen ganska lätt att avgränsa, 
men det får bli en annan historia.

MAUD WIKSTRÖM
SOM BÖRJAR BLI INBITEN SLÄKTFORSKARE

Maud Wikström berättar om 
en släktträff som hon ordnade 
på Altappen i Luleåtrakten.

Altappen och släkten Munkhammar

SLÄKTTRÄFFEN

De senaste årens utveckling där allt 
fler konsumenter fått tillgång till 
bredband och fått fler operatörer att 
välja mellan riskerar att avstanna eller 
begränsas till vissa delar av landet.

Det visar rapporten ”Förutsätt-
ningar för hållbar konkurrens på 
bredbandsområdet” från Post- och 
telestyrelsen, PTS. 

Skälet till detta är att alternativa 
operatörer inte har tillgång till en vik-
tig möjlighet att få tillträde till Telia 

Soneras accessnät, bitströmsaccess. 
Denna produkt ger förutsättningar för 
konsumenter att få fler operatörer att 
välja mellan, även där kundunderlaget 
är begränsat.

Bitströmsaccess är också viktig för 
nya operatörers möjlighet att ta sig in 
på marknaden. Då bredbandsmarkna-
den är i stark tillväxt riskerar de sneda 
marknadsförhållanden som uppstår i 
dag att bli bestående. 

Bredbandsutvecklingen är hotad
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KALENDERN
Dessa medlemmars bortgång har 
kommit till vår kännedom sedan förra 
numret av Diskulogen.

Vi ber våra medlemmar att noga 
kontrollera och eventuellt justera 
referenser så att inte anhöriga till 
de bortgångna besväras i onödan!

AVLIDNA

2006

DIS-Väst anordnar under våren 
kurser i släktforskningsprogrammet 
DISGEN i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan. Platser Västra 
Frölunda och Borås.

JANUARI

3       DIS-Syd DISGEN-träff. Data-
valvet i Höganäs. Kl 13.00–
16.00

11     DIS-Öst Info till nya medlem-
mar samt problemlösning. An-
rep, Ostkupan. Kl 18.30

12     DIS-Öst Forskarkväll i Ar-
ninge. Kl 16.00–19.30

18     DIS-Öst Lisbeth Dahlin infor-
merar om Släktforskarförbun-
dets presentationsprogram för 
databaser. Anrep, Ostkupan. 
Kl 18.30

21     DIS-Syd DISGEN-träff. 
Grundläggande inmatning i 
Disgen. Datavalvet i Höganäs. 
Kl 13.00–16.00

25     DIS-Öst DISBYT. Anrep, Ost-
kupan. Kl 18.30

28     DIS-Syd DISGEN-träff. 
Grundläggande inmatning i 
Disgen. Vuxenskolan i Eslöv. 
Kl 13.00–16.00

FEBRUARI

1       DIS-Öst Sten-Sture Tersmeden 
informerar om Windows. An-
rep, Ostkupan. Kl 18.30

4       DIS-Syd DISGEN-träff. 
Grundläggande inmatning 
i Disgen. Arkivcenter Syd i 
Lund. Kl 9.00–13.00

7       DIS-Syd DISGEN-träff. 
Grundläggande inmatning i 
Disgen. I Kristianstad.

8       DIS-Öst Problemlösning och 
ettikettering av DIS-PLAY. An-
rep, Ostkupan. Kl 18.30

9       DIS-Öst Forskarkväll i Ar-
ninge. Kl 16.00–19.30

11     DIS-Nord håller årsmöte i 
Skellefteå. Lokal meddelas se-
nare.

15     DIS-Öst Hjälpmedel till din 
dator. Anrep, Ostkupan. Kl 
18.30

18     DIS-Syd DISGEN-träff. Vi 
skall tillverka en ”Släktbok” i 
Disgen. Datavalvet i Höganäs. 
Kl 13.00–16.00

22     DIS-Öst Släktbok. Anrep, Ost-
kupan. Kl 18.30

25     DIS-Syd DISGEN-träff. Vux-
enskolan i Eslöv. Kl 13.00–
16.00

MARS

1       DIS-Öst Årsmöte i Aulan. Kl 
18.30

4       DIS-Syd Mac- & PC-träff. I 
Trelleborg.

7       DIS-Syd DISGEN-träff. In-
ställningar av tavlor + Disbyt. 
Kristianstad.

11     Föreningen DIS har funktio-
närsträff i Linköping.

12     Föreningen DIS håller sitt 26:e 
årsmöte i Linköping.

18     Släktforskningens dag arran-
geras i samarbete med Sveriges 
Släktforskarförbund.

25     DIS-Syd DISGEN-träff. Vi 
skall göra inställningar för ut-
skrifter. Datavalvet i Höganäs. 
Kl 13.00–16.00

25     DIS-Syd DISGEN-träff. Orter 
och kartan i Disgen. Vuxen-
skolan i Eslöv. Kl 13.00–16.00

APRIL

4       DIS-Syd DISGEN-träff. Orter 
och kartan i Disgen. I Kristian-
stad.

9       DIS-Syd Årsmöte.

22     DIS-Syd DISGEN-träff. Vi 
skall göra utdrag av olika 
slag. Datavalvet i Höganäs. Kl 
13.00–16.00

1202    Jakob Hansen, Järfälla
8031    Cecilia Jansson, Malmö
9448    Lars-Erik Nilson, Djursholm
9527    Rune Ramberg, Märsta
11820  Peter Lindberg, Trångsund
14012  Bengt Frölander, Tomelilla
14889  Roland Grundelius, Falun
15089  Dennis Grenander, Grimsås
17274  Gertrud Grahn, Trelleborg
18391  Harald Bergwik, Sundsvall
21073  Ingvar Fransson, Nora
21635  Bertil Knutsson, Kinna
23574  Ingemar Rösth, Linköping
26533  Sture Karlsson, Sköndal
31028  Klas Nilsson, 
            Västra Frölunda

Genlineaktier
har bytt ägare

Suntex Technologies AB har 
sålt 184.455 aktier i Genline AB 
(publ.) vilket motsvarar 4,5 pro-
cents ägande. 92.227 aktier har 
sålts till styrelsesuppleant Östen 
Andersson och 92.228 aktier till 
VD Peter Wallenskog. Suntex 
Technologies har därmed minskat 
sitt innehav till 92.873 aktier vil-
ket motsvarar en förändring från 
6,77 procent till 2,27 procents 
ägande i Genline AB (publ.).

Styrelsesuppleant Östen An-
dersson ökar därmed sitt innehav 
från 644.467 aktier motsvarande 
15, 74 procent till 736.694 aktier 
vilket motsvarar ett ägande av 
17,99 procent.

VD Peter Wallenskog ökar 
sitt innehav från 407.786 aktier 
motsvarande 9,96 procent till 
500.014 aktier, vilket motsvarar 
12,21 procents ägande i Genline 
AB (publ.).
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Besöksadress
Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3 (bakom Wärdshuset)
Öppettider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16. Under sommaren och några veckoslut dess-
utom lördag–söndag kl 12–16. Under vinterhalvåret dessutom tisdagkvällar kl 
18–20 i ÖGF:s regi och torsdagkvällar kl 18–20 i DIS regi.

För detaljer om öppettider m m ring DIS exp 013-14 90 43 för kontroll. För 
detaljer om stugaktiviteter m m, se hemsidan www.dis.se eller ring Björn Jo-
hansson 013-15 88 31.

DIS/ÖGF FORSKARSTUGA

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

 Födda, vigda, och döda i Jönkö-
pings län (DISCD#156) Ny 2005-
12

En CD omfattande födda 1895–
1934, vigda 1860–1934 samt döda 
1860–1934 i Jönköpings län. Ger 
möjlighet att söka i början på 
1900-talet. Det brukar vara en svår 
period. Skivan är avsedd att läsas 
i Excel.

Underlaget har tagits fram av 
Vivi Bryntesson i Hok. Skivan kos-
tar 350:- inkl porto. Kan köpas av 
Vivi Bryntesson tfn 0393-21332 el-
ler bryntesson.vivi@telia.com

 Familjer i Ragunda sn Del 2 1785–

NYA CD-SKIVOR

En kod till vår databas DIS-
BYT med 10 miljoner poster

där du kan se om någon annan 
medlem forskar på din släkt
jämföra dina släktfakta
bidra med eget material från 
ditt släktforskarprogram
kanske finna nya släktingar

Möjlighet att köpa släkt-
forskarprogrammet Disgen

som är Sveriges mest spridda 
program
som utvecklas efter medlem-
marnas önskemål
där du får gratis support (hjälp) 
av erfarna släktforskare

Tidningen Diskulogen fyra 
gånger per år

med det senaste inom området 
datorhjälp och släktforskning

Möjlighet att gå med i DIS 
regionföreningar

där du kan få nya släktforskar-
kontakter, utbildning m.m. 

Aktuell information på DIS 
hemsida

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

Tillgång till diskussions-
platsen DIS Forum 

där du kan tipsa, fråga och dis-
kutera 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-
forskartidningar

Möjlighet att söka i norska 
databasen DIS-treff

Rabatt på cd-skivor och 
böcker

som säljs av Sveriges Släktfors-
karförbund









1

2

3

4

5
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Medlemskap
och beställningar

Ansökan om medlemskap och 
beställning av släktforskarpro-
grammet Disgen m.m. kan göras 
på två sätt. Det enklaste är att du 
gör din beställning på vår hem-
sida www.dis.se under rubriken 
”Medlemskap”.  Du kan också 
ringa DIS kansli på telefon 013-
14.90.43.

Funderar du på att skaffa ett 
släktforskarprogram så kan 
du ladda ner en demoversion 
av Disgen på vår hemsida. Där 
finner du också en kortare pre-
sentation av programmet.

Välkommen!

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

10

... samt många nya
släktforskarvänner!



















10 fördelar med ett medlemskap i föreningen DIS
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Mer information om ovanstå-
ende CD-skivor och ett hund-
ratal andra finner du på DIS 
hemsida www.dis.se. Där finns 
också information om Forskar-
stugan, program och mycket 
annat.

Boka tid på 013-14 90 43

1888 (DISCD#157) Ny: 2005-12
Skivan är en sammanställning 

om de familjer som var skrivna i 
Ragunda socken 1785–1888 och 
kan ses som en påbyggnad till ”Fa-
miljer i Ragunda en sockengenea-
logi” skriven av Staffan Lindqvist.

Källmaterialet till samman-
ställningen är taget från Ragunda 
husförhörslängder A!:1-A1:8 samt 
Ragunda födelse-, vigsel- och död-
böcker.

Sammanställningen är gjord 
i pdf-format och kräver därför 
programmet AcrobatReader vilket 
kan laddas ner kostnadsfritt på 
Internet.

Köpes genom Sven Edvardsson 
och kostar 430:- inkl porto.

Tfn 063-862 80 eller e-post 
sven.edvardsson@telia.com

 Familjer i Gudmundrå socken 
1688–1888 (DISCD#158) Ny 
2005-12

Skivan omfattar alla de familjer 
och i några fall även ensamstående 
personer som varit bosatta i sock-
nen under den nämnda tiden.

Uppgifterna är hämtade ur Gud-
mundrå husförhörslängder A1:1–
A1:7B samt Gudmundrå födelse-, 
vigsel- och dödböcker. Antal födda 
under denna tid var näst intill 
10.000 barn.

På skivan finns också en sock-
enkarta i A4-format med alla 45 
byarna och nybyggena utmärkta.

Sammanställningen är gjord i 

pdf-format och kräver Acrobat 
Reader som kan laddas ner utan 
kostnad om du inte har den.

Skivan kan beställas av Karin 
Edvardsson Tfn 063-862 80 el-
ler e-post karin.edvardsson
@telia.com och den kostar 470:- 
inkl porto.

 Födda i Edefors och Gunnarsby 
(DISCD#162) Ny: 2005-12

Innehåller födda i Edefors fs 
1890–1931 och Gunnarsby fs 
1927–1930. Ett medlemsarbete 
från forskning till CD-produk-
tion.

Innehållet är i Excel-format.
Utgiven av Boden Överluleå 

Forskarförening.
Pris: 150:- + porto. Köpes via 

epost boff.boden@spray.se

 Döda i Bodens kommun 
(DISCD#161) Ny: 2005-12

Skivan innehåller döda i 
Överluleå 1831–1934, Ede-
fors 1890–1931, Bodens stad 
1920–1930 och från Gunnars-
byn 1927–1932. Materialet är 
renskrivet av Eivon Renberg och 
Eila Fredriksson.

Innehållet är i Excel-format.
Utgiven av Boden Överluleå 

Forskarförening.
Pris: 150:- + porto. Köpes via 

epost boff.boden@spray.se

 Nederluleå födda 1696–1860, 
vigda 1706–1860, döda 1706–

1860 (DISCD#160) Ny: 2005-
12

Skivan innehåller födda 
1696–1860, vigda 1706–1860, 
döda 1706–1860 i Nederluleå. 
Materialet är renskrivet av Ei-
von Renberg.

Innehållet är i Excel-format.
Utgiven av Boden Överluleå 

Forskarförening.
Pris: 150:- + porto. Köpes via 

epost boff.boden@spray.se

 Luleå Stad och Socken 1632–
1705 (DISCD#159) Ny: 2005-
12

Skivan innehåller mantals-
längder och jordeböcker. Luleå 
stad mantalslängder 1642–
1705. Luleå socken jordebok 
1632–1699, Luleå socken man-
talslängder 1642–1705. Skivan 
har skapats av L-O Ericsson.

Innehållet är i HTML och kan 
läsas av bl a Internet Explorer.

Utgiven av Boden Överluleå 
Forskarförening.

Pris: 150:- + porto. Köpes via 
epost boff.boden@spray.se

NYA CD-SKIVOR

FÖRENINGSINFORMATION

I samband med DIS styrelsemöte i ok-
tober diskuterades DIS framtid. Som 
ett första steg har styrelsen tillsatt en 
arbetsgrupp, som skall diskutera frå-
gan och komma med förslag om hur 
föreningen ska gå vidare. Gruppen 
består av Rolf Eriksson, Linköping, 
Leif Svensson, Västerås och Olof 
Cronberg, Växjö.

– Uppdraget är att brett titta på 
vad vi tror om framtiden. Hur kan 
föreningen DIS utvecklas vidare? Vi 
kommer att titta på organisation, 

DIS styrelse har tillsatt en grupp
som ska diskutera föreningens framtid

funktioner, produkter och tjänster. 
Vi kommer dock inte att titta på DIS-
GENS utveckling, eftersom där finns 
redan väl fungerande organisation, 
uppger man från framtidsgruppens 
sida. 

– Vi kommer att göra en första 
rapport till styrelsens sammanträde i 
januari.

Den som är intresserad att komma 
med synpunkter kan höra av sig till 
framtid@dis.se

Saknar du tavlor 
eller

andra utskrifter
som du vill kunna

göra i DISGEN?
Vi söker några glada DISGEN-an-
vändare, som vill vara med och 
skissa nya utskriftsmöjligheter i 
DISGEN. Nu har du chansen! 

Kontakta DIS-expeditionen 
exp@dis.se
eller telefon 013-14 90 43
om du är intresserad.
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Ta i första hand kontakt med en fadder i din när-
het. Vi får då geografisk närhet mellan faddrar 
och den som söker hjälp. Vi uppnår också en 
jämnare fördelning av fadderkontakterna.

dag = svarar gärna i telefon på dagtid

kv    = svarar helst i telefon på kvällstid

FADDRAR I POSTNUMMERORDNING

Sedan sist har Harriet Frändén i 
Bergsjö, Göran Tengnér i Dande-
ryd och Ingemar Johansson i Ane-
by lämnat sina fadderuppdrag. 
Tack alla tre för era insatser.

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

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

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

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

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

Jan Nilsson,  245 32  Staffanstorp, 
tel 046-255788 kv, 
fotojanne@bredband.net

Arne Hallberg,  252 51  Helsingborg, 
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, od@laholmo.net

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  Väst-
ra 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,  442 94  Ytterby, 
tel 0705-2223125

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

Stig Rahm,  451 75  Uddevalla, 
tel 0522-86888, stig.rahm@telia.com

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

Mats Hallgren,  541 33  Skövde,
tel 0500-437083, 
mats.i.hallgren@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

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

Torsten Ståhl,  602 37  Norrköping, 
tel 011-148066, 
totta.stahl@bredband.net

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

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

Hans Peter Larsson,  621 52  Visby, 
tel 0498-247256, 
hans-peter@tarlin.se

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

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

Gunnar Jonsson,  661 40  Säffle, 
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@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter Johansson,  891 33  Örnskölds-
vik, tel 0660-375567, 
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com
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Carl-Olof Sahlin, 183 50 Täby, tel 
08-7563314, 
carl-olof.sahlin@telia.com

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

Skicka ditt DISBYT-utdrag till 
närmaste DISBYT-ombud. Mac-
användare skickar dock alltid till 
Hans Vappula.

DISBYT-ombud

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

DIS arkiv

DIS Arkiv innebär att medlem i DIS 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.

Lennart Näslund,  891 92  
Örnsköldsvik, tel 0660-372109 kv, 
lintagan@home.se

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

Min Släkt

Elinor Elmborg,  152 41  Södertälje, 
tel 08-55013205, 
e.elmborg@comhem.se

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

Holger

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

Tony Jonsson,  871 50  Härnösand, 
info@angerman.se

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  Hudiksvall, 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

MEDLEMSBLADEN PÅ CD-SKIVA
Till DIS 25-årsjubileum framställdes två CD-skivor med samtliga 
nummer av DIS två medlemsblad genom åren.

Släktforskarnytt 1980–1989
och

Diskulogen 1984–2004
CD-skivorna kan köpas av medlemmar för 50 kr per skiva inklu-
sive porto. Betala i förskott till plusgiro 1 40 33-5 eller bankgiro 
5009-6742. Ange på talongen vad betalningen gäller.
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POSTTIDNING B

Avsändare: Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

– Vi satsar på en bred publikmässa 
som på ett intressant och inspirerande 
sätt ska spegla intresset för släktforsk-
ning, fortsätter arrangörerna att 
berätta.

Just nu händer detta i projektet:
• Ett program- och marknadsförings-
samarbete har etablerats med Kultur-
festivalen i Stockholm. Den startar 
samma helg och festivalen pågår hela 
veckan. Det innebär bl a att släktfors-
kardagarna syns och hörs mycket mer 
än vi annars skulle kunna göra.
• Inbjudningsfoldern till alla dem 
som kan delta som utställare i Släkt-
forskardagarna 2006 håller på att 
distribueras.

Försöker hitta sponsorer

• Ett första pressmeddelande skickas 
till tidningar, radio och TV.
• Ett annat fokus är att hitta sponso-
rer för att finansiera olika aktiviteter. 
Några företag/organisationer är redan 
kontaktade.
• Arrangörerna behöver hjälp med 
olika aktiviteter inför och under 
släktforskardagarna och söker kon-
takt med folk som tycker att det är 
kul att göra en insats som funktio-
när. Inför mässan behövs hjälp med 
utskick m.m. Under mässan behövs 

hjälp vid informationsdisken, värdar 
till föreläsningslokaler och scener, re-
klamutdelare, utställningsvärdar och 
värdinnor, m fl.

Kungliga hufvudstaden

Kort om innehållet:
• Föreläsningsprogrammet med tema 
”Kungliga Hufvudstaden” tar form 
och flera föreläsare är kontaktade.
• Det blir flera föreläsningsteman. 
Marianne Söderberg, känd från TVs 
Din Släktsaga, är en av dem som fram-
träder båda dagarna.
• Omkring en miljon människor i 
Sverige kommer från andra delar av 
världen. Arrangörerna bjuder därför 
in invandrarföreningar och andra, för 
att med fokus på historia, kultur och 
släktforskning ge tips och råd till dem 
som vill forska i sina anor.
• Prova-på-forskning under kunnig 
ledning. I anslutning till förbundets 
monter ska finnas en ”lektionssal” 

med minst ett tiotal arbetsplatser. 
Här ska man som besökare kunna få 
en första introduktion till släktforsk-
ningens magiska värld, få information 
om programvaror, databaser, littera-
tur m.m.
• Släktforskarakuten vänder sig till 
mer vana släktforskare. Här ska man 
få tips och råd om sökvägar, hjälp att 
tyda gamla texter och mycket mer.

Målet är 10.000 besökare

– Grundritningen för mässhallen 
Factory är klar och vi räknar med 
att utnyttja hela mässanläggningen 
för Släktforskardagarna 2006, dvs. 
omkring 3.000 kvm. Målet är att få 
cirka 10.000 besökare under de två 
dagarna. Det är ett tufft men inte 
orealistiskt mål, säger arrangörerna.

Den som vill veta mer kan gå in på 
adressen www.stockholm2006.se

Där kommer efterhand information 
att läggas in.

Arbetet med släktforskardagarna den 12–13 augus-
ti 2006 är inne i ett mycket intensivt och spännande 
skede, skriver arrangörerna i ett nyligen distribu-
erat nyhetsbrev.

Släktforskardagarna
i Stockholm
ska bli en bred
och folklig publikmässa

På adressen 
www.stockholm2006.se 
finns släktforskardagarnas 
webbsajt. Där kommer information 
att publiceras under de närmaste månaderna.


