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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
                             Mikael Olsson
Webbredaktör:    Mikael Olsson 
                             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 26.500 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.

© 2007 Föreningen Dis
ISSN 1101-3826
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Dis styrelse 2006
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

Karl-Ingvar Ångström,
     Hemmansvägen 87,
     871.53 Härnösand, 0611-203.41,
     karl-ingvar.angstrom@telia.com
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
Christer Lindskog, 
     Sjöhåla Strandväg 2, 442.71 Kärna,
     0303-22.12.22, dis.christer@tele2.se

Valberedning
Sammankallande: Carl-Olof Sahlin,
     Högomsvägen 38, 183.50 Täby,
     08-756.33.14, 
     carl-olof.sahlin@telia.com

Dis regionföreningar
Dis-Aros, Ekevägen 2 B, 
     722.18 Västerås
     Ordf: Leif Svensson, 021-84.11.11, 

ordf_aros@dis.se
Dis-Filbyter, c/o Rolf Eriksson 
 (ordf), Barrskogsvägen 28, 
 590.59 Vikingstad, 013-812.83, 
     ordf_filbyter@dis.se
Dis-Mitt, Skolgatan 3 A, 825.31 Iggesund 

Vice ordf: Karl-Ingvar Ångström, 
     0650-56.14.17, ordf_mitt@dis.se
Dis-Nord, c/o Anna Lövgren (ordf), 
     Box 61, 962 22 Jokkmokk, 
     0971-370.41, ordf_nord@dis.se
Dis-Småland, c/o Ingvar Kärrdahl (ordf), 

Bäckvägen 18, 330.15 Bor, 
     0370-65.07.15, 
     ordf_smaland@dis.se
Dis-Syd, Porfyrvägen 16, 224.21 Lund
     Ordf: Jan Nilsson, 046-25.57.88, 
     ordf_syd@dis.se
Dis-Väst, Mandolingatan 19, 421.45 Väst-

ra Frölunda. Ordf: Anita Gartz, 
     0511-37.60.37, ordf_vast@dis.se
Dis-Öst, Allén 7, 172.66 Sundbyberg
     Ordf: Carl-Olof Sahlin, 
     08-756.33.14, ordf_ost@dis.se

Nästa tidning
Utgivningen av Diskulogen under resten av 
år 2007 planeras enligt följande:
  Sista dag
 Utgivning för manus
Nr 77 slutet maj 19 april
Nr 78 slutet september  16 augusti
Nr 79 mitten december 12 november

Ordföranden har ordet ........................................................................................  3
Medlemsantalet har ökat från några hundra
       till 25 000 under Stures tid som ordförande ................................................  4
Räkna ut penningvärdet på Internet ..................................................................  7
Årets släktforskardagar i Halmstad:
       Tre generationer ska locka nyfikna .............................................................  8
De digitaliserade mantalslängderna kan du själv kolla på nätet ....................  10
Ett samtal till USA för två kronor ......................................................................  12
SÅ LÖSTE JAG PROBLEMET

       Problem med trådlöst hemmanät ..............................................................  14
Genline släktvis ska locka fler att forska ...........................................................  14
I Kallinge finns sockenkataloger för södra Sverige ..........................................  14
Dis produktråd planerar förbättringarna i Disgen ...........................................  15
REGIONALT

       Rolf Eriksson rapporterar från bildandet av Dis-Filbyter ..........................  16

MACSPALTEN

       Flytta forskningsmaterial till annat släktforskningsprogram ..................  17
LÄR DIG MER OM DISGEN 8
       Så gör du utdrag – sorterade register som du vill ha dem – del 2 ............  18
Äntligen! .............................................................................................................  21
Olof Cronberg föreslås bli ny ordförande efter Sture Bjelkåker .....................  21
INSÄNDARE

       Genline halkar efter i teknikutvecklingen! ...............................................  21
DIS/ÖGF Forskarstuga .......................... 22
Nya cd-skivor ........................................ 22
Kalendern ............................................ 24
Avlidna ................................................. 25
Faddrar i postnummerordning ........... 26
Disbytombud ....................................... 26
Dis arkiv ................................................ 27
Efterlysningar ...................................... 27
Har du upptäckt Dispos? ..................... 28

Omslaget
Sture Bjelkåker, avgående 
ordförande, vid de datorer 
som gällde då Dis startade 
som förening 1980. Bjelk-
åker lämnar uppdraget 
som ordförande i Dis efter 
19 år.

FOTO: BERNT STENMARK

Mantalslängderna kan man häm-
ta på nätet.

Dis utvecklingsgrupp sammanträder.
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Då är det dags för min sista ordförandespalt, det har blivit 62 
sådana genom åren. När jag nu läser igenom en del av alla 

dessa så märks det hur jag och övriga styrelsen var återkommande 
glatt överraskade av den minst sagt goda medlemstillströmningen. 
Detta medförde i sin tur behov av att gång på gång i ordförande-
spalten efterlysa fler ideella medlemsinsatser för att svara mot det 
stora intresset.

Nu är vi uppåt 150 funktionärer i Dis och regionföreningarna 
som var och en drar sitt strå till stacken. En annan viktig förut-
sättning för att få den snabbt växande föreningen att fungera var 
att vi från 1994 hade råd att anställa administrativ personal för 
att klara den dagliga medlemsservicen.

NÄR JAG TILLTRÄDDE 1988 var Disgen redan etablerat som ett le-
dande släktforskarprogram, och det har hela tiden varit en rygg-
rad i verksamheten. År 1990 kom ett embryo till dagens epost- 
och Internetbaserade släktforskarkontakter i form av det ”upp-

ringbara” meddelandesystemet 
Dis Family. År 1994 kunde jag 
rapportera om hela 400 delta-
gare i Disbyt, ”en guldgruva för 
forskarkontakter”. 

Då siade jag om hur fantas-
tiskt Disbyt skulle bli om åt-
minstone hälften av alla med-
lemmar skulle deltaga med ut-
drag ur sina släktdatabaser. Nu 

2007 är vi 6 000 deltagare, och visst är det fantastiskt att en tred-
jedel av alla födda i Sverige 1750–1900 finns med. Men det är 
fortfarande ”bara” 25 procent av medlemmarna som deltar. Kan 
man kanske rent av få önska sig en större andel Disbyt-deltagare 
som ”avskedspresent”?

FÖRENINGEN DIS HAR SÄKERT en stor uppgift att fylla i Släktfors-
karsverige under lång tid framöver, även om nu snart sagt alla 
”vanliga” släktforskarföreningar har någon form av egen data-
verksamhet. Dessutom har vi genom Släktforskarförbundet också 
många goda dataprojekt. 

Att vara med i Dis kan kanske ses som ett bra sätt att få till-
gång till ett helt ”system” för släktforskning skapat av medlem-
mar, för medlemmar. Att vi är så många i Dis är inte bara ett 
tecken på att vi kunnat och fortfarande kan attrahera många nya, 
utan också ett tecken på att en mycket stor andel stannar kvar i 
föreningen under ett stort antal år. Men det viktigaste är kanske 
inte nu att Dis-trädet blir ännu större, utan att det får fler grenar i 
form av nya spännande datorhjälpmedel.

MED DESSA ORD önskar jag min efterträdare på ordförandeposten 
lycka till, och jag ska nu övergå från att skriva ordförandespalter 
till att istället med stort intresse läsa kommande spalter.

STURE BJELKÅKER

Bjelkåker

skriver sista

spalten som

ordförande
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AV BERNT STENMARK

För mer än 40 år sedan undrade Stures föräldrar hur det 
förhöll sig med anorna på släktgården i Kållered. Sture var 
då i 20-årsåldern. Han försökte ta reda på det som gick att 
få fram på ett relativt enkelt sätt.

– Sen blev det inte så mycket mer, berättar Sture Bjelk-
åker.

Släktforskningsintresset fanns men själva forskningen 
var inte så intensiv. Han flyttade till USA en tid och kom 
hem på hösten 1980.

Då hade Dis bildats samma år. Sture fick veta när han 
träffade Björn Johansson, före detta redaktör för Diskulo-
gen, att det i april 1980 bildats en förening för släktforsk-
ning med hjälp av datorer.

Blev kassör efter något år

Sagt och gjort. Sture gick med och blev kassör efter något år. 
Föreningen hade då något hundratal medlemmar. År 1988 
lämnade han kassörsysslan och blev ordförande.

Det skulle visa sig bli en av tre tunga sysselsättningar. Till 
yrket är Sture flyglärare och chef för Linköpings Flygklubb 
och hans fritidsintresse vid sidan av Dis är politik.

Trots det i början låga medlemsantalet var Dis aldrig me-

Det började egentligen för 
40 år sedan – släktforskarin-
tresset. I dagarna avgår Sture 
Bjelkåker efter 19 år som ord-
förande för landets största 
släktforskarförening. Och det 
har hänt mycket under hans 
tid som ordförande i Dis. När 
han tillträdde var exempelvis 
medlemsantalet under 1.000. 
I dagarna tas den tjugofem-
tusende medlemmen in.

Medlemsantalet

har ökat från 

några hundra

till 25.000

under Stures tid

som ordförande
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nad som en lokal förening. Det fanns faktiskt ingen annan 
förening i världen som kopplade ihop datorer med släkt-
forskning. Det borde alltså finnas ett riksintresse i Sverige 
för en sådan förening.

– Men man blev inte medlemmar bara för datorns skull 
utan för kontakten mellan medlemmarna.

Det egna släktforskningsprogrammet Disgen var den 
första stora händelsen i Dis historia. Det presenterades 
1982 och innebar ett stort steg framåt. På den tiden var det 
Luxors ABC 80 som var hemdatorn framför andra.

– Jag var faktiskt med och programmerade det första 
Disgen.

Efter det har Dis presenterat Disbyt år 1990, Dis arkiv 
och nu nyligen Dispos. Disgen var det stora i början, Disbyt 
har skapat kontakter.

Frågan är vad som varit den enskilt största händelsen i 
föreningen under Sture Bjelkåkers tid som ordförande. Han 
har svårt att svara på den frågan.

Tillkomsten av Disbyt

– Men det är nog tillkomsten av Disbyt, säger han efter be-
tänketid. Där görs 600.000 sökningar per månad. Det är en 
enorm verksamhet, som det inte syns så mycket av utåt.

Man kan inte berätta om Dis under Sture Bjelkåkers tid 

utan att nämna den väldiga medlemsökningen.
Under 1980-talet kunde man räkna antalet medlemmar 

i hundratal. Ett tusen medlemmar överskreds 1990. Tio 
år senare, år 2000, passerades tio tusen medlemmar. Efter 
det har ökningen accelererat. I dagarna tas den 25.000:e 
medlemmen in i Dis.

Första regionföreningen 1987

Regionföreningarna har säkert stor andel i framgången. 
Den första bildades spontant år 1987. Det var Dis-Väst. 
Nu är regionföreningarna åtta till antalet.

– Jag var inte med när Dis-Väst bildades, men de sju 
övriga har jag varit med och startat.

I och med de åtta regionföreningarnas tillkomst täcker 
Dis verksamhet över i stort sett hela landet. Hälften av alla 
medlemmar är också med i en regionförening.

– Det är en förutsättning för en rikstäckande verksamhet 
att vi har fungerande regionföreningar.

Forts på nästa sida

Sture Bjelkåker i Dis forskarstuga där det bland 
annat finns tillgång till datorer, kortläsare och skri-
vare. Här finns också tillgång till en stor mängd cd-
skivor som är användbara i forskningen.
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Upplysning.se
En systersajt till birthday.se, som 
jag skrev om i förra numret, är 
upplysning.se.

Jämfört med birthday.se får 
man reda på adressen direkt. Man 
får också reda på personnumret. 
För att kunna söka måste man 
först skapa ett konto, men det 
kostar inte något.

Om man sedan vill ha info 
om civilstånd och partner eller 
om man vill veta kreditvärdig-
het, kan man få reda på det mot 
betalning.

OLOF CRONBERG

Arbetet i Dis har under hela tiden 
skötts i huvudsak ideellt. Forskarstu-
gan och kontoret samt tidningen sköts 
numera av betald arbetskraft. Övriga 
uppgifter – bland annat Disgen, Dis-
byt och Dis arkiv – sköts ideellt. Lik-
som ordförandesysslan.

– Jag är inte unik på något sätt, 
säger Sture Bjelkåker. Det är många 
som lägger ner massor av timmar på 
föreningens arbete.

Kontoret/forskarstugan i Gamla 
Linköping är Dis fasta punkt. Det 
är inte så lätt att få lokaler i Gamla 
Linköping, men 1994 lyckades det 
och 1997 fl yttade föreningen till sina 
nuvarande lokaler.

Stor fördel

– Det är en stor fördel att fi nnas på 
plats i Gamla Linköping. Vår verk-
samhet stämmer bra med den här 
miljön. Och det är många som hittar 
till oss när vi fi nns just här.

För övrigt syns föreningen med 
stora montrar främst på de årliga 
släktforskardagarna och Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg, men 
också i andra sammanhang.

– Vi har deltagit med utställningar 
på alla släktforskardagar sedan 1986. 
Vi har fått rutin på det också.

Frågar man Sture om ytterligare 
höjdpunkter under hans ordförande-
tid nämner han tre.

Dis var den första föreningen i sitt 
slag. Nu fi nns systerföreningar i många 
länder. Svenska Dis har varit modell 
för i varje fall Norge och Danmark. 
Det nordiska samarbetet bedrivs för 
övrigt i en samarbetskommitté.

Släktforskardagarna i Linköping år 
2000 är en annan höjdpunkt. Östgöta 
Genealogiska Förening och Dis sam-
arbetade om en organisation.

– Våra släktforskardagar blev rik-
tigt bra.

Genlines tillkomst

Genlines tillkomst är en tredje 
höjdpunkt. Genline presenterades 
näm ligen första gången 1996 på Dis 
årsmöte.

– Sedan dess har vi stött dem. Utan 
Genline hade vi inte kommit så långt i 
släktforskningen som vi hittills gjort.

Det har hänt mycket under Sture 
Bjelkåkers tid som ordförande, men 
han har ju också varit ordförande i 19 
av föreningens 27 år.

Bra personer tar över

Blir det inte svårt att lämna ordföran-
deskapet efter så många intensiva år?

– Nej inte när det kommer bra per-
soner som tar över, svarar han.

Vice ordförande Olof Cronberg är 
föreslagen till ordförande och Sture 
Bjelkåker tar tills vidare över som vice 
ordförande enligt förslaget.

– Jag kommer att trappa ner succes-
sivt, jag kan ägna mig mer åt den egna 
släktforskningen och resa lite mer.

Den egna släktforskningen har han 
hunnit med, dock inte så intensivt som 
han önskat. Bland kuriositeterna kan 
nämnas att för sju år sedan fi ck Sture 
veta att han i 14:e led är släkt med 
Gustav Vasa. Det visar sig att samban-
det går via en av Erik XIV:s döttrar.

Vad ligger runt hörnet?

Och Dis kommer att leva vidare med 
ny ordförande och nya verksamhets-
inriktningar.

– Ett tag trodde vi att datorer var så 
allmänna att det inte fi nns utrymme 
för en särskild förening. Men än är vi 
inte heltäckande på all teknik som kan 
användas.

– Det är inte helt lätt att veta vad 
som ligger runt hörnet…

1980 1990 2000

25

5

10

15

20

Från en relativt blygsam start har 
medlemsökningen (den blå kurvan) 
skjutit i höjden. Siffrorna till vänster 
anger tusental medlemmar. Den röda 
linjen är antalet Disgenanvändare 
och den gröna är antalet Disbytan-
vändare.
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Hur mycket är 1.000 kro-
nor 1875 i dagens pen-
ningvärde?

Det är bara ett exempel 
på en fråga som man kan 
få svar på via Kungl Mynt-
kabinettets webbsajt. ”Att 
räkna ut vad en viss summa 
skulle vara värd ett annat år 
kan vara intressant i många 
fall”, uppger man helt rätt 
på hemsidan. Räknaren 
är baserad på konsument-
prisindex. Och det går bra 
att göra omräkningar från 

1873, då kronan infördes, 
till och med 2006. Adressen 
är www.myntkabinettet.se/
räknare.htm

Uträkningen är dock 
ganska grov och skillnad i 
exempelvis sociala förmå-
ner och levnadsförhållan-
den har också betydelse.

Den som vill göra en 
mera exakt uträkning kan 
gå till Statistiska Centralby-
råns webbsajt (www.scb.se) 
och klicka vidare på Prislat-
hund. Där kan mera exakta 
beräkningar göras från år 
1915 till och med 2006.

Den som ändå är på 
SCB:s hemsida kan också 
klicka sig vidare till Namn-
statistik. Där kan man få 
omfattande statistik om för-
namn och efternamn – dock 
endast i modern tid.

Räkna ut
penning-
värdet på
Internet

Går man in på www.myntkabinettet.se/räknare.htm kan 
man räkna ut hur penningvärdet har förändrats.

Ett annat ställe där man också kan räkna ut penningvärdes-
förändringen är www.scb.se. Klicka sedan på Prislathund.

Resultatet visar i det här fallet att 1.000 kr år 1915 motsvaras 
av 36.104 kronor förra året, en ökning med 3.510 procent.

I det här fallet får vi veta att 59.710 män hette Kjell den 
31 dec 2005. Det går också att söka på efternamn.

På www.scb.se kan man också klicka sig vidare till Namn-
statistik. Det gäller dock modern statistik, här 31 dec 2005.
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Årets släktforskardagar lockar dem 
som inte är släktforskare och vill veta 
mer om sin släkt att få information om 
tre generationer. Direkt på plats.

Då får den nyfikne inte bara veta 
mer om sin släkt utan även en snabb-
lektion i det fängslande forskningsar-
betet.

Att få fram tre generationer är för 
den inbitne släktforskaren en enkel 
match. Men för alla de som har vaga 
uppfattningar om sin fars eller mor-
fars ursprung så är detta säkerligen en 
given succé på årets släktforskarda-
gar. 

Hur kan man utlova detta?
− Allt bygger på vårt stora arbete 

med att digitalfotografera källor och 
ge ut dem på cd, berättar Sven Johans-
son som är ordförande i Hallands 
Genealogiska Förening. Vårt mål är 
att vi ska ha födda, vigda och döda 
digitalfotograferat för hela Halland, 
från 1600-talet fram till 1935.

Källor till tusen

Det är alltså ur detta gigantiska käll-
material som den nyfikne besökaren 
ska kunna finna tre generationer med 
sakkunnig ledning. 

− En fantastisk chans att också få 
berätta hur det går till att forska, inty-
gar Sven.

En drivande ambition hos HGF är 
att förenkla för forskaren. Det har 

inneburit ett mycket omfattande ar-
bete för att få källor tillgängliga för 
forskare och utan digital teknik hade 
detta projekt varit betydligt svårare.

− Det började med vigselregister på 
cd, där vi samlade länets församlingar 
i ett sökbart register på cd. Ett jätte-
projekt för oss med väldigt mycket ar-
bete med normeringar och att fixa till 
all information till en väl fungerande 
databas. Det blev också en framgång 
för oss, framför allt i det starka gen-
svar vi fick från användarna.

Kvaliteten bra

Vigselregistret gav helt klart mersmak 
för HGF och en ekonomisk grund för 
att nya projekt ska kunna sjösättas. 
Nästa projekt var att skapa ett bo-
uppteckningsregister. När DigiArkiv 
började med digitalfotografering av 
källor på Lunds landsarkiv insåg man 
helt nya möjligheter och HGF inledde 
ett samarbete med dem. 

− Kvaliteten blev mycket god. För-
delen med digitala media är att vi kan 
anpassa det efter behov. Vi beslutade 
oss då för att hjälpa forskarna med 
källor, som är ovärderligt för forsk-
ning på 1700- och 1600-talen; man-
talslängderna.

Tiden före husförhörens inträde 
är alltid knivigt och utan mantals-
längderna är forskningen betydligt 
svårare. Men genom att göra dessa 

längder tillgängliga sockenvis så är 
det en mycket stor hjälp för alla Hal-
landsforskare.

Tack vare medlemmen 

Sven är noga med att framhålla med-
lemmens viktiga insats.

− Dessa projekt hade inte varit 
möjliga utan ett tålmodigt arbete från 
medlemmarna. De har lagt grunden 
med alla avskrifter, skapandet av 
register, korrektur och insikter på 
vägen. 

På släktforskardagarna ska finnas 
första sökbara versionen av Hallands 
kyrkoböcker med födda, vigda och 
döda för omkring 30 församlingar. 
Andra nya källor klara på cd blir Hal-
lands Båtmansregister, komplett med 
krigsarkivets rullor genomgångna, 
digitaliserade kartor över Halmstad 
samt ett register över alla halmstads-
bor, 1884 till 1897. Källor som man 
hoppas ska lyfta den halländska forsk-
ningen till nya höjder.

Föredragen 

Vi kan redan nu säga att den som 
besöker Halmstad under släktfors-
kardagarna kommer att hitta flera 
spännande och nyttiga föredrag. Vi 
kan inte gå in på alla här, men vill 
gärna ge några exempel på vad som 
kan förväntas.

Vårt tema är ju Gränsland och 

Årets släktforskardagar i Halmstad:

Tre generationer ska locka nyfikna

Släktforskardagarna är inte bara för 
de invigda. Nej, tvärtom det är ett 
gyllene tillfälle att nå nyfikna, som 
vill veta mer om sitt ursprung. Därför 
lockar årets släktforskardagar med 
att den som vill veta mer kan få in-
formation om tre generationer av sin 
släkt.

Arrangörerna berättar här själva 
om årets släktforskardagar i Halm-
stad.

Halmstads nya bibliotek, där en del av släktforskardagarnas eve-
nemang kommer att äga rum.
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några föreläsningar handlar naturligt-
vis om Hallands danska tid och över-
gången till Sverige. I detta ämne talar 
bl a historieprofessor Eva Österberg, 
verksam vid Lunds universitet.

En annan aspekt på Gränsland är 
tullhistoria. Här berörs ju verkligen 
gränser, både stats- och stadsgränser. 
Den välkände tullhistorikern Rickard 
Bengtsson kommer att ge oss fakta om 
t ex strandridare, besökare, kustrod-
dare och andra titlar, som den som har 
tullare i släkten kan träffa på. Rickard 
Bengtsson har också lovat att berätta 
om de källor vi ska använda oss av när 
vi letar efter tullare.

Resandefolket

Vidare kan nämnas att Bo Hazell 
kommer att tala om resandefolket, ett 
folk utanför eller kanske på gränsen 
till samhället under äldre tider. Man 
kan tänka sig att detta folk inte alltid 
är så lätt att hitta i källorna. Bo Hazell 
är väl skickad att tala om detta efter bl 
a sin gedigna bok i samma ämne, som 
kom ut 2002.

Om dem som korsar gränser kom-
mer arkivarien vid Landsarkivet 
for Sjaelland, Jörgen Mikkelsen, att 
berätta för oss. Det handlar om de 
svenskar som emigrerade till Dan-
mark eller kanske bara var där och 
arbetade. Hur som helst var de ganska 
många, särskilt under 1800-talet.

Det här var ett litet smakprov på 
vad som kommer att bjudas på i au-
gusti.

Utflykt

På fredagen gör vi en halvdags bussut-
flykt norrut längs den halländska kus-
ten. Målet är Varberg och dess sevärda 
Varbergs fästning. Här finns länsmu-
seet, där Bockstensmannen visas i 
en ny utställning. Fyndet hittades på 
midsommaraftonen 1936 i Bockstens 
mosse. Först trodde man att det rörde 
sig om ett nybegånget mord, men man 
fann snart att klädedräkten var från 
mitten av 1300-talet och helt unik i 
världen. År 2006 gjordes en avgjut-
ning av kraniet och med utgångspunkt 
från denna gjordes ett ansikte. 

Lördagens middag

2007 års släktforskarmiddag kommer 
att äga rum på Hotel Tylösand, Res-
taurang Tylöhus, hotellet vid havet, 
cirka en mil från Halmstad. En bit ut 

i havet ligger Tylön som redan 1870 
hade en bemannad fyrplats. Den upp-
fördes med det svenska fyrväsendets 
nydanare Gustaf von Heidenstam, 
skaldens fader, som den högste an-
svarige.

Utställningarna

Fredagen den 24 augusti drar släkt-
forskarna in på Halmstads teater. 
Huset kommer att fyllas med montrar, 
konferenser och föreläsningar. 

Bara ”ett stenkast” från teatern 

Norre port i Halmstad. Den enda stadsporten på fastlandet i Sverige. 

ligger det nya biblioteket. Hembygds-
gillen och andra föreningar av lokal 
karaktär med en verksamhet som, på 
något sätt, har anknytning till genea-
logi, kommer att presentera sig samt 
ha en lokal bokmässa med hembygds-
böcker till försäljning i Klarasalen.

Fotnot: Släktforskardagar Halmstad 
2007 arrangeras i samarbete med 
Halmstad 700 år, Studieförbundet 
Vuxenskolan, DigiArkiv och Arkiv 
Digital. Huvudsponsor är Genline.

Det har ju varit bekymmer med 
Lantmäteriets dvd-skiva över härads-
kartorna på Macen. Man har ju inte 
kunnat spara kartorna till fil. Detta 
problem har berott på att verktyget 
som hanterar bildformat DjVu inte 
har haft den funktionaliteten.

Dis-medlemmen Ingemar Haglund 
har haft problem med detta, men 
kommit på en bra lösning. Det visar 
sig att man kan skriva ut den kartbild 
man är intresserad av till en pdf-fil. 
Denna fil kan man sedan öppna och 
därifrån klippa ut kartan. Simsalabim 
kan man spara den i en egen fil.

När jag skulle testa det uppdagade 
jag ett annat bekymmer. Jag lyckades 
inte få fram häradskartorna på min 
nya Intel-Mac. Jag kollade på webb-
sidorna (www.lizardtech.com) efter 
en uppdaterad version av DjVu-läsare, 
som jag tankade ner och installerade, 

men inte ens då fungerade det.
Enligt ReadMe-filen kan man inte 

läsa lokala DjVu-filer med deras DjVu-
läsare. Det är möjligt att jag gör något 
fel, men det verkar som om enda möj-
ligheten att läsa dvd:n med häradskar-
torna är att göra det med Windows i 
Parallels Desktop.

OLOF CRONBERG

Häradskartorna på Mac
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Förra året digitaliserade SVAR man-
talslängderna 1642–1820 och efter 
hand har man lagt in sockenregister 
till mantalslängderna, så nu har de 
blivit riktigt användbara.

Jag minns tiden då man beställde 
mikrofilmsrullar med mantalslängder 
och fick spola igenom en rulle bara för 
att finna en eller två årgångar av en 
mantalslängd. Nu kan man med bara 
några enstaka musklick växla mellan 
olika år.

Vem beställer mikrofilm?

Det är också positivt att andra källor 
än kyrkoböcker börjar bli tillgängliga 
digitalt. Hittills har ju annars datori-
seringen inneburit att kyrkoböckerna 
blivit mer tillgängliga på bekostnad 
av andra källor som nästan har blivit 
mer svårtillgängliga. Vem beställer en 
mikrofilm idag?

Mantalslängder var ju en personbe-
skattning, där alla invånare mellan 15 
och 65 år skulle betala en årlig skatt. 
Vissa invånare slapp att betala denna 
skatt, t.ex. soldater därför att de var 
i kronans tjänst och adelsmän som 
var skattebefriade. Även sjuka, han-
dikappade och fattiga slapp att betala 
skatten.

Tre exemplar

Normalt gjordes mantalslängderna 
i november för det kommande året. 
Detta har levt kvar ända till våra dagar 
att vissa typer av folkbokföring har 
justerats per 1 november. Om någon 
avled mellan november månad och 
innan skatten insamlades avskrevs 
skattekravet och noterades i avkort-
ningslängden.

Mantalslängderna skrevs i tre ex-
emplar: ett ex blev kvar i häradet, 
ett ex gick till länsstyrelsen och ett 

ex gick till Stockholm. Det exemplar 
som är digitaliserat av SVAR är det ex 
som finns på Riksarkivet. I vissa fall 
när det saknas mantalslängder hos 
Riksarkivet, kan det finnas längder på 
landsarkiven.

Häradsvis i länsband

Mantalslängderna skrevs häradsvis 
och finns i länsband. 
Det har gjort att de har 
varit svårhanterade när 
man bara är intresserad 
av en viss socken. SVAR 
har nu fixat register 
på sockennivå, vilket 
gör det mycket lätt att 
bläddra mellan olika 
årgångar.

Kvaliteten på mantalslängderna 
växlar mycket beroende på härads-
skrivarens ambitionsnivå och olika in-
struktioner i olika tider. Det normala 
är att husbondens namn står skrivet 
och sedan antalet personer som bodde 
i hushållet.

Sifferkolumnerna betyder oftast 
man, hustru, söner, döttrar, drängar, 
pigor, inhyses, men det kan växla. När 
det gäller söner och döttrar, står en-
dast de som är äldre än 15 år med.

Bra mantalslängder i Skåne

I vissa fall står endast husbondens för-
namn, i andra fall står både för- och 
efternamn på alla boende i hushållet. 
Detta kan växla mellan olika årgångar, 
varför det i vissa fall kan vara bra att 
kolla årgångar, så att man inte missar 
värdefull information.

Exempel på bra mantalslängder 
finns i Skåne 1765, där namn på 
vuxna och barn finns med. I början av 
1700-talet i Kullings härad i Älvsborgs 
län, står alla förändringar mellan två 
årgångar av mantalslängden angivna.

Det kan stå att sonen Bengt är gift 

till Bråttensby, och i Bråttensby står att 
Bengt kom ifrån Åby Lillegård. I början 
av 1800-talet finns spännande uppgif-
ter om syndiga laster, som jag delvis 
känner igen från dagens hälsoprofiler.

Det står antecknat om man nyttjar 
kaffe eller te, tobak, brännvinsbrän-
ning eller siden. I exemplet från Sve-
narum finns också åldersuppgifter i 

början av 1800-talet. 
Det kan ju vara en bra 
uppgift om det saknas 
husförhörslängder för 
den tiden. 

Jag har ägnat kväl-
larna åt att kolla uppgif-
ter om förfäder som levt 
på 1600-talet och tidigt 
1700-tal. Man kan då se 

att de uppgifter som man har funnit i 
kyrkoböckerna verkar stämma.

Ibland förekommer också uppgifter 
om att en person avlidit. Man kan 
dock inte ta till intäkt att en person 
har avlidit bara för att han eller hon 
försvinner från mantalslängden. Per-
sonen kan helt enkelt ha blivit gammal 
eller sjuk, och därmed undantagen 
skatt.

Var försiktig!

Man kan också se vem som var före-
trädare på gården. Även om förnamn 
stämmer med patronymikon får man 
vara försiktig med att anta att det är 
far och son. 

Sammanfattningsvis har mantals-
längderna blivit lättillgängliga som 
aldrig förr, och jag rekommenderar 
att du kollar dina förfäder i mantals-
längderna.

Sedan väntar jag bara med spänning 
att mantalslängdernas föregångare 
– landskapshandlingar och boskaps-
längder – ska bli tillgängliga så man 
kan dyka ner i det tidiga 1600-talets 
och 1500-talets mylla av uppgifter.

De digitaliserade mantalslängderna
kan du själv kolla på nätet

Utvecklingen på IT-fronten går raskt framåt och nya spännande källor dyker 
upp efter hand. Senaste månaden har jag flera kvällar fastnat framför da-
torn när jag grävt i mantalslängder. Fast jag vet att jag borde gå och lägga 
mig, har jag tänkt som Alfons Åberg: – Jag ska bara…

Lättill-
gängligt

som
aldrig förr

AV OLOF CRONBERG
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1643 års mantals-
längd för Svena-

rum. Torp hörde ur 
fi skal synpunkt till 
Svenarum men ur 
kyrklig synpunkt 
till Tofteryd. Elin 

Pedersdotter lär 
ha varit änka efter 

Sven Jonasson, död 
senast 1618.

1703 års mantals-
längd för Svenarum. 
Här har häradsskriva-
ren rationaliserat och 
skrivit tre hushåll på 
en rad: Mattes, Lars, 
Joen ds hustrur.

1820 års 
mantalslängd 

för Svena-
rum.

1820 års mantalslängd för Sve-
narum. Här kan man se vad som 
räknades som njutningsmedel i 
början av 1800-talet.

För att läsa mantalslängderna 
måste man ha ett abonnemang 
hos SVAR. Prova på (3 timmar) 
kostar 50 kr, helårsabonne-
mang kostar 995 kr. 

För att läsa bilderna måste 
man också ha en särskild 
plug-in (hjälpprogram i din 
webb-läsare) som kan visa de 
skannade bilderna som är spa-
rade i formatet DjVu. På SVARs 
webbsida fi nns instruktion om 
hur man laddar ner och instal-
lerar det programmet.

1 Gå till www.svar.ra.se och 
logga in. 
2 Välj Snabblänkar skannat 
material och välj Mantalsläng-
der. 
3 Välj Mantalslängder – Riks-
arkivet.
4 Välj län. Då kommer första 
sidan i längden upp, och i hö-
gerkanten kommer ett sock-
enindex om ett sådant fi nns. 

G
Ö

R
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Ä
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För tio år sedan var min bror 
utbytesstudent i Australien. 
På hans studentkorridor 
hade han fast Internetupp-
koppling. Vad jag hade för 
uppkoppling då minns jag 
inte.

Det fanns redan då program för 
att man skulle prata över Internet. 
Med lite trassel lyckades vi få kontakt 
med varandra och tala via en skakig 
lina. Jag minns att jag var tvungen 
att trycka in en knapp varje gång jag 
skulle tala.

Förra året blev jag uppmanad att 
installera Skype av min bror som bor 
i Polen. Han påstod att han ringde 
många samtal via Skype och att det 
var mycket billigare än vanlig telefon. 

Jag skaffade Skype, men har inte 
använt det så flitigt. Man kan säga 
att det finns tre möjligheter att tala 
via Skype:
1)  att man talar från dator till dator,
2)  att man talar från dator till vanlig 

telefon (kallas SkypeOut) eller
3)  att man talar från vanlig telefon 

till dator (SkypeIn).

Dator till dator

Om både du och mottagaren har da-
tor, kan du ringa till den andra datorn. 
Det ringer då i dator, och du kan välja 
om du vill svara eller ej.

I min bärbara dator finns både 
mikrofon och högtalare, så jag kan 

svara direkt. I dagsläget blir det dock 
eko för mottagaren, så det bästa är att 
använda ett head-set för att ljudet ska 
bli bra hos mottagaren. Att tala från 
dator till dator är helt gratis. 

SkypeOut

Häromveckan skulle jag ringa ett 
samtal till USA, men när jag ringde via 
min vanliga telefon fick jag ett felmed-
delande, så jag tänkte att jag försöker 
ringa via Skype istället.

För att kunna ringa ut från datorn, 

måste man ha betalt in pengar i för-
väg. Det enda alternativet som finns 
är att betala in 10 Euro (11,50 Euro 
med skatt). Min tanke var att för 100 
kr kan jag inte tala länge.

När det var klart, var det bara att slå 
telefonnumret till USA i datorn. 

Jag talade en kvart och när jag lagt 
på luren i datorn kunde jag konstatera 
att samtalet hade kostat 23 cent eller 
ungefär 2 kr. Jag använde head-set och 
kvaliteten var alldeles utmärkt.

När man talar om priser för att 

Ett samtal till USA för två kronor

För att ringa med Skype trycker man helt enkelt på den gröna telefonen efter 
namnet. Glöm inte bort att sätta på ett head-set.

AV OLOF CRONBERG

...och vissa
samtal
kostar
ingenting
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Här samtalar jag med 
Carl-Olof Sahlin i Stock-

holm. Jag tittar ner på da-
torns skärm för att klura 
ut hur man kopiera inne-

hållet på bildskärmen.

ringa så kan det skilja ganska mycket 
för utlandssamtal beroende på vilken 
operatör man har.

Enligt Telias prislista kostar det 
50 öre/min att ringa till Norden och 
1 kr/min eller mer att ringa till övriga 
världen.

Från min vanliga telefon ringer jag 
dock via Bredbandsbolaget (numera 
Telenor) dvs via bredbandsnätet och 
där visar det sig att samtal till det 
fasta nätet 
i västvärl-
den bara 
kostar 14 
öre/min 
vilket till 
och med 
är något 
lägre än 
Skypes ca 
19 öre/
min. För 
telefon-
samtal till 
 mobiltelefon lägger Bredbandsbolaget 
på 1,89 kr/min och Skype skriver bara 
att priset är dyrare till mobiltelefon.

Mitt telefonsamtal till USA gick till 
en mobiltelefon, men det märktes inte 
i räkningen.

SkypeIn

Man kan också skaffa sig ett telefon-
nummer som gör att personer kan 
ringa dig via vanliga telefoner och du 

tar emot samtalet i din dator.
Om du har släktingar i England, 

så kan du skaffa dig ett engelskt te-
lefonnummer, så att dina släktingar 
kan ringa lokalsamtal för att nå 
dig istället för att ringa till Sverige. 
SkypeIn kostar 300 kr per år. Jag 
föreställer mig att det också kan vara 
en bra present om man har barn som 
studerar och som inte vill ha någon 
fast telefon, men där räkningarna för 

samtalen till deras mobiltelefoner blir 
onödigt dyra.

Särskild Skype-telefon

Det går också att skaffa sig en särskild 
Skype-telefon som man kopplar in till 
sitt lokala nätverk. Då ringer Skype-
telefonen som en vanlig telefon när 
någon ringer till ditt Skype-konto. 

Det fi nns också trådlösa telefoner 
som kan ta emot samtal både via det 

vanliga nätet och via Skype. Jag har 
inte testat detta. Mer info fi nns att läsa 
på Skypes webb-sidor.

Bildtelefon

I min nya MacBook Pro har jag en 
webb-kamera i överkanten av bild-
skärmen. Har man bredbandsupp-
koppling går det utmärkt att använda 
Skype som en bildtelefon.

Det kan vara trevligt att se den man 
talar med. Man får dock se upp med 
hur man ser ut när man svarar i telefo-
nen, och det kanske inte kan vara hur 
stökigt som helst i rummet!

Jag tror att bildtelefon kommer att 
bli allt vanligare även för vanliga te-
lefoner i framtiden om det fasta nätet 
ska fi nnas kvar.

Nästa USA-resa

Nästa gång jag reser till USA kom-
mer jag nog att försöka ringa hem via 
Skype. Allt fl er hotell har ju internet-
access. Samtidigt är ju priserna för att 
ringa via utländsk mobiltelefon i USA 
fortfarande höga.

Hos Telenor kostar det 17 kr/min 
att ringa från din svenska mobiltele-
fon och minst 20 kr/min att ta emot 
samtal till den. Här vore det ju elegant 
att ringa från datorn till Sverige för 20 
öre/min.

På nästa resa kommer jag att ta med 
mig ett head-set.

Faddrar
Vi behöver börja med inskol-

ning av ett par personer som 

på sikt kan gå in som faddrar 

i Dis-verksamheten. Som fad-

der måste du gilla att hjälpa 

Dis-medlemmar och du bör ha 

följande erfarenheter:

l PC och Windows

l Disgen

Om du är intresserad så kon-
takta Ingvar Kärrdahl, 
tel 0370-65.07.15 eller 
ingvar@karrdahl.se med Dis-
gen-fadder på ärenderaden.
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Problem med
trådlöst
hemmanät
Vi har haft trådlöst Internet ett par år 
och allt har fungerat bra. 

Huvuddatorn står på andra vå-
ningen. Ofta sitter jag framför tv:n i 
bottenvåningen och surfar. För en tid 
sedan började det bli problem. Den 
trådlösa kontakten blev instabil och 
ibland funkade det och ibland inte. 

Efter mycket funderande fi ck detta 
problem en lycklig lösning. Vi har två 
tv-apparater i bottenplanet. Då vi väx-
lar att ibland sitta vid de olika tv-ap-
paraterna har vi en trådlös överföring 
av bild och ljud mellan dem. 

Lyckan blev fullkomlig när jag 
stängde av överföringen mellan tv-
apparaterna och det trådlösa Internet 
blev som vanligt igen. 

Förmodligen ligger dessa överfö-
ringsfrekvenser nära varandra och 
stör. Hoppas att detta råd kan hjälpa 
någon som upplever samma problem.

LEIF JOHANSSON

MEDLEM 18286

I februari lanserades Genline Släktvis, 
en nyhet för alla de hundratusentals 
svenskar som uppger sig skulle ha bör-
jat med släktforskning ”bara det varit 
lättare att komma igång”.

Den interaktiva webbaserade utbild-
ningen Genline Släktvis är framtagen 
i samarbete med det internationellt 
uppmärksammade svenska IT-företa-
get Vocab.

– Man skulle kunna kalla Genline 
Släktvis för en personlig släktfors-
karcoach på nätet, så effektiv och 
lättanvänd är tjänsten, hävdar Peter 
Wallenskog, vd på Genline.

– Syftet har varit att sänka tröskeln 
för den stora mängd intresserade som 
tills nu tyckt att det krävdes alltför 
stora förkunskaper innan de kunde 
börja med själva forskningen.

Vocab:s Niss Jonas Carlsson, som 
lett arbetet med att anpassa sitt fö-
retags unika utbildningsverktyg till 
Genlines bildarkiv, förklarar:

– Vår lösning skiljer sig från de fl esta 
andra e-learninglösningar i det att den 
mäter individens förmåga att lära sig 
olika saker och styr sedan repetitionen 
för ett individanpassat lärande.

Konkret kan det uttryckas så här: 
Inom området släktforskning, liksom 
inom alla andra intresseområden, rör 
man sig med en speciell begreppsap-
parat. Detta blir särskilt påtagligt 
när man närmar sig de historiska 
arkiven som är den stora källan för all 
släktforskning. Inte nog med det; käll-
materialet består praktiskt taget ute-
slutande av handskrivna kyrkböcker, 
många gånger med svårtydda stilar. 
Ovanpå detta skall den nyvordne 
genealogen också lära sig behärska 
Genlines programvara för att kunna 
nyttja det digitala bildarkivet.

Med hjälp av Genline Släktvis 
räknar man med att hela den här pro-
cessen blir både enklare och mer lust-
fylld. Vocab har genom en avancerad 
animeringsprocess lyckats återskapa 
handskrift av genuin arkivtext. 

– Detta kan innebära det defi nitiva 
genombrottet för släktforskning på 
nätet som fenomen och som fritidssys-
selsättning i tiden. Familjen, hemmet 
och den egna bakgrunden är ju teman 
som står högt i kurs bland jätteprop-
pen Orvars idag giftasvuxna avkom-
mor, säger Peter Wallenskog.

SVAR-projektet i Kallinge (Svensk 
Arkivinformation) har funnits sedan 
1994 och har framför allt jobbat med 
att framställa sockenkataloger, ett 
hjälpmedel för att lättare hitta ibland 
mikrokorten. Man har gjort socken-
kataloger för Blekinge, Kronoberg, 
Kalmar och de östra delarna av Kris-
tianstads län.

Den som vill kan läsa mer om 
sockenkataloger på SVAR:s hemsida 
www.svar.ra.se. Många sockenkata-
loger fi nns också tillgängliga i SVAR:s 
digitala forskarsal. Just nu jobbar man 
i Kallinge med Malmö stad.

Man jobbar också med DDSS 
(Demografi ska Databasen för Södra 
Sverige). Födda, döda och vigda har 

blivit ex-
cerperat 
och ligger 
nu gratis 
tillgäng-
ligt på 
www.
ddss.nu. 
Under 
åren har man också tagit fram Imibas 
för Blekinge, jobbat med Namn åt de 
döda m m.

I första hand fi nns tillgång till mik-
rokort. Den som vill forska i Kallinge 
ska i första hand inrikta sig på Ble-
kinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, 
Kristianstad, Malmöhus och Malmö 
stad. 

Genline släktvis ska
locka fl er att forska

SÅ LÖSTE JAG
PROBLEMET

I KALLINGE FINNS
SOCKENKATALOGER
FÖR SÖDRA SVERIGE

åren har man också tagit fram Imibas 
för Blekinge, jobbat med Namn åt de 

Det fi nns tillgång till cd-skivor som 
släktforskare kan ha nytta av, både 
lokalt och centralt. Två datorer fi nns 
med Internet bl a med SVAR:s digitala 
forskarsal.

Forskarplatsavgiften är 25 kr för 
halv dag och 50 kr för hel dag.
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Utvecklare
Under år 2007 behöver vi i Dis 

öka vår utvecklingskapacitet 

eftersom vi har mycket fler 

idéer än våra utvecklare hin-

ner med att utveckla.

Vi jobbar i Borland Delphi 

2006, dvs Pascal. Det viktiga är 

att du känner dig engagerad 

och vill lägga tid både på nyut-

veckling och underhåll.

Om du är intresserad så kon-
takta Christer Gustavsson,  
christer.gustavsson@dis.se  
med Disgen-utvecklare på 
ärenderaden.

– Just nu är vi inne i ett intensivt skede, 
säger Christer Gustavsson.

Han är sammankallande i produkt-
rådet för Disgen. Produktrådet har 
funnits i ett par år och rådets uppgift 
är att ta hand om medlemmars önske-
mål och förslag om förbättringar av 
Disgen. Uppdraget är alltså att besluta 
om utvecklingen av Disgen.

– Däremot behandlar vi inte pro-
gramfel, säger Christer Gustavsson.

Sex i rådet

Förutom Christer sitter ytterligare fem 
i rådet: Maria Holmgren, Åkersberga, 
Olof Cronberg, Växjö, Ingvar Kärr-
dahl, Bor, Kai Thurfors, Upplands 
Väsby och Lars Wallgren, Göteborg.

Produktrådet träffas varje kvartal. 
Man fångar upp idéer från medlem-
marna, avgör om det finns resurser att 
genomföra dem och skriver i så fall 
kravspecifikationer.

– Vi har just avslutat betatester på 
uppdateringsversion 8.1c av Disgen.

Betatester i liten grupp

Betatesterna görs av en speciellt utvald 
grupp.

– Förr hade vi en stor grupp som 
gjorde testerna, nu begränsar vi oss 
till en mindre.

Version 8.1c har dragits tillbaka för 
att förenkla uppdateringen och därför  
är 8.1d efterföljare till 8.1b.

Version 8.1d kommer att finnas 
tillgänglig för nedladdning på Dis 

webbplats i mitten av mars. Den inne-
håller förutom felrättningar en del 
små nyheter. 

Ortsdatabasen uppdateras

– Den viktigaste är en första uppdate-
ring av ortsdatabasen för att komma 
tillrätta med en del försvunna försam-
lingar och kyrkor på kartan. Vidare 
blir det möjligt att välja på vilket sätt 
man tar bort personer i familjeöver-
sikten, det gamla eller det som kom 
med 8.1b, säger Christer Gustavsson.

Uppdateringen kan endast göras 
från 8.1b. 

Längre fram i tiden ligger version 
8.2 av Disgen. Den kommer att vara 
mer omfattande än de senaste upp-
dateringarna och kommer därför att 
kosta något att hämta hem.

– Vi planerar för en sådan, men den 
kommer inte i år. 

Ta kontakt med faddern

Hur ska då en medlem med idéer om 
förbättringar av Disgen få fram dessa 
till produktrådet?

– Har man goda idéer är det bästa 
att ta kontakt med närmaste fadder 
och föra fram förslagen den vägen, 
säger Christer Gustavsson.

Dis produktråd planerar
förbättringarna i Disgen

Produktrådet har sammanträde. På den vänstra bilden 
halva styrkan den här dagen: Olof Cronberg, Ingvar 
Kärrdahl, Lars Wallgren och Maria Westerberg...

Anmäl alltid ändrad adress till 
Dis expedition så att uppgif-
terna i vårt medlemsregister är 
korrekta. 

... och på den andra sidan av bordet sitter Josefin Nils-
son, Olle Fåk, Daniel Berglund och Christer Gustavsson. 
Den sistnämnde är sammankallande i produktrådet.
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Torsdagen den 30 november förra 
året var det avslutning för Dis po-
pulära torsdagsträffar under året. Vi 
hade i genomsnitt haft ett trettiotal 
engagerade och nyfikna åhörare på 
träffarna som hade något tema med en 
föreläsare och avslutades med mingel i 
forskarstugan.

Denna torsdag var ämnet: Ska vi ha en 
ny regionförening, Dis-Östergötland. 
I det lilla vackra kapellet i Linköping 
samlades 63 personer trots att brand-
myndigheten via skylt meddelade att 
högst 60 personer fick vistas i lokalen 
samtidigt.

Ingen blev utkörd utan sammanträ-

det öppnades av Rolf Eriksson som 
talade om att vi varit lite vid sidan 
om som inte hade någon egen region-
förening. Han talade lite om visioner 
och frågade församlingen om vi skulle 
ta steget. Det var inga problem att 
klubba detta på acklamation då över-
huvudtaget inget nej hördes.

Mingel med glögg

En interimsstyrelse tillsattes. Lång-
väga gäster från Nyköping önskade 
att deras trakt skulle ingå i den nya re-
gionföreningens verksamhetsområde. 
Ingen opponerade sig och vi bestämde 
att  dra en linje från Östergötlands 
norra spets och rakt österut och då 
hamnar vi i Trosatrakten.

Nu är det ju så att vi inte har några 
fasta gränser utan en liten diffus drag-
ning åt alla håll. Önskas därför vår 
medverkan någon gång i Vingåker så 
kommer vi naturligtvis.

Efter mötet minglade vi med glögg 
och pepparkakor i form av Dis-trädet.

Vad ska föreningen heta?

I interimsstyrelsen ingår Per Ahlberg, 
Gull-Britt Andersson, Anne-Marie de 
Leeuw och Rolf Eriksson från Linkö-
ping, Kurt Gustavsson från Nyköping, 
Tor-Leif Björklund från Norrköping 
och Ewert Lindell från Mjölby. I det 
konstituerande mötet tog Rolf hand 
om ordförandeskapet och Gull-Britt 
kassan. Vid de två möten vi haft har 
Per fört pennan.

En svår fråga vi har är namnet. Vi 
har fått ett antal förslag. Östergötland 
är inte så bra då en stor del av Sörm-
land ingår.

Södergötland eller Götost

Södergötland eller Östermanland 
smakar heller inte så bra. Mest humor 
var förslagen att Dis-Öst skulle byta 
namn och vi övertog detta samt en 
som inte ville ha hedersomnämnande 
för förslaget Dis-Götost. Gotia kändes 

Informatör
Dis kommer inom kort att 

påbörja en välkommen upp-

fräschning av webbplatsen 

som bl.a. innebär att vi får 

möjlighet att förbättra infor-

mationen kring Disgen till våra 

medlemmar.

Vi söker personer som är 

intresserade av att skriva om 

Disgen, och i anslutning till det 

om andra programvaror, hur 

man använder PC, Windows 

och andra operativsystem. 

Om du är intresserad så kon-
takta Christer Gustavsson,
christer.gustavsson@dis.se 
med Informatör på ärende-
raden.

som hänvisning till Göteborg.
Så, någonstans kom namnet Dis-

Filbyter upp. Som gammal Linkö-
pingspolis tänkte jag att nu blir de sura 
i Norrköping. Tre mail har inkommit. 
Två från Norrköping och ett från Val-
demarsvik där man inte tycker namnet 
är bra för det hänvisar till Linköping.

Filbyter en mytfigur

Jag rådfrågade Nationalencyklope-
dien i fallet. Ingenstans hittade jag nå-
gon anknytning till Linköping. Folke 
Filbyter är en mytfigur. Omskriven av 
Werner von Heidenstam och avbildad 
av Carl Milles i statyn Folkungabrun-
nen på Stora Torget i Linköping. Han 
anses vara Folkungaättens stamfader 
och farfarsfarfar till Birger Brosa, son 
till Folke Jarl som avled 1202. Birger 
Brosa var farbror till Birger Jarl som 
i sin tur var far till Magnus Ladulås, 
kung av Sverige.

Folke Filbyter var en girigbuk med 
en enorm obesvarad kärlek till sonso-
nen, som försvann, och det är honom 
Folke letar efter under sin eviga ridtur 
i Linköping.

Dis-Filbyter är bäst

Vi tycker att Dis-Filbyter är det bästa 
namnförslaget vi fått och kommer att 
föreslå detta på första årsmötet den 10 
februari, dels för att han är nationell 
med anknytning till regionen, dels för 
att namnet hänvisar till det vi gör i Dis, 
nämligen byter filer.

Nästa möte kommer att inriktas på 
visioner som sedan presenteras på vårt 
första årsmöte varefter vi som Folke 
sätter sporrarna i hästens sidor och 
drar igång.

ROLF ERIKSSON

I årsmötet den 10 februari fattade 
föreningen beslut om att kalla sig Dis-
Filbyter.

RED

Rolf Eriksson
rapporterar från
bildandet av
Dis-Filbyter Både mingel och mötesförhandlingar förekom då den nya regionför-

eningen bildades.

REGIONALT
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MACSPALTEN

De vanligaste frågorna är fortfa-
rande hur man flyttar över sitt 
material till annat modernare pro-
gram, dator eller operativsystem.

I november fick jag från vår Macfad-
der i Hudiksvall följande brev:

Hej Helge!

Har fått en fråga som jag ej kan be-
svara. Kanske du kan komma med 
något tips. Meddela mig om du tar 
kontakt med honom eller om jag ska 
besvara frågan till honom.

Hälsningar
Gunilla Hermander

Här kommer frågan.

1. Hej ...
Jag gjorde kring 1992–1994 en 

omfattande släktforskning med 
hjälp av min Mac och SunriseGenII. 
Sedan har bl. a. utlandstjänstgöring 
medfört att släktforskningen legat 
nere.

Men nu har jag börjat igen och då 
finner jag att jag inte kan exportera 
från SunriseGenII till varken Disgen 
eller Reunion.

Har du något tips hur jag skall bära 
mig åt?

Med hälsning från en vänlig Hälsing
Folke Hellbom
0705-90.96.18

SVAR: Hej Folke!

Överföringar brukar göras i ged-
com-format. Nu känner jag inte till 
SunriseGenII, men titta i det pro-
grammet om du kan göra om din 
släktforskning till en gedcom-fil. 
Om du kan detta så bör det gå att 
importera till andra släktforsknings-
program. Prova detta och hör sedan 
av dig till mig.

Vänliga hälsningar
Gunilla Hermander

2. Hej Gunilla ...
Jag har faktiskt gjort detta och får 

då bara med textfilerna. Men länkar-
na mellan de olika personerna följer 
inte med och därmed blir allt så svårt 
att sitta och länka ihop personerna 
igen med ca 900 personer ...

Men trägen ger kanske resultat.

Tack i alla fall för ditt snabba svar.

Med hälsning från en vänlig Hälsing
Folke Hellbom
0705-90.96.18
Gärdesvägen 17, 756.51 Uppsala
www.folke.com, www.folke.se
folke.hellbom@telia.com
Tel: 018-32.47.65 Fax: 018-32.43.31

Hyper Card-program

Jag tog kontakt med Folke, som skick-
ade över sitt Sunrise GenII-program, 
ett Hyper Card-program – eftersom 
SunriseGenII startas i detta program 
– samt materialet med de 854 perso-
nerna.

Sedan jag installerat programmet 
skapade jag en Gedcom-fil i Sunrise-
GenII, utseendet på filen avvek på 
många punkter från en normal fil. Jag 
insåg ganska snart att det skulle vara 
alldeles för tidsödande att manuellt 
justera filen till en fungerande Ged-
com-fil. 

Vad göra?

SunriseGenII-programmet är fram-
taget 1991 och Gedcom-funktio-
nen var säkert testad mot andra 
program innan det släpptes ut på 
marknaden. Vad fanns där då för 
släktforskningsprogram för Mac-
intosh-datorer vid denna tid? Inte 
särskilt många.

Började med ett program som jag 

var väl förtrogen med, som jag jobbat 
mycket med och som jag behärskade 
ganska väl – Disgen 4.

Tidig version av Disgen 4

En tidig version av Disgen 4-pro-
grammet fanns installerat i en Mac-
intosh Performa. Efter lite trixande 
lyckades jag skapa en fungerande 
Gedcom-fil.

Flytta forskningsmaterial
till annat släktforskningsprogram

Fem steg

Jag tänker inte gå närmare in på hur 
– men proceduren kan indelas i fem 
steg – ett i SunriseGenII – tre i Disgen 
4 – samt slutligen ett i Reunion 8.

En glad hälsing har nu sina 854 
personer och 123 familjer i ett fung-
erande Reunion 8-program i sin nya 
Macintosh Power Book G5.

HELGE OLSSON

MAC- O REUNION-FADDER
HELGE@DIS-SYD.SE

W1.410.TELIA.COM/~U41018040/
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 17

AV STEN-STURE TERSMEDEN

SÅ GÖR DU UTDRAG – sorterade
register som du vill ha dem (del 2)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Låt oss använda utdraget 
Efternamn som finns klart 
att användas i Disgen. I den 
första artikeln gick jag i de-

talj igenom konstruktionen 
rad för rad.

Välj funktionen Utdrag 
i menyn Utskrift. Under 
fliken Eget klickar du på 
knappen Ny för att skapa 

en ny tom utdragsbeskriv-
ning. Gå sedan till fliken 
Standard och välj det 
översta registret (eller syno-
nymt utdraget) Efternamn. 
Välj ånyo fliken Eget, så ser 
du vilka rader som använts 
för att bygga upp registret. 
Varje rad i utdragsbeskriv-
ningen kallas Avsnitt. (Bild 
1)

Byte av text

Som en första övning väljer 
vi att byta de vanliga paren-
teserna runt individnumret 
till hakparenteser. Markera 
raden med vänsterparentes. 
(Bild 2)

I rutan Slag av avsnitt ser 
du att den kallas ”Fri text”. 
I rutan Fri text längst ned 
står det alltså ” (”. Obser-
vera att vänsterparentesen 
föregås av ett blankt tecken. 
Här kan du direkt ändra till 
ett [-tecknet. Markera se-
dan sista raden och byt till 
]-tecknet. Då kommer de 
sista avsnitten att se ut så 
här. (Bild 3)

Tillägg av avsnitt

Gruppen Lägg till på fliken 
Eget innehåller fyra knap-
par (Bild 4):

I första delen av artikeln i nummer 75 av Diskulogen fick du lära dig vad ett ut-

drag är och hur det kan användas. Du fick också en kort introduktion till hur det 

är uppbyggt. Nu skall jag i detalj gå igenom hur du kan modifiera befintliga ut-

drag och därmed visa hur du kan bygga egna. Jag skall också visa hur resultatet 

av ett utdrag kan flyttas från Disgen och användas i ett helt fristående program.

•   Avsnitt för att lägga till 
ett avsnitt enligt vad 
som är inställt i Slag av 
avsnitt

•   Text för att lägga till ett 
avsnitt för fri text

•   Separator för att lägga 
till en separator

•   Ny rad för att lägga till 
en ny rad vid utskriften.

De tre senare är till för 
bekvämlighet. De kan för-
stås också läggas till som 
avsnitt av dessa slag.

Nu provar vi med att 
lägga till avsnittet ”Yrken” 
sist i utdragsbeskrivningen. 
Se till att du har sista ra-
den med högerparentesen 
markerad. I Slag av avsnitt 
klickar du på den nedåtrik-
tade listpilen och letar fram 
avsnittet Yrken. Markera 
det. (Bild 5)

Klicka sedan på knappen 
Avsnitt i rutan Lägg till. 
De sista raderna i utdrags-
beskrivningen ser nu ut så 
här. (Bild 6)

Utskriften kommer att se 
ut så här. (Bild 7)

Här finns ett skönhetsfel. 
Avsnitten Individnummer 
och Yrken är ihopskrivna. 
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Det bör alltså läggas till ett 
blankt tecken mellan dem. 
Markera raden med tecknet 
”]”. Notera att rutan längst 
ned på utdragsbeskrivning-
en Fri text är tonad och kan 
alltså inte ändras direkt. 
Därför måste du först klicka 
på knappen Byt slag av av-
snitt, så att du kan skriva 
in ”] ”. (Citationstecknen 
skall inte skrivas in). Nu ser 
det bättre ut. (Bild 8)

Flytta avsnitt

Befintliga avsnitt kan flyt-
tas upp eller ned. I vårt 
exempel vill du kanske ha 
individnumret sist, dvs. i 
detta fall efter yrket. På 
fliken Eget finns knappar 
för att flytta upp och ned. 
(Bild 9)

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Markera avsnittet Yrken 
och flytta det tre steg uppåt. 
Då ser hela utdragsbeskriv-
ningen ut så här. (Bild 10)

Bild 10

Ånyo finns några skön-
hetsfel. Mellan Levnadstid 
och Yrke måste du skjuta 
in ett blankt tecken. Mar-
kera Levnadstid. Klicka 
på Text i rutan Lägg till. I 
rutan Fri text lägger du in 
ett blankt tecken. Den hög-
ra hakparentesen på sista 
raden åtföljs av ett onödigt 
blanktecken, så det tar vi 
också bort.

Utdragsbeskrivningen ser 
då ut så här. (Bild 11)

Och vårt utdrag. (Bild 12)

Spara utdrags-
beskrivning

Det är lämpligt 
att spara den för-
ändrade utdrags-
beskrivningen. 
Det gör du med 
k o m m a n d o t /
knappen Spara. 

Bild 11

Bild 12

När du vill använda en spa-
rad beskrivning gör du det 
givetvis med Öppna.

Några valmöjligheter

Olika avsnittsslag

Under Slag av avsnitt på 
fliken Eget finns många slag 
av avsnitt att välja mellan. 
Skrolla nedåt med listpilen. 
För vissa fält finns flera va-
rianter, t ex Alla förnamn 
eller Förnamn var för sig, 

och samma sak 
för Efternamn. 
Årtal finns i 
flera varianter, 
likaså Orter.

Händelseno-
tiser

Många avsnitt 
innehåller upp-
gifter från hän-
de l s eno t i s e r. 
Vilka notistyper 
som skall an-
vändas kan du 
ange på fliken 
Instä l ln ingar 
längst ned.

Flytta data till 
Microsoft Excel

Ibland finner man att Dis-
gen inte kan skapa precis de 
utskrifter eller sorteringar 
man önskar. Om man har 
tillgång till andra register-
program, t ex Microsoft 
Excel, finns det goda möj-
ligheter att arbeta vidare 

med sina släktdata. Man 
kan lätt göra intressanta 
urval och sorteringar.

Organisera data 
för Excel

För att kunna överföra data 
måste du först göra en del 
ändringar i utdragsbeskriv-
ningen för att Excel skall 
kunna förstå hur infor-
mationen är strukturerad. 
Varje avsnitt (informations-
del) måste skiljas åt och av-
gränsas med något tecken 
som Excel kan känna igen. 
Semikolon (;) är ofta ett bra 
tecken (om du inte använt 
det tidigare i din databas för 
något speciellt ändamål).

Separatorn på rad 2 i ut-
dragsbeskrivningen måste 
bytas ut mot ett semikolon. 
Då kommer namnet att fin-
nas med i en egen kolumn 
på varje rad, så att sortering 
kan ske. Det gör du så här: 
Markera separatorraden. I 
Slag av avsnitt väljer du Fri 
text. Klicka på Byt slag av 
avsnitt, och fyll i ett semi-
kolon i rutan Fri text.

Då ser utdragsbeskriv-
ningen ut så här. (Bild 13)

Bild 13
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Sedan måste alla tecken 
mellan de olika avsnitten 
bytas ut mot semikolon. 
Markera respektive rad 
vartefter och ändra den 
fria texten till semikolon. 
Den sista raden med höger 
parentes kan tas bort. Mar-
kera och klicka på Ta bort 
avsnitt.

Se upp med onödiga 
kvarvarande blanktecken 
mellan de olika avsnitten. 
Det bör alltså stå ”;” och 
inte t ex ”; ”, dvs. enbart 
semikolon och inte semiko-
lon följt av ett blanktecken. 
Detta är visserligen inte nå-
got fel, men det kan komma 
att se lite konstigt ut i kom-
mande utskrifter från Excel 
med onödiga blanktecken.

Nu ser utdragsbeskriv-
ningen ut så här. (Bild 14)
Spara den förändrade ut-

dragsbeskrivningen under 
ett eget namn, t ex Efter-
namnsexport. Använd kom-
mandot Spara som.

Export till Excel

Nu skall du flytta resultatet 
av utdraget till Excel. Klicka 
på knappen Gör utdrag, 
sortera och skriv ut nere till 
höger på fliken Eget.

Du kommer då till föl-
jande bild, bild 15.

Om du har använt sök-

funktionen med kikaren 
kommer även en eller båda 
de tonade rutorna att vara 
tillgängliga. Efter att ha 
klickat på något av alter-
nativen, kommer du till den 
vanliga utskriftsbilden och 
väljer att förhandsgranska 
resultatet.

Disgen skapar också en 
fil med namnet FlkReg.rgu i 
mappen DgTmp som ligger 
i datamappen (vanligtvis) 
Dg8Data. Den skall du an-
vända i nästa steg i Excel.

Import till Excel

Nu är det dags att starta 
Excel och att hämta fram 
filen som skapades i fö-
regående steg. Klicka på 
Öppna-kommandot i Ar-
kivmenyn. Gå till mappen 
DgTmp enligt ovan och 
öppna den. Du måste sedan 
med listpilen längst nere till 
höger välja ”Alla filer” i ru-
tan Filformat för att kunna 
hitta rgu-filen, markera den 
och klicka på Öppna-knap-
pen. (Bild 16)

Du kommer då till Text-
Bild 14

Bild 15 Bild 17

Bild 16

importguiden, steg 1. (Bild 
17)

Här är det redan för-
prickat att vi använder 
s.k. Avgränsade fält, så det 
är bara att gå vidare och 
klicka på knappen Nästa. 

Markera semikolon 
som avgränsare. Notera 
hur innehållet i förhands-
granskningsfältet ändras så 
att vertikala streck läggs in 

mellan våra olika informa-
tionsfält. (Bild 18)

Detta stämmer med 
hur vi vill att Excel skall 
dela upp våra rader. 
Klicka på Nästa. Notera 
informationen i steg 3 om 
hur kolumndataformatet 
”Allmänt” omvandlas för 
olika typer av värden. Vill 
du ändra något så klicka 
bara i respektive kolumn 

Bild 20

Bild 19

Bild 18
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ovan och använd passande 
kolumndataformat.
(Bild 19)

Klicka sedan på Slutför. 
Nu har du avslutat im-

porten och kan se dina data 
i Excel. (Bild 20)

Spara din nya konverte-
rade fil. Använd komman-
dot Spara som och ändra 
filnamn från ”FlkReg.rgu” 
till något lämpligt t ex ef-
ternamnsexport. Du skall 
också ändra filformat till 
Microsoft Excel arbetsbok 
(*.xls) för att kunna jobba 
med resultatet av exporten 
som en riktig Excelfil.

I Excel finns nu många 
möjligheter att bearbeta 
dina data. Jag föreslår att 
du speciellt tittar på funk-
tion Filter som du hittar 
under menyn Data. Då kan 
du göra både enkla och mer 
komplicerade urval. Läs 
hjälptexten.

Avslutning

Hoppas du har fått en bra 
uppfattning om hur du kan 
jobba med egna utdrag. Gå 
gärna in på Dis hemsida och 
kommentera vad du tycker 
om artikeln i Dis Forum. 
Välj diskussionen om Dis-
gen, överst kan du klicka 
dig fram till ”Artikelserien 
– Lär dig mer om Disgen 8”. 
Har du gjort egna utdrag, så 
berätta gärna och dela med 
dig.

INSÄNDARE

Äntligen!
Likt Gert Fylking skulle jag 
vilja ropa Äntligen! när jag 
häromdagen blev varse att 
Stockholms stadsarkiv har 
börjat lägga ut sina register 
på webben. 

Först ut är registren till 
kyrkoböckerna och även 
register till rotemansarkivet 
1878–1905. Mer info på 
www.ssa.stockholm.se

OLOF CRONBERG

Först ett tack för en fantastisk tidning, jag 
slukar varje nummer med hull och hår.

Särskilt tack till gänget som gör artikelse-
rien Lär dig mer om Disgen 8!

Stort tack alltså till Sten-Sture Tersme-
den, Eva Dahlberg och Ingvar Kärrdahl!

Strax före jul abonnerade jag på Genline 
under tre månader för att komplettera min 
sedan starten på sjuttiotalet alltmera sväl-
lande släktforskning, många anor saknas 
fortfarande, men jag blev snart besviken på 
grund av den dåliga upplösningen. Inte ens 
trixet med förstoring och ljus/mörkfunktio-
nen hjälper mig.

Peter Wallenskogs, vd Genline AB, be-
skrivna prioriteringar i Diskulogen nr 75 
gör mig starkt besviken. Högupplösta bil-
der verkar vara långt framskjutna i tiden!

Tänk om, Peter Wallenskog!
I samma nummer av Diskulogen kan vi 

läsa att 1,9 miljoner hushåll, 44 procent av 
hushållen, redan är uppkopplade med bred-
band, och Genline uppger själv på sin hem-
sida vilka bibliotek i landet som också är 
uppkopplade till Genline med bredband.

Alltså har alla släktforskare tillgång till 
att söka sina anor med högupplöst Genline 
bara detta finns tillgängligt!

Vi är många som väntar på förbätt-
ringen!

BO ÖRTENBERG

MEDLEM 17325 V

Svar :

Jag lyssnar uppmärksamt på dina synpunk-
ter och tar dem på stort allvar. Det är både 
viktigt och intressant att efterfrågan finns 
på högupplösta bilder och ja, bredband 
byggs ut i allt snabbare takt.

Genline har samtliga bilder som idag 
distribueras via Internet även i högupplöst 
format; de är ca 10 ggr så ”kompakta”.

En lagring i vår databas av högupp-
lösta bilder kräver tyvärr en mångmiljon-
investering från Genlines sida. Man ska 
också vara medveten om att sådana hög-
upplösta bilder tar klart mycket längre tid 
att ladda hem.

Frågan har, tack vare det stora intresse du 
och andra visat, nu fått en högre prioritet i 
utvecklingen av Genline. Trots detta vågar 
jag inte lova att vi kan tillhandahålla en så-
dan tjänst innevarande år, men vi planerar 
för att nå dit under året därpå.

Stort tack för ditt och andras inlägg i 
frågan.

PETER WALLENSKOG

VD GENLINE AB

Genlines bilder och dess upplösning har de-
batterats i flera tidningar. I och med dessa 
inlägg sätter vi streck i den debatten för den 
här gången.

RED

Genline halkar efter teknikutvecklingen!

Dis valberedning har en tid 
varit klar med sitt förslag. 
Några förslag är nya.

Till ny ordförande i ett 
år efter Sture Bjelkåker, 
Linköping, föreslås Olof 
Cronberg, Växjö. Som vice 
ordförande under ett år ef-
ter Olof Cronberg föreslås 
Sture Bjelkåker.

Till styrelseledamöter för 
två år föreslås Kjell Weber, 
Torslanda, Elisabeth Leek, 
Sunhultbrunn, Christer 
Lindskog, Kärna och Karl-
Ingvar Ångström, Härnö-
sand, samtliga omval.

Dessutom föreslås Kjell-
Åke Carlenäs, Linköping 

ersätta Christer Gustavs-
son, Linköping, som avsagt 
sig omval.

Kvarstående ytterligare 
ett år är Eva Dahlberg, Jön-
köping, Gunder Grünning, 
Linköping, Bo Kleve, Lin-
köping och Rolf Eriksson, 
Vikingstad.

Till revisorer för ett år fö-
reslås Stig Aronsson, Löd-
deköping och Sven-Olof 
Ekström, Linköping.

Revisorssuppleanter före-
slås bli Bo Wistrand, Linkö-
ping (omval) och Olle Lan-
din Bromma (nuval). Björn 
Hellström, Bandhagen, har 
avsagt sig uppdraget som 

revisorssuppleant.
Till ombud vid årets 

släktforskarstämma i 
Halmstad föreslås Dis ord-
förande, Elisabet Thorsell, 
Järfälla och Helge Olsson, 
Anderslöv. Ett fjärde om-
bud föreslås bli utsett av 
styrelsen.

Valberedningen har be-
stått av Carl-Olof Sahlin,  
Täby (sammankallande), 
Kurt Gustavsson, Nykö-
ping och Reine Björkman, 
Örnsköldsvik.

Suppleanter i valbered-
ningen har varit Jan-Åke 
Thorsell, Västra Frölunda 
och Kerstin Olsson, Eslöv.

Olof Cronberg föreslås bli
ny ordförande efter Sture Bjelkåker
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Besöksadress
Gamla Linköping, Hovslagaregatan 3 (bakom Wärdshuset)
Öppettider
Måndag–fredag kl 9–12, 13–16. Under sommaren och några veckoslut dessutom 
lördag–söndag kl 12–16. Under vinterhalvåret dessutom tisdagkvällar kl 18–20 i 
ÖGF:s regi. Öppet hus i Dis-Filbyters regi helgfria torsdagar kl 18–20 februari till maj 
samt september till november.

För detaljer om öppettider m m ring Dis exp 013-14 90 43 för kontroll. För detal-
jer om stugaktiviteter m m, se hemsidan www.dis.se eller ring Rolf Eriksson
tel 013-812 83.

DIS/ÖGF FORSKARSTUGA

Abonnemang
och cd-skivor
I stugan kan du forska i mer än hundra cd-ski-
vor. Du kan också forska med hjälp av ett an-
tal abonnemang på Internet som t.ex. folkräk-
ningar i USA och Sverige, Genlines skannade 
kyrkböcker i Sverige och lokala databaser för 
Östergötland och Linköping.

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. 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

fördelar med ett medlemskap i föreningen Dis

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 för-
ening. För en års-
avgift på endast
120 kr får du 
många fördelar.

10

... samt många nya
släktforskarvänner!

10
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









    Sockenskiva med familjeregis-
ter för Torp socken 1500–1900 
(DISCD#227) Ny 2006-12

Denna cd innehåller personre-
gister för folk som har bott i Torp 
socken ca 1500–1900. Förutom 
personregistret innehåller skivan 
även annan information som kan 
vara av intresse för dem som fors-
kar på Torp, bl.a. bomärken, ut-
drag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns 
herdaminne för Torp, kartor, his-
torik över kyrkan i Torp, porträtt 
på Torpsbor och sockenbeskriv-
ning.

 Underlaget till familjeregist-
ret är sammanställt av Kerstin 
Åkerberg, Norrtälje, från många 
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olika källor och egen forskning 
i kyrkoarkiven samt med bidrag 
från hjälpsamma Torp-forskare. 
Mycket av de tidiga data kommer 
från MGFs tidigare cd-produktion 
så som Medelpad cd och efter-
som en stor del av ättlingarna till 
kyrkoherden Martinus Laurentii 
kommer från Torp så finns även 
data från cd:n av hans ättlingar 
som MGF producerat med. Även 
om cd:n på vissa grenar innehåller 
personer födda fram till 1936, så 
har inte avsikten varit att få till 
en heltäckande kartläggning av 
personer fram till 1935 utan an-
delen av personerna som har bott 
i socknen och finns med på skivan 
minskar på slutet av 1800-talet 
och sjunker kraftigt efter år 1900.

Cd:n innehåller 21.137 perso-
ner uppdelat på 58.90 familjer. Ca 
15.000 av personerna är födda på 
1800-talet.

Priset för cd:n är:
200 kronor för medlemmar och 
250 kronor för icke medlemmar

Mejla beställning till Karl-Ing-
var Ångström,
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Här finns mer information:
Medelpadsrötter, 
www.genealogi.se/medelpad

       Sockenskiva med familjeregis-
ter för Tynderö socken 1500–
1850 (DISCD#228) Ny 2006-12

Denna cd innehåller person-
register för folk som har bott i 
Tynderö socken ca 1500–1850. 
Förutom personregistret innehål-
ler skivan även annan information 
som kan vara av intresse för dem 
som forskar på Tynderö, bl.a. 
bomärken, utdrag ur Elfsborgs 
lösen, Bygdéns herdaminne för 
Tynderö, kartor, målare i Tyn-
derö, porträtt på Tynderöbor och 
avskrift av vigselboken.

Underlaget till familjeregistret 
är sammanställt av framlidne 
Folke Åsén och överfört till data 
och kompletterat av Lennart 
Lindqvist, Alnö.

Cd:n innehåller 3.881 personer 
uppdelat på 1.136 familjer.

Priset för cd:n är:
200 kronor för medlemmar och 

250 kronor för icke medlemmar
Mejla beställning till Karl-Ing-

var Ångström, 
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Här finns mer information: 
Medelpadsrötter, 
www.genealogi.se/medelpad

       Sockenskiva med familjere-
gister för Sättna socken 1500–
1900 (DISCD#229) Ny 2006-12

Denna cd innehåller person-
register för folk som har bott i 
Sättna socken ca 1500–1900. 
Förutom personregistret innehål-
ler skivan även annan informa-
tion som kan vara av intresse för 
dem som forskar på Sättna, bl.a. 
bomärken, utdrag ur Elfsborgs 
lösen, Bygdéns herdaminne för 
Sättna, kartor, porträtt på Sättna-
bor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret 
är sammanställt av framlidne 
Folke Åsén och överfört till data 
och kompletterat av Gudrun F 
Brännberg m fl.

Cd:n innehåller 8.608 personer 
uppdelat på 2.939 familjer. Även 
om cd:n på vissa grenar innehåller 
personer födda fram till 1919, så 
har inte avsikten varit att få till 
en heltäckande kartläggning av 
personer fram till dess utan ande-
len av personerna som har bott i 
socknen och finns med på skivan 
minskar på slutet av 1800-talet.

Priset för cd:n är:
200 kronor för medlemmar och 
250 kronor för icke medlemmar

Mejla beställning till Karl-Ing-
var Ångström, 
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Här finns mer information:
Medelpadsrötter, 
www.genealogi.se/medelpad

       Födda Vigda Döda Eskils-
tuna kommun 1862–1926 
(DISCD#230) 2006-12

Cd-skivan innehåller födda, 
vigda och döda i Eskilstuna kom-
mun från ca 1862 till ca 1926.

Databasen innehåller följande 
indata daterat till 2006-08-08:
Födelseposter 36.725 st
Vigselposter 16..619 st
Dödposter 35..639 st.

Innehållet redovisas i Släkt-
forskarförbundets sökprogram. 

Skivan kostar 200 kr för 
medlemmar och 300 kr för icke 
medlemmar plus eventuella 
frakt- och emballagekostnader 
25 kr.

Vi sänder skivan per post 
om du inte kan hämta den i vår 
föreningslokal under de tider 
då vi har öppet hus.

Du beställer cd:n hos Lily 
Anita Carlsson på tfn 016-
42.64.10.

Köps via Eskilstuna Sträng-
näs Släktforskarförening 
www.essf.just.nu 
Tfn i lokalen 016-12.21.47.

Mer information om  cd-skivorna 
och ett hundratal andra finner 
du på Dis hemsida www.dis.se. 
Där finns också information om 
forskarstugan, program och 
mycket annat.

Boka tid på 013-14 90 43

Hantering av

felrapporter

och

förbättringsförslag

Vill du hjälpa till med vår han-

tering av förbättringsförslag 

och felrapporter i Disgen?

Många av oss vet av egen 

erfarenhet hur lärorikt det är 

att administrera dessa.

Du kommer att lära dig 

mer om Disgen samtidigt 

som du också får en chans att 

påverka Disgens utveckling.

Om du är intresserad så kon-
takta Christer Gustavsson,
christer.gustavsson@dis.se 
med Disrapp på ärende-
raden.
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KALENDERN

MARS

1       Dis-Filbyter har öppet i 
forskarstugan i Linköping kl 
18.00–20.00. Ulf Frykman 
informerar om användning av 
DNA i släktforskningen. Plats: 
Forskarstugan.

3       Medlemmar i Dis-Småland 
kallas härmed till årsmöte 
lördagen den 3 mars 2007 kl 
10.30 på Vimmerby folkhög-
skola, Vimmerby. Mer infor-
mation finner du på Dis-Små-
lands hemsida.

3       Dis Syd Disgen-träff på Ka-
ridal i Eslöv. Tema: Att göra 
släktbok med Disgen och 
Word. Kl 13.00–16.00. Mer 
information på Dis Syds hem-
sida.

3–4   Dis-Öst Kurshelg i Datasalen, 
Anrep.

6       Dis-Nord Släktforskare, Dis- 
och Dis-Nord-medlemmar 
träffas för idéutbyte, diskus-
sion och problemlösning, 
första tisdagen varje månad. 
Sommaruppehåll juni–septem-
ber. Lokal: Nordanå Museum, 
Entrén Skellefteå. Mer info på 
Dis-Nords hemsida.

7       Dis-Nord Släktforskare, Dis- 
och Dis-Nord-medlemmar 
träffas för idéutbyte, diskus-
sion och problemlösning varje 
onsdagskväll under vinterhalv-
året. Lokal: Lyckselebygdens 
släktforskarförening, Hällfors-
vägen 3, Lycksele. Mer info på 
Dis-Nords hemsida.

7       Dis-Öst Årsmöte i Ostkupan 
Aulan kl 18.30. Föredrag Or-
ter och ortsnamn. SOFI.

8       Dis-Filbyter har öppet i 
forskarstugan i Linköping kl 
18.00–20.00. Eventuella akti-
viteter kommer att presenteras 
här och på Dis-Filbyters hem-
sida.

8       Dis-Öst Forskarkväll hos RA i 
Arninge kl 16.00–19.30

10     Föreningen Dis håller sitt 
27:e årsmöte kl 13.00 på Valla 
Folkhögskola i Linköping.

13     Dis Syd Disgen-träff i Kristi-
anstad. Tema: Inställningar, 
utskrifter, sökfunktioner. Kl 
18.00–20.30. Mer information 
på Dis Syds hemsida.

14     Dis-Öst Temakväll i Ostkupan 
Anrep. kl 18.30. Prästernas 
symboler i husförhörslängder. 
Gunvor Hjärtström.

15     Dis-Filbyter har öppet i 
forskarstugan i Linköping kl 
18.00–20.00. Eventuella akti-
viteter kommer att presenteras 
här och på Dis-Filbyters hem-
sida.

17     Dis Syd Disgen-träff på Da-
tavalvet i Höganäs. Tema: Att 
göra en släktbok med Disgen 
och Word. Kl 13.00–16.00. 
Mer information på Dis Syds 
hemsida.

17     Släktforskningens dag över 
hela landet. Håll utkik efter 
de olika regionföreningarnas 
arrangemang på respektive 
hemsida. Sker ofta i samarbete 
med lokala släktforskarföre-
ningar.

21     Dis-Öst Mer info kommer se-
nare. Se Dis-Östs hemsida.

22     Dis-Filbyter har öppet i 
forskarstugan i Linköping kl 
18.00–20.00. Eventuella akti-
viteter kommer att presenteras 
här och på Dis-Filbyters hem-
sida.

22     Dis Syd och SPF ordnar stu-
diecirkel på Folkuniversitetet 
i Lund. Tema: Släktforskning 
med Disgen och Genline. Cir-
kelledare Bengt Kjöllerström, 
torsdagar 22, 31 mars, 12, 19 
och 26 april. Kl 16.15–18.15. 
Anmälan senast 30 januari till 
cirkelledaren. Mer information 
på Dis Syds hemsida.

22     Dis Syd och SPF ordnar stu-
diecirklar på Vuxenskolan i 
Lund. Tema: Fortsättningscir-
kel i släktforskning med da-

torns hjälp. Cirkelledare Bengt 
Kjöllerström, torsdagar 22, 31 
mars, 12, 19 och 26 april kl 
13.00–15.00. Anmälan senast 
30 januari till cirkelledaren. 
Mer information på Dis Syds 
hemsida.

24     Dis-Väst Årsmöte 2007 i Stal-
let i Mellerud (vid Melleruds 
museum). 

24–25 Dis-Öst Kurshelg i Datasa-
len, Anrep.

28     Dis-Öst Mer info kommer se-
nare. Se Dis-Öst hemsida.

29     Dis-Filbyter har öppet i 
forskarstugan i Linköping kl 
18.00–20.00. Eventuella akti-
viteter kommer att presenteras 
här och på Dis-Filbyters hem-
sida.

29     Dis-Öst Studiebesök i Lands-
tingsarkivet SLL kl 18.00–
19.00. Förhandsanmälan 
krävs. Se Dis-Östs hemsida.

APRIL

3       Dis-Nord Släktforskare, Dis- 
och Dis-Nord-medlemmar 
träffas för idéutbyte, diskus-
sion och problemlösning, 
första tisdagen varje månad. 
Sommaruppehåll juni–septem-
ber. Lokal: Nordanå Museum, 
entrén Skellefteå. Mer info på 
Dis-Nords hemsida.

4       Dis-Nord Släktforskare, Dis- 
och Dis-Nord-medlemmar 
träffas för idéutbyte, diskus-
sion och problemlösning varje 
onsdagskväll under vinterhalv-
året. Lokal: Lyckselebygdens 
släktforskarförening, Hällfors-
vägen 3, Lycksele. Mer info på 
Dis-Nords hemsida.

14     Dis Syd Årsmöte. Plats Hel-
singborg kl 13.30–16.30. Mer 
information på Dis Syds hem-
sida.

17     Dis Syd Disgen-träff i Kristi-
anstad. Tema: Disbyt, karta, 
back-up. Kl 18.00–20.30. Mer 
information på Dis Syds hem-
sida.
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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!

21     Dis Syd Disgen-träff på Data-
valvet i Höganäs. Tema: Olika 
sorters utdrag från Disgen. Kl 
13.00–16.00. Mer information 
på Dis Syds hemsida.

28     Dis-Väst Andra vårmötet på 
Åsle Tå, öster om Falköping. 

28     Dis Syd Disgen-träff på Lan-
casterskolan i Ystad. Tema: 
Hitta finesserna i Disgen 8, 
funktioner i Disgen som inte 
används så ofta. Kl 13.00–
16.00. Mer information på Dis 
Syds hemsida.

MAJ

5       Dis Syd Disgen-träff på Kari-
dal i Eslöv. Tema: Att publice-
ra släkten på webben eller cd. 
Kl 13.00–16.00. Mer informa-
tion på Dis Syds hemsida.

12     Dis Syd Mac-träff på Karidal i 
Eslöv. Tema: Hur jag förmed-
lar mina uppgifter till andra 
forskare. Hur jag säkrar min 
forskning för framtiden. Kl 
13.00–16.00. Mer information 
på Dis Syds hemsida.

724      Agardh Arvidson, Vedum

4325    Karl Myklebust, Norge

4596    Edel Mary Eriksen, Höljes

4607    Eva Andersson, Vårgårda

5252    Gunnar Kjellson, Nacka

5447    Mats Olsson, Örebro

6872    Gunnar Johansson, 
            Sollentuna

8589    Martin Olofsson,Umeå

8756    Nils-Inge Svensson, Hultsfred

9332    Peter Rödström, Mölndal

11018  Leif Hassén, Malmö

11077  Staffan Melin, Värnamo

11225  Peder Löfvenborg, Hökerum

12513  Rune Brattberg, Kättilstorp

12728  Erik Örtegren, Kullavik

13012  Göran Elfman, Alingsås

13930  Charles Richardsson, Finland

13969  Aina Bark, Hajom

14641  Gunnar Wanther, Ljungby

14726  Rune Wallstad, Norrtälje

15624  Sune Söderling, 
            Löddeköpinge

15727  Bjørg-Thurid Aksmo, Norge

16868  Krister Söderström, 
            Linköping

17373  Anna Jonsson, Årsta

17552  Ulf Olzon, Karlskrona

18465  Ingvar Eriksson, Gävle

19937  Astrid Eriksson, Kungsängen

20311  Ulf Hamel, Stockholm

21166  Barbro Wärmell, Nyköping

22235  Ingemar Ohlson, 
            Saltsjöbaden

23009  Gunnar Olofsson, Farsta

23681  Richard Malmros, Bromma

24010  Åke Hörnsten, Uppsala

24637  Bertil Jonsson, Ljungsbro

25211  Birgitta Almqvist, Sundsvall

26174  Aina Bergquist, Linköping

28113  Björn Chressman, Segeltorp

30307  Per-Erik Björkbring, Skruv

30841  Bo Arnholm, Eskilstuna

31617  Lars-Åke Janson, 
            Upplands-Väsby

31898  Rolf Gravé, Örebro

33864  Göran Nyberg, Vadstena

33919  Åke Roos, Falun

34122  Inger Hanson, Trollhättan

34365  Bertil Persson, Ytterby

AVLIDNA

Vi som jobbar med Disgen
söker medarbetare

Vi är många som ideellt lägger vår fritid på att göra Disgen bättre och hjälpa de medlemmar som an-

vänder programmet. Nu vill vi ha fler som vill vara med och påverka. Samtidigt kommer du själv att ha 

roligt.

För att travestera vanliga platsannonser, men utan att diskriminera några intresserade medlemmar, 

ser vi gärna kvinnliga sökande och sökande som ännu inte uppnått pensionsåldern.

Känner du att du kan bidra på något sätt så är du välkommen att ta kontakt med Christer Gustavsson,
christer.gustavsson@dis.se med Disgen-funktionär på ärenderaden. 

 Oron för strålning har minskat 
generellt, men framförallt oron för 
strålning från basstationer för mobil-
telefoni och kraftledningar. Strålning 
från mobiltelefoni oroar störst andel 
av befolkningen.
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FADDRAR I POSTNUMMERORDNING

Ta i första hand kontakt med en 
fadder i din närhet. Vi får då geo-
grafisk 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

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

DISBYTOMBUD

Sedan sist har Inge Ledje slutat som 
Reunion-fadder och Björn Nilsson som 
Min Släkt-fadder, tack för era insatser. 
Björn är dock kvar som Disgen-fadder. 
Stig Rahm har återinträtt som Disgen-
fadder efter en tids uppehåll.

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

Rolf Ahlinder,  136 40  Handen, 
tel 08-7771996, rolf@dis-ost.se

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

Hans Peter Larsson,  149 43  Nynäshamn, 
tel 08-52017909, hans-peter@tarlin.se

Carl-Göran Backgård,  184 35  Åkersberga, 
tel 08-54061136, cg@milstolpen.org

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

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

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

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

Arne Hallberg,  252 52  Helsingborg, tel 
042-3030737, arne.h@dis-syd.se

Gunnar Persson,  263 32  Höganäs, 
tel 042 330515, 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  Västra Frölunda, 
tel 031-291155 kv, jama.thorsell@spray.se

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

Kent Lundvall,  451 63  Uddevalla, 
tel 0522-74740, 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, rune@undenas.se

Börje Jönsson,  575 37  Eksjö, 
tel 0381-10840, b_json@hotmail.com

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

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

Kurt Gustavsson,  611 92  Nyköping, 
tel 0155-59112 dag+kv, kurt.b.g@telia.com

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

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  Karlskoga, 
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, fryxell@telia.com

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

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

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

Staffan Bodén,  825 32  Iggesund, 
tel 0650-561417, 
staffan.boden@wtnord.net

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  Örnsköldsvik, 
tel 0660-375567, 
peter.johansson@city.ornskoldsvik.com

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

Laila Larsson,  934 41  Ersmark, 
tel 0910-720041, laila.tuva@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, ke-hamre@halden.net

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

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

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

Reunion/Mac
Helge Olsson,  231 70  Anderslöv, 
tel 0410-20002, helge.o@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

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
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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.

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

Kurt Gustavsson, 611 92 Nyköping, 
tel 0155-59112 dag+kv, kurt.b.g@telia.com

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 Stockholm, 
tel 08-250966, gunnar.bergstedt@gfh.se

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 – same- och 
     nybyggarsläkter
     av Thea Hälleberg
     del 1                            150 kr
     del 2                            200 kr
     del 3                            250 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

BESTÄLLNINGAR FÖR MEDLEMMAR
Medlemmar kan beställa från DIS på två sätt. Det 

enklaste är att du gör din beställning på vår hem-

sida 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 beställning 
kan dock betalning ske mot postförskotts-
tillägg. Ring i så fall till DIS kansli!

Södermanland

Grödinge      1798–1861  120 kr

Värmland 

Långserud (3 mikrokort)
                    1693–1860   65 kr
Rudskoga    1689–1869  170 kr
Visnum-Kil   1706–1860  170 kr

Västergötland 

Angered       1753–1773
                    1845–1865    95 kr
Hyringa       1718–1830    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

Obs!
Sänkt
pris

 Sex procent av Sveriges befolkning 
16–75 år saknade 2006 fast telefoni i 
hemmet. Det är en ökning jämfört med 
2005. Ökningen sker främst bland dem 
som bor i hushåll med endast unga hus-
hållsmedlemmar (alla är under 26 år). 

Efterlysning 76:1

Söker information om familjen Lilje-
blad.
a)  Carl O Amandus Liljeblad f. 7 

dec. 1843 utvandrad till Salt Lake 
City, USA.

b)  Johanna Matilde Liljeblad f. 10 
april 1838, hustru, gifta i Sverige 
eller USA.

c)  Anna Liljeblad, dotter född i 
Sverige eller USA, gift LaVelle 
Camp, en son hette Ernest, död 
1932, 28 år.

Tacksam för all information till
lisbeth@hiltmann.se 
eller tel 031-28.66.01

Lisbeth Hiltmann

EFTERLYSNINGAR
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POSTTIDNING BAvsändare:
Föreningen Dis, 
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

Det är nu ett år sedan som jag fi ck 
idén att skapa Dispos. Har du hun-
nit testa Dispos ännu? 

Om du trycker på bok-symbolen i 
Disgen eller i Disbyt så kommer du 
till Dispos. Man kan också nå Dispos 
direkt från Dis hemsida. Det är en 
webb-sida med fl era funktioner. Man 
får fram vilka kyrkoböcker som fi nns 
för församlingen vid den aktuella tid-
punkten. Man får reda på om det fi nns 
något register till kyrkoböckerna, och 
var detta register fi nns.

Om man har Genline så får man 
även i många fall automatiskt upp 
rätt sida i kyrkoboken i Genlines 
webb-läsare. 

Koppling till Genline

När det gäller kopplingen till Genline, 
så fungerar denna om man kör Inter-
net Explorer 6.0 eller Firefox för PC.

Jag hoppas att Genlines FamilyF-
inder (webb-läsare) kommer med en 
uppdatering som kan hantera Internet 
Explorer 7.0, men det är oklart hur 
läget är på den fronten i skrivande 
stund.

Om du känner tveksamhet inför att 

det inget som hindrar att du provar på 
75 kr för ett dygn. 

Uppdaterat

I december uppdaterades underlags-
databasen till Dispos. Eftersom jag 
hade bättre databaser att utgå från, 
hoppas jag att kvaliteten blev bättre 
och att direkta felhänvisningar mins-
kade.

I dagsläget täcker länkarna 40 pro-
cent av alla födelseböcker före 1860. 
Det fi nns någorlunda stor chans att du 
blir hänvisad till rätt eller ungefär rätt 
sida hos Genline.

Nu fi nns också hänvisningar till 
SCB-längderna 1860–1897 för nästan 
alla län. Idag saknas bara Gotland, 
Göteborg & Bohuslän samt vigde och 
döde för Skaraborgs län. För övriga 
län kommer man till rätt sida för året 
i SCB-längderna, dvs man slipper att 
leta efter sin församling.

Dispos kan bli bättre

I dagsläget är inte Dispos komplett, 
utan du själv kan hjälpa till att göra 
Dispos bättre.

Om du eller din förening har gjort 
register till kyrkoböcker eller liknan-
de, kan du lägga in information om 
era register i Dispos. Saknas länkar till 
Genline-sidor för dina församlingar, 

kan du hjälpa till att lägga in sidor. 
Om man lägger ner lite tid på det först 
kommer släktforskningen i den för-
samlingen att gå snabbare sedan. 

Om du vill göra en lite större insats 
och bli ansvarig för ett område, kan du 
bli Dispos-ombud. Tanken är då att du 
ska försöka kolla så att de register som 
gäller ditt område fi nns med i Dispos. 

Du får också gärna registrera Gen-
line-sidor för dina församlingar, så de 
blir lättare att komma åt. Slutligen får 
du gärna hjälpa till och marknadsföra 
Dispos i olika sammanhang.

Vidare arbete

Vi hoppas att mer material efter hand 
kan läggas in i Dispos. När du läser 
detta fi nns förhoppningsvis hänvis-
ningar till de material som är digitali-
serade av Digiarkiv och Arkiv Digital. 
Vi hoppas också på att samarbete med 
andra aktörer ska bli fruktbart. 

Har du några idéer om vad som 
skulle kunna passa, så får du gärna 
höra av dig till dispos@dis.se så ska vi 
se om vi kan använda din idé på något 
lämpligt sätt.

Vill du själv hjälpa till som Dispos-
ombud eller på annat sätt får du gärna 
höra av dig.

OLOF CRONBERG

Har du
upptäckt
Dispos?

skaffa ett Genline-abonnemang, så är 
det inget som hindrar att du provar på kan du hjälpa till att lägga in sidor. 

upptäckt


