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DIS regionföreningar

Medlemsavgiften betalas via DIS pg.
DIS-AROS, Box 10005, 720 10 Västerås.
Ordf: Kent Roos, tel. 021 - 520 56
Medlemsavgift + 40:DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ
Ordf: Robert Hammarstedt,
Tel. 060-302 28
Medlemsavgift +50:DIS SYD, Box 96, 245 21 Staffanstorp
Ordförande: Jan Nilsson,
se DIS styrelse
Medlemsavgift + 50:DIS-VÄST, c/o Roger Björkstam,
Tungevägen 74, 442 50 YTTERBY
Ordf: Stig Rahm, tel. 0522-868 88,
Medlemsavgift + 50:DIS-ÖST, Box 30 110,
104 25 STOCKHOLM
Ordf. Göran Tengnér,
Tel. 08-755 63 56,
Medlemsavgift + 60:-

Internet

DIS Hemsida: http://www.dis.se/
Web-master: Jonas Medin,
Sandvik, Björkliden,
590 78 VRETA KLOSTER,
Tel 013-613 42

DISNET

DIS Family BBS 013 - 13 94 73
Systemopertör: Bo Kleve, se DIS
styrelse
DIS-Aros BBS 021 - 41 77 40
Systemoperatör: Boine Nurmi,
Ekevägen 2, 723 41 VÄSTERÅS,
tel 021-417344
DIS-Mitt BBS 060-315 34
Systemoperatör: Bernth Lindfors,
Forellvägen 12, 860 20 NJURUNDA,
Tel. 060-315 24
DIS Syd BBS 046 - 25 82 35

Systemoperatör: Jan Nilsson, se DIS
styrelse
DIS West BBS 031 - 56 31 31
Systemoperatör: Kjell Weber,
Källarbanken 11,
42346 TORSLANDA,
tel 031-56 34 77

DIS Arkiv

Nils-Erik Iwar, Eddagatan 10,
582 43 Linköping, Tel. 013-14 87 70

DISBYT-assistans

Till någon av dessa kontaktpersoner
skickar du dina DISBYT-utdrag:
DISGEN/PC-användare i DIS SYD:
DIS SYD, c/o Ove Billing, se faddrar.
DISGEN/PC-användare i DIS-VÄST:
DIS-VÄST, c/o Hans Wappula,
Spannlandsgatan 9,
414 79 GÖTEBORG,
Tel. 031- 41 07 06
DISGEN/PC-användare i DIS-ÖST:
DIS-ÖST, c/o Carl-Olof Sahlin,
Högomsvägen 38, 183 50 TÄBY,
tel 08-7563314

DISGEN/PC-användare i DIS-AROS:
DIS-Aros, Kent Roos, Box 10 005,
720 10 Västerås, tel 021- 520 56
DISGEN/PC-användare i DIS-MITT:
DIS-MITT, c/o Annika Lindqvist,
Lejdarv. 13, 865 32 ALNÖ,
tel. 060-55 83 39
Övriga DISGEN/PC
DIS, c/o Lotta Hessel,
se DIS styrelse
Övriga DISGEN (Mac) och andra
släktforsk.program-användare:
DIS, c/o Olof Cronberg,
se DIS styrelse

DIS Faddrar

Se sidorna 22 och 23!

Här finner du de rätta
adresserna!

Dessa är tagna direkt ur medlemsregisteret. Om felaktigheter eller
ändingar uppstått, v.v. meddela omgående DIS expedition, så att vi kan
rätta uppgifterna i medlemsregistret
och i nästa nummer av Diskulogen!
Funktionärers och övriga medlemmars E-post adresser hittar du på DIS
hemsida!
Björn J

3
Nr 43, Oktober 1997

med SLÄKTFORSKARNYTT

Ordföranden
har ordet
Med 6000 medlemmar, över 100 aktiva
funktionärer, fem regionföreningar och en
sjätte på gång, släktforskarprogrammet
DISGEN i toppklass, en ständigt växande
anbytarbas DISBYT med mera, har DISorganisationen nu verkligen vind i seglen. Särskilt roligt är det att medlemskapen förnyas i så stor utsträckning, mer än
80 % av DIS-medlemmarna för 5 år sedan
är fortfarande med och 40 % av de första
100 medlemmarna från starten 1980 är
också kvar.
Programutvecklingen är ingalunda avslutad, men jag tror att vi nu gradvis går
över från ett skede som dominerats av
uppgiften att skaffa bra programverktyg
åt de enskilda släktforskarna, till ett skede
där vi kommer att finna ännu bättre former
för forskarkontakter. De flesta medlemmar
har nog intresse av att dela med sig av
sina forskningsresultat, och omvänt en
önskan att få ta del av andras forskarrön.
Och inte minst kan nybörjare i släktforskning och/eller datoranvändning genom
DIS få hjälp av mera erfarna medlemmar.
Bl a ökar nu snabbt antalet medlemmar
med egna hemsidor på Internet.
DIS har nu gått in i slutförhandlingar
om att flytta till ett större och mer ändamålsenligt hus i Gamla Linköping. Den
gamla forskarstugan har efter 3 år blivit
för trång, både som arbetsplats för våra
kanslister och som forskarplats. Tusentals släktforskare - och inte minst blivande
släktforskare - från hela landet har hittat
in i vår forskarstuga under de tre åren. I
det nya huset får vi utrymme för bl a bibliotek och arkiv samt fler forskarplatser,
både för medlemmar och för ALU-projekt
och liknande. Vissa utrymmen ska vi ha
gemensamt med Östgöta Genealogiska
Förening och kanske även andra organisationer. Huset har förutsättningar att
kunna bli ett ”personhistoriskt centrum” i
kulturreservatet Gamla Linköping.
Ses vi på årsmötet den 16 november?
Välkommen och ge gärna Dina tips om hur
föreningen kan utvecklas.
Sture B

DIS Forskarstuga

Höstens
aktiviteter
Stugvärd Roland Karlsson

Torsdag 6 november kl 19.00

DISkotek
DIS olika CD-ROM skivor för
släktforskare presenteras och demonstreras. De som f.n. finns tillgängliga är NAD-skivan, Död-skivan och Emigrant-skivan
Ytterligare CD-ROM kommer att
inköpas!
Hjärtligt välkommen!
Torsdag 20 november kl 19.00

MAC-snack
Bo Kleve håller öppet hus för dig
som använder Machintosh i din

Ny DIS
regionförening

Vid ett möte i Vimmerby den 11 oktober
bildades en ny regionförening med
arbetsnamnet DIS-Småland. Samtliga 26
närvarande anmälde sig som medlemmar i
den nya föreningen. Ett konstituerande
årsmöte ska hållas inom några månader.
Samtliga drygt 360 DIS-medlemmar i Småland och Öland kommer dessförinnan att
inbjudas bli medlemmar i den nya regionföreningen.
Till interimsstyrelse valdes Rune
Elofsson, Eksjö, ordförande, samt Stig
Jonasson, Växjö, Ingvar Kärrdahl, Bor,
Björn Strahl, Mönsterås, och Joakim Asplund, Västervik.
Vi hälsar DIS-Småland välkommen i
DIS-organisationen.
Sture B

släktforskning. Kom och diskutera
DISGEN mm. Har du några speciella
önskemål - kontakta då Bo i god tid
före träffen.
Hjärtligt välkommen!
Torsdag 4 december kl 19.00

DISGEN 7.0c för
Windows
Den uppdaterade och nu mer
kompletta DISGEN7 för Windows
med multimediastöd mm presenteras
och demonstreras. Under kvällen kan
du även komma med foton för inskanning - glöm inte att ta med disketter att lägga bildfilerna på!
Hjärtligt välkommen!

Beställ
mikrokort
på
Internet!
Sedan en tid kan man beställa lån av
mikrokort direkt på SVAR:s hemsida
www.svar.ra.se, där SVAR-katalogen finns
upplagd. Priset är visserligen 19 kr per
bunt men korten kommer med posten cirka
2 dagar efter beställningen. Verkar enkelt
och bra för mindre beställningar, vid större
beställningar kan det nog i många kommuner fortfarande löna sig att gå till biblioteket och beställa.
Sture
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Välkomen till DIS 18:e årsmöte

M

edlemmarna i Föreningen för
datorhjälp i släktforskningen DIS - kallas härmed till föreningens 18:e ordinarie årsmöte

Söndagen den 16 november
1997 kl. 12.00
i Wallenbergsalen,
Östergötlands
Länsmuseum, hörnet
Gråbrödragatan /
Vasavägen, Linköping
Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare
för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
4. Fråga om mötet är behörigen
utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens årsberättelse:
a) verksamhetsberättelse
b) förvaltningsberättelse
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
9. Val av föreningens ordförande för
ett år.
10. Val av halva antalet övriga
styrelseledamöter för två år.
11. Val av två styrelsesuppleanter för
ett år.
12. Val av två revisorer och en
revisorsuppleant för ett år.
13. Val av stämmoombud till Sveriges
Släktforskarförbund.
14. Val av minst tre ledamöter i
valnämnden för ett år.
15. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
16. Behandling av förslag från
styrelsen.
17. Fastställande av budget för det
påbörjade verksamhetsåret samt
medlemsavgift för år 1998.
18.Övriga ärenden.
19. Mötet avslutas.

Valnämnden
Roland Karlsson, sammankallande,
Brunörtsv. 30, 59062 Linghem,
tel 013-70527
Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 Täby, tel 08-756 33 14
Arne Wallgren, Skolvägen 29A,
433 61 Sävedalen, tel 013-268730
Efter årsmötet tar vi paus för lunch.
Lunchen dukas, precis som vid förra
årsmötet, fram i någon av muséets lokaler
Vi serveras en varmrätt, sallad, öl/vatten
och kaffe. Måltidsbiljetter till det av DIS
subventionerade priset av 75:- kommer
för enkelhets skull att försäljas vid
kaffeserveringen i Wallenbergsalen före
årsmötesförhandlingarna.
Vi har beställt ett ganska stort
antal luncher, men vill du vara helt
säker på att inte bli utan, så kan du
förbeställa din lunch på DIS exp.
Ring 013 - 14 90 43 senast torsdag
6 nov.
Därefter, ca kl 14.00, följer föredrag och
demonstrationer.

Tema:

Databaser för
emigrantforskning

Bertil Grundström
Tranås

ger en översikt över emigrantdatabaser i Sverige och om register
över svensk-amerikanska kyrkoarkiv.

Elisabeth Thorsell
Järfälla

redogör för amerikanska datakällor
av intresse för emigrantforskning.

Övriga punkter

DISGEN version 7
för Windows

Lars Blomberg presenterar version 7.0c
av DISGEN för Windows. Denna version
kommer att GRATIS distribueras till alla
DISGEN 7.0b-innehavare! Har du inte
redan beställt ditt exemplar av DISGEN 7,
kan du göra det nu!

Sveriges Släktforskarförteckning1997
och DISBYT 97

Olof Cronberg berättar om framtagningen av forskarförteckningen och ger
en statusrapport om databasen DISBYT
97, som utökats med förnamn.
Efteråt samlas vi som vanligt vid ett antal
stationer för demonstration och diskussion kring olika dataprojekt för släktforskning.

Om du får tid över kan du ströva
runt i Linköpings centrum. På Stora
Torget hittar du Carl Milles staty av
Folke Filbyter, enligt traditionen
folkungaättens stamfader.

Välkomna!
Styrelsen
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Släktforskardagarna i
Helsingborg
med temat Forskning över gränserna

Å

rets släktforskardagar gick i år av
stapeln i Helsingborg helgen 1213 september och arrangerades
av Helsingborgs Släktforskare- och
Bygdeförening tillsammans med Kullabygdens Släktforskare.
Evenemanget var förlagt till nöjes-

anläggningen Sundspärlan, en stor och
trevlig lokal väl vald för ändamålet.
Invigningstalen varvades med inslag
med folkmusik framförd av riksspelmannen Laif Carr med sin duktiga familj.
I anslutning till arrangemanget hölls
också ett antal konferenser: Ordförandekonferens, Redaktörskonferens och
Cirkelledarkonferens.
På Redaktörskonferensen berättade
Håkan Skogsjö om Släktforskarförbundets hemsida och nättidning Rötter. Vi diskuterade Internets möjligheter att sprida
föreningsinformation utöver den egna tidningen.
Förbundet erbjuder föreningar, som
själva inte har eget Internet-abonnemang,
plats och hjälp att på förbundets utrymme
presentera sin verksamhet i form av en
egen hemsida.
Vidare berördes bl a upphovsrättsliga
aspekter på kopierat material, såväl text
som bilder.
Styrelsen vill här passa på tillfället att
tacka alla DIS-funktionärer som hjälpte till
att göra DIS välkänt på Släktforskarstämman!

Ovan: Inledningstalet hålls av
Guno Askå, ordförande i Skånes
Genealogiska Förbund.
Till höger: Lars Blomberg berättar om och demonstrerar Windowsversionen av DISGEN. Version
7.0c, som skickas ut till användarna senare i höst innehåller en hel
del nyheter och kompletteringar.
Det mest påtagliga är väl multimediastödet i form av bild-, ljudoch video-hanteringen som ger dig
möjlighet att integrera ditt textbaserade släktmaterial med såväl
rikligt med foton som röster och
rörliga bilder.

bildfel...
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Kontakt med
släktingar
"down
under"

Om Internettelefoni på
Macintosh

I

våras fick jag en telefonräkning på 70
kr för ett 10 minuters samtal till min
bror Truls i Australien. Lite onödigt
dyrt tyckte jag som hört talas om telefonsamtal via Internet. Jag skrev ett e-brev
till min bror och undrade om han hade
några idéer. Samma dag fick jag ett e-brev
tillbaka att jag skulle ladda hem ett program som hette Maven och att jag sedan
skulle knappa in hans internetadress.

Man behöver
en IP-adress

Till saken hör att både jag och min bror
hellre kör Macintosh än PC. Jag använder
en bärbar Mac Powerbook 5300cs, och jag
tror att han använde en liknande dator.
Eftersom han hade ett studentrum med
direktkoppling till Internet, så har han en
fast nätadress. Om man ringer upp en
modempool får man olika nätadresser
varje gång. Om båda användarna ringer
modempooler, måste den ene först läsa av
sin IP-adress under Inställningar TCP/IP
och skicka över med ett e-brev till den andre.
Nåväl jag fann Mac-programmet
Maven någonstans på nätet, möjligen på
www.shareware.com. Aktuell version var
2.0a37. Programmet var gjort av någon
datastudent i USA 1995, och sedan inte
ändrat.

Datorn väckte honom ...

Min bror hade skrivit att han skulle låta
datorn stå på över natten, och att jag kunde
försöka när det passade mig. Klockan var
10 på kvällen i Sverige när jag skred till
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verket. Jag startade Maven, valde Add
user och skrev in hans IP-adress:
139.230.47.38. Någon sekund senare dök
namnet "Truls Powerbook" upp på min
skärm. Det var namnet på hans dator och
våra datorer hade således fått kontakt med
varandra.
Jag hojtade HALLÅ i mikrofonen på
min dator, och först hände ingenting. Så
småningom dök en yrvaken röst upp.
Klockan var väl 4 på morgonen i Perth.
Fantastiskt nog fungerade det med en
gång att tala! Jag ändrade inga
inställningar eller parametrar någonstans
i min dator, utan det var bara att tuta och
köra! Ljudet blev ungefär samma kvalitet
som i en GSM-telefon, och kom med en
liten fördröjning. Ibland kunde en mening
avbrytas mitt i för att ett ljud-paket inte
kommit fram, men efter en halv sekund eller så kom resten. I själva verket kunde
man ställa in samma komprimering som
GSM-telefoner använder.

Bra ljudupptagning

Det fanns två sätt att tala. Antingen
tryckte man ner musknappen när man talade eller också ställde man in att allt ljud
över en viss nivå skulle sändas. Det visade sig att när man använde datorns inbyggda mikrofon och högtalare var det
bekvämast att använda knapp-metoden
för annars blev det eko. Jag kunde dock
hela tiden se när han tryckte ner sin knapp
för att tala, varför vi inte behövde tala i
mun på varandra. Jag blev också imponerad av att mikrofonen i datorn med enkelhet tog upp allt samtal i rummet. Man behövde inte skrika och den som talade
kunde sitta långt från datorn. Vi något tillfälle hängde sig min brors dator, men det
flesta gångerna kunde vi tala 30 minuter
till lokalsamtalskostnad.
Jag provade att ringa från stationära
PowerMacar, men fick inte ljudet att funka
på dessa. Jag tror att det kan ha berott på
att de hade andra mikrofoner. Vi provade
också modernare telefonprogram som
InternetPhone och CU-SeeMe, men fick
inte dessa att fungera tillfredställande.
Ljud kom fram, men var av betydligt sämre
kvalitet än med Maven. Man skulle mycket
väl kunna koppla upp flera användare
samtidigt och på det sättet ha gruppsamtal, men det testade vi aldrig.
Sammanfattningsvis kan man säga att
det funkar att tala över internet. Har man
tur funkar det direkt, har man otur kan det
nog vara en hel del pyssel innan man får
till det. En hake är att man antingen måste

komma överens om vid vilken tid man skall
ringa eller också ringa vanligt först så att
båda har programmet i gång och är uppkopplade mot Internet. Min bror har nu
istället flyttat till Kanada. Han har skaffat
sig en ny dator, men vi har inte hunnit få
igång internettelefonin.
Olof Cronberg
e-post: Olof.Cronberg@abc.se

Med släkten
på egen
hemsida

P

å en av Internets nyhetsgrupper har
det diskuterats hur släkten skall
presenteras på Internet. Ett "stilbildande" program, som vi har berättat
om i Diskulogen nr 39 (april 96), är
GED2HTM (G2H). Programmet utgår från
en GEDCOM-fil och bildar ansedlar av personerna inklusive en enklare "antavla" per
person. Länkarna mellan personerna ger
dig möjlighet att hoppa mellan släktingar.
Dessutom ingår ett efternamnsindex och
ett personindex. En del släktforskarprogram, bland dem DISGEN 7, kan generera motsvarande utskrifter.

Översikten är inte
den bästa

Men man kan hålla med om att helhetsbilden av släkten är begränsad, samtidigt
som t. ex. ortsindex saknas.
Ett bra exempel på hur man kan lyfta
presentationen är Håkan Asplunds
hemsida (http://home2.swipnet.se/~w28849/Tabell.htm) med en antavla på "blankett" med länkar till de olika ansedlarna,
samt ett ortsregister.

Går det att göra mera!

Hur skulle du vilja se din släkt presenterad på din hemsida?
Skriv till Diskulogen och berätta!

Utformningen är en sak,
men innehållet en annan!

Glöm inte att tillämpa samma principer
som för tryckta publikationer. Uppgifter
för nu avlidna personer får läggas upp.
För nu levande skall du ha vederbörandes godkännande. Lämpligen begränsar
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man sig till att lägga ut namn och ev. födelseår. För dig själv passar väl namnet,
ev. med födelseår samt med namnet länkat till e-post.
Björn J

Datortermer
på svenska
I några artiklar framöver tänkte jag att
vi skall bekanta oss med de svenska
facktermerna inom datorområdet som

Svenska datatermgruppen

arbetat fram. Materialet i artikeln är
hämtat från en av Nadas hemsidor,
nämligen

www.nada.kth.se/dataterm/rek.html
Nada står för institutionen för
numerisk analys och datalogi vid KTH Kungl. tekniska högskolan - i Stockholm.
Nada tillhör EIT - delfakulteten för
elektroteknik och informationsteknik.
De ansvarar för forskning och
undervisning vid KTH och Stockholms
universitet (SU) i de akademiska ämnena
datalogi och numerisk analys.
Jag har här valt att ta med sådana ord
som vi ofta lite slarvigt använder den
engelska varianten av. Håll tillgodo!
Björn J

D

et datatekniska området är
snabbt expanderande, och allt
flera icke specialutbildade
kommer i beröring med det. Många
upplever en ganska stor terminologisk
förvirring med ett ständigt tillflöde av
nya, ofta svårhanterliga termer.
Svenska datatermgruppen är en brett
sammansatt grupp med företrädare för
bl. a. språkvården, dagspressen,
etermedier, högskolor, företag inom
databranschen och branschpressen.
Som samordnare fungerar Svenska
språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC).
Gruppen ger rekommendationer om
aktuella datatermer. Ambitionen är inte

att utarbeta någon fullständig terminologi utan att ta upp ett urval av sådana
termer där man kan behöva hjälp. De
förklaringar som ges gör inte anspråk på
att vara fullvärdiga definitioner.
Gruppens rekommendationer uppdateras fortlöpande. Främst kommer nya
termer att läggas till, men revideringar av
tidigare behandlade termer kan också
förekomma.
Ett urval av

Svenska
datatermgruppens
rekommendationer
Version 9, 4 augusti 1997

användarnamn
Använd användarnamn i stället för
eng. user name.
Kommentar
En datoranvändare identifierar sig för
datorn eller ett program med ett användarnamn, som kan vara ett personnamn (t.ex. Karin) eller en mer abstrakt
beteckning (t.ex. xed324).
När identifieringen inte görs med
namn, kan det kännas naturligare att
använda termen användarbeteckning,
alternativt användaridentitet eller
användar-ID (motsvarande eng. user
ID). Konto (av eng. account) används
också för detta begrepp, men det är
mindre lämpligt.
bilaga, bifogad fil
[i e-postsammanhang:] dokument
som skickas som separat fil kopplad till
ett e-meddelande. Använd bilaga eller
bifogad fil för eng. attachment, attached
file eller enclosure.
bildläsare, skanner
apparat för avläsning av grafiska
mönster (tecken, bilder) på ett papper
för återgivning av samma mönster i en
datafil. Använd bildläsare eller skanner,
stavat med sk-, i stället för eng. scanner.
Plural är skannrar. Som verb använder
man läsa in eller skanna.
Kommentar
Det svenska bildläsare är etablerat på
många håll. Som verb använder man då
läsa in. På andra håll har skanner med
verbet skanna etablerat sig.
Bildläsare har fördelen att vara
självförklarande. Invändningen att en
sådan här apparat inte bara kan läsa in
en bild utan även text är egentligen inte
relevant. Apparaten läser faktiskt in

tecken som bild, varefter man med hjälp
av ett speciellt program kodar om dessa
bilder till tecken.
Skanner har den fördelen att benämningen inte säger någonting om det är
text eller bild som kan läsas in. Det är
också lätt att bilda ett verb till det,
skanna, som är helt entydigt (vilket ju
inte läsa in är). Skanner, skanna, skanning (med samma betoning som tinning), stavat med -k-, avviker inte på
något sätt från hur helt svenska ord ser
ut. Nackdelen är att ordledet skann- är
okänt i svenskan och därför inte
omedelbart begripligt.
bokmärke
Använd bokmärke i stället för eng.
bookmark.
brandvägg
hinder mot oönskad kommunikation
mellan olika datornät, främst mot
intrång. Använd brandvägg i stället för
eng. firewall.
Kommentar
Ordet brandmur förekommer också
som översättning av eng. firewall, men
brandvägg är redan etablerat för detta
begrepp. För övrigt rekommenderar
Boverket termen brandvägg i byggnadstekniska sammanhang och avråder då
också från brandmur.
bärbar dator
Använd bärbar dator för eng. laptop
computer, notebook computer och andra
engelska benämningar för detta begrepp.
cd, cd-skiva
skiva som kan innehålla en stor
mängd information (ljud, text eller bild)
lagrad i kodad form och som avläses
med hjälp av laser cd, cd-läsare, cdspelare apparat som läser av cdskivorSkriv cd med små bokstäver i
stället för CD. Som kortord i båda
betydelserna kan cd böjas: en cd, den
där cd:n, flera cd:ar, de där cd:arna.
Kommentar
Eftersom cd är en förkortning av
compact disc ’kompaktskiva’ och disc
betyder just ’skiva’ borde cd-skiva
bedömas som tautologiskt och därför
oriktigt. Man skulle ju inte säga kompaktskiveskiva. Men eftersom förkortningen cd har slagit igenom i stället
för kompaktskiva både för skivan och
Fortsättning på sidan 16!
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DISGEN 7
Status-rapport

U

tvecklingen av DISGEN 7 går vidare. I nuvarande version 7.0b av
DISGEN saknas ju en del funktioner som finns i version 6. Orsaken var
tidspress, det hanns inte med helt enkelt.
Under sommaren har komplettering
skett med de allra flesta av dessa funktioner. Dessutom har ett antal ytterligare tillägg och förbättringar skett som redovisas nedan. Några fel och ofullkomligheter
har också rättats till. Nedan följer nyheter
na i sammandrag

Säkerhetskopiering

och återläsning direkt från DISGEN. Vi
planerar att använda ett inköpt programpaket för detta. När vi fick det visade det
sig innehålla en del felaktigheter. Vi hoppas kunna få rättning på dessa så att vi
kan lita på att säkerhetskopiering fungerar. Om det drar ut på tiden finns det risk
att inte tidplanen kan hållas.

Utskrifter

Utskrift till RTF-fil för export till ordbehandlare (ansedlar, antavla och stamtavla i tabellform med register).
Utskrift till ren text-fil (ansedlar, antavla och stamtavla i tabellform med register samt söklistor, utdrag och statistik).

Släktskapstavlor som visar hur två personer är släkt med en tredje samt test om
två personer är släkt.
Spegelvända sidor kan skrivas ut. Utskrift på båda sidorna av papperet kan
göras om du har lämplig skrivare.
Inställningar kan sparas och hämtas.
Stamtavla i trädform (och släktmatrikel) placerar barnen i rätt gifte.
Ansedel med an-numrering kan skrivas
för alla personer i en antavla.
Delar av tavlor kan undertryckas vid
utskrift. Utskrift av tavlor kan ske från
annan person än probanden.
Förhandsgranskad sida kan enkelt flyttas med musens hjälp. Förhandsgranskad sida kan också anpassas till tillgänglig
bredd på skärmen.

Översikten

Mer information om varje person kan
visas i Familjeöversikten.
Visning av barns efternamn kan undertryckas i Familjeöversikten.
Ctrl+Vänsterpil/Högerpil flyttar mellan
syskon i Familjeöversikten.

Notishantering

Möjlighet att ändra typ på händelsenotis.
F6 kan användas för att sätta in nytt
stycke i text.

FELAKTIG INFO OM

Bytet till
DISGEN 7
I Diskulogen nr 42
står det att du skall
skicka in den gamla
disketten för DISGEN
för att byta upp dig!
DETTA ÄR FEL!!!!!
Du behöver alltså inte skicka in
någon diskett med det gamla programmet!
Du får naturligtvis behålla det
gamla programmet som stöd vid
övergången eller om du vill fortsätta använda det för vissa ändamål.

F9 kan användas för att stänga dialogrutorna för person- och giftenotiser.
Notiser kan klippas och klistras också
mellan olika personer.
Upp till 50 senast använda orter och
församlingar visas vid val av DISGENort. (Bevaras mellan körningar).

Sökning mm

Sökning kan ske också med årtal i
händelsnotiser.
Söklistan kan utökas med nya kolumner och kolumner kan tas bort.
Söklistan kan ha kolumner med innehåll som du själv matar in.
Ordningen mellan kolumner i söklistan
kan ändras.
Kolumners ordning, synlighet och
bredd i söklistan sparas.
Snabbförflyttning i söklistan när första bokstav i personamn skrivs in.
Statistikutskrifterna förbättrade.

Multimedia

Multimediafiler (AVI och WAV) kan
knytas till person och spelas i DISGEN.
Bilder i flera format kan hanteras, bl.a.
JPEG och TIFF.
Fler bilder kan läggas in för varje person och skrivas ut i tavlor i tabellform samt
ansedlar.
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Bilder kan förvaras på valfri enhet och
katalog, ej bara på DGPIC.
Porträtt kan skrivas ut i an- och stamtavla i grafisk form, i sidindelad antavla
och i släktskapstavla.

Tidplan

Målsättningen är att kunna leverera
7.0c före jul. Först måste vi som sagt få
ordning på säkerhetskopieringen och sedan skall DISGEN testas av beta-testare
och faddrar.

Beta-testare

Är du intresserad av att delta i testen
så hör av dig till mig. Av testarna förväntar jag mig en rejäl insats och en rapport
tillbaka om upptäckta problem och synpunkter, det får inte bara vara ett sätt att
komma över 7.0c tidigare.

Rapporter på DISGEN
7.0b från användarna

Strömmen av rapporter av olika slag för
DISGEN 7.0b är fortfarande ganska strid.
Jag ber om ursäkt i de fall då enstaka användare fått vänta länge på sina svar.

Nästa
version av
DISGEN för
Macintosh

A

rbetet med den nya versionen
av DISGEN för Macintosh
fortskrider. De försök som gjorts
att använda verktyget Forth Dimension
har inte visat sig vara så fruktbart.
Däremot görs nu en konvertering
med hjälp av programspråket Future
Basic. Genom att nu arbeta med en
Basic-dialekt hoppas vi kunna återanvända delar av den gamla koden och på
så sätt om möjligt förkorta utvecklingstiden!
Sture B, Berth A

Jag påminner om önskningarna från
förra Diskulogen:
Ange alltid namn och adress. Medlemsnummer leder visserligen till namn
och adress men det är ett moment extra.
Skicka med frankerat och addresserat
svarskuvert, inte av ekonomiska skäl utan
för att det underlättar en hel del. Svarskuvert gör att du får snabbare svar.
Beskriv alltid ett eventuellt fel så noga
som möjligt, helst hur du fick fram felet.
Jag måste kunna återskapa felet hos mig
för att ha en möjlighet att hitta och åtgärda det. Skicka med bug-filer om sådana
finns, men komplettera alltid med din egen
version av vad som hände. Alltför vaga
rapporter löper risk att hamna sist i kön.
Lars Blomberg

Vänta inte

med att byta till
DISGEN 7.0. Den
ovannämnda
versionen får du utan
extra kostnad när
den blir klar!

Gammal grund
Hundloksstånden växa stora
över tröskelns slitna sten,
och i hagens vilda flora
blomma blå och vit syren.
Krusbärsbuskarna berätta
för en tvångsfritt vuxen skog
om att detta
var ett hem som dog.
Silvergräsens plymer buga,
då den lätta vinden går.
Här är grunden till en stuga,
riven sedan tjugu år.
Det som återstår är föga,
med jag tror att det som fanns
speglas vackert i ett öga
någonstans.
Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Skilj på ditt
och mitt!

N

är man nu har ett så förträffligt
hjälpmedel som datorn och diverse släktforskarprogram, är det
så lätt att ta del av varandras forskning.
Med en "Flockfil" från DISGEN eller ett
bidrag på GEDCOM från annat program
är det en enkel match att snabbt låta sin
släkt växa i datorn. Men som det så tydligt framkommer i insändare på annan plats
så skall man alltid försöka registrera sina
olika källor. Detta gäller naturligtvis också
det material du får från en forskarkollega!
Därför är det viktigt att du särskiljer det
material, som du själv forskat fram och kan
stå för, från de bidrag du fått "utifrån".
Det finns flera skäl för detta:

Var källkritisk!

Din kollega till släktforskare kanske inte
varit så noga med att ange sina källor. Om
du hittar något att ifrågasätta får du då
svårt att identifiera källan och därmed genomföra en förnyad granskning. Därför
är det bra att veta vem som står för uppgifterna.

Annan disposition?

Det material som du fått kan vara disponerat på ett annat och helt annorlunda
sätt. Då är det bra att ha detta material för
sig så att en eventuell redigering kan utföras.

Vem har gjort vad?

Vid anbyte med hjälp av datorn - DISBYT - sänder man i regel in allt sitt material till DIS för att få en jämförelse med
tidigare inlämnade bidrag utförd. Om du
då bifogar dina gåvor från andra forskare,
kan vi få in både givare och alla eventuella mottagare av det cirkulerade materialet i DISBYT-basen. Därefter blir det omöjligt att säga vems material det egentligen
är!

Flockar är allt
bra att ha!

Det finns alltså flera skäl varför man
bör hålla egna och andras uppgifter isär. I
detta sammanhanget bör väl påpekas att
DISGENs flockar här fyller ett påtagligt
syfte.
Björn J
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Svar på
Inlägg

Insändare

En 150 år
gammal
nyhet för
många

M

ed anledning av Bertil Johans
sons funderingar om kusin
giften på s 19 i Juninumret av
Diskulogen vill jag komma med följande
bidrag.

Framsynt lärare

Först något om bakgrunden till mitt
släktforskarintresse. Efter första terminen
vid folkskoleseminariet i Uppsala hösten
1952 fick vi av en framsynt och förståndig
svensklärare i hemuppgift över jullovet att
skriva en uppsats om våra förfäder, vilket
innebar att vi om möjligt skulle intervjua
våra förfäder. Lyckligtvis hade jag mina
fortfarande i livet, även om de redan var
över 70 år båda två och mycket utslitna
efter ett liv fullt av svåra påfrestningar.
Jag är nämligen yngst av 14 barn och även
om jag hade hunnit bli 22 år var det en
märklig upplevelse att få höra och förstå
att mor och far faktiskt var kusiner, en
nyhet som då gjorde mig både skakad och
skamsen. Det var ju något som man bara
inte talade om, och det hade man verkligen inte gjort heller. Men tack vare den
framsynte läraren avslöjades denna väl
förborgade hemlighet till slut även för
minstingen i familjen. Det var ett obehagligt faktum som jag ”la ner i källaren” och
lät bli att närmare begrunda. Jag visste ju
innerst inne att det kunde medföra negativa konsekvenser, mentala såväl som kriminella och andra. Det visste ju alla. Men
tids nog skulle det visa sig om det var
något att bry sig om, var min filosofi under många år framöver.

Uppsatsen kom
till heders

Uppsatsen, ja det blev faktiskt en sådan, blev liggande i gömmorna och ibland
fick jag syn på den. Tanken på att göra en
fortsättning vaknade tidigt, men arbete
och övriga vardagsplikter stod ständigt i
vägen. Lyckligtvis fick jag en möjlighet
att ”gå” med reducerad pension halvannat

år i förtid, vilket jag med glädje utnyttjade
och sålunda kunde jag äntligen börja fullfölja mina planer, medan jag ännu hade
hälsa och krafter i behåll. ”All vår början
bliver svår” stod det väl i en gammal läsebok, men inte för mig i det här fallet. Jag
hade stor hjälp av min enkla uppsats, som
i huvudsak utgjordes av minnen., hörsägner och fakta om mor- och farföräldrar och
deras härkomst och föräldrar. Även min
hustru hade intresse av att forska i sina
anor, som till största delen var helt obekanta för henne, och hon deltog i en nybörjarkurs för släktforskare. Sedan har vi
”kämpat” tillsammans och vet nu en hel
del om vår härstamning.
Nu tillbaka till frågan om kusingiften.
Hur har det förhållit sig med de befarade
konsekvenserna i vår familj? Ja, ett är säkert, far och mor kunde gå hädan i den
förvissningen att alla deras barn hade växt
upp till ärliga och redbara medborgare
utan några problem med ”lagen och
profeterna” vare sig de världsliga eller
andliga. Knappast någon av dem har legat samhället till last utan alla har gjort
rätt för sig på det sätt som förväntas av
en rättskaffens medborgare och detta tack
vare strävsamma och goda föräldrar med
en sund inställning till tillvarons problem
och glädjeämnen. I stort sett lär man inte
kunna finna några speciella egenheter som
på något sätt skulle vara utmärkande för
kusinbarn i vårt fall. Dessa fakta måste ha
varit klarlagda redan för 150 år sedan , eftersom förbudet mot kusinäktenskap faktiskt avskaffades år 1845 och likaså arvsrätt efter kusin (Källa: Svenskt konversationslexikon, band 8, kolumn 603).
Det var för mig en trösterik upptäckt
när jag råkade på den här upplysningen
en söndagsförmiddag, då min fru och jag
som vanligt kämpade med Enar Åkereds
minst sagt knepiga korsord i DN. Antagligen blir de flesta lika överraskade som jag
blev över ”nyheten”, som i själva verket
var 150 år gammal. Det är förvisso märkligt att en gammaldags uppfattning kan
leva klar så djupt i folks medvetande, rent
av som ett tabu.
Medlem 61113
Sven-Erik Viklund

B

ertil Johansson tar i Diskulogen
nr 42 upp några klassiska släkt
forskarfrågor, med exempel ur den
egna erfarenheten. Jag kanske med följande kan lämna något bidrag till ett klarläggande.

Kontroll och åter kontroll

Låt mig först inte bara instämma i iakttagelsen att det krävs Kontroll och åter
Kontroll utan t o m deklarera att det är
övervinnandet av svårigheterna som är
en stor del av nöjet med forskandet - att
enbart (ofta okritiskt) sammanställa resultat av andras forskningsinsatser påminner betänkligt om barndomens samlande
av filmstjärnebilder. Devisen Kontroll och
åter kontroll gäller inte mindre i de fall då
man mottagit resultat av andras forskning,
i själva verket gör vi varandra störst tjänst
om vi behandlar övertagna data som uppslag att verifiera och inte slutgiltiga sanningar att ev. lättvindigt sprida vidare (i
själva verket har jag, med få undantag,
alltid hittat fel och brister i data som jag
kommit över, må det så vara i herdaminnen;
när andra hittat fel i mina, har jag, möjligen ibland ändrat lite generad, huvudsakligen glatt mig åt uppdagandet).
Nu till Bertils frågor. Som förstås av
ovanstående, får man inte utesluta några
felkällor, särskilt inte de egna, inte heller
får man bli upprörd utan snarare se
egendomligheterna som utmaningar. Allra
minst får man slappna av och ta prästernas ord för Sanningen.

Husförhörslängden
en vansklig källa

Mycket av problemen bottnar i att
husförhörslängden är en vansklig källa.
Den har naturligtvis aldrig varit avsedd
för sådan användning som vår och den
var ganska löst styrd till form och innehåll. Stora variationer förekommer i prästens inställning, administrativa begåvning
och handlag med skrivandet. För prästen
var Hfl ett medel att övervaka och dokumentera kristendomskunskaper och nattvardsgång hos den levande, vuxna befolkningen. Gradvis utvecklades sekundära syften och tillkom kamerala och militära intressen i folkbokföringen, men under mycket lång tid kan man anta att det
religiösa syftet dominerade prästens
handlande. Till detta kommer att präster
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alltid också varit vanliga människor, med
vanliga fel och brister, inte ens fria från
nonchalans och alkoholism.
En god regel kan därför vara att återkomma till frågan Hur kunde ett fel i denna
uppgift undgå upptäckt vid avsedd användning av Hfl, vilka uppgifter tyckte
prästen var viktiga, kunde berörda parter rent av ha haft intresse i ett falsarium?
Födelse-, vigsel- och begravningsböcker är mera pålitliga eftersom de hade
som syfte att notera just de uppgifter som
vi är intresserade av och eftersom notiserna gjordes i omedelbar anslutning till
själva den faktiska omständigheten - någon döps, det noteras; någon begravs,
det noteras, och det görs med en liten eller ingen fördröjning och oftast av
förrättaren. Dessutom var dessa akter i
regel förenade med en ekonomisk transaktion och det var viktigt att hålla väl reda
på.

rat i domboken. Kanske adopterades hon
av sin farbror vid moderns död?
Bortlämnandet av barn var mycket vanligt i tider då ”omsättningen på folk” var
stor och då en ensamstående man ansågs
oförmögen att ta hand om minderåriga
barn, om han inte var välbeställd.
Utsocknes avlidna var inte ovanliga,
jag har själv haft ett fall av en ”försvunnen” man, vars änka gifte om sig kort efter försvinnandet. Jag har sökt i ”alla”
omgivande socknar och militära register
men måst ge upp. Man måste anta att prästen och länsman höll väl reda på dödsfallen. Den efterlevande parten gifte ju om
sig och detta skulle aldrig accepteras utan
visshet om änklingsståndet, arvingarna
var på sin vakt, slutligen mord och dråp
accepterades lika lite som självmord. På
något sätt höll man reda på detta, troligen
fanns det handlingar som idag gått förlorade.

Nu finns det en annan källa av samma
lödighet som födelseboken, nämligen
domboken, dessutom den innehållsrikaste och mest spännande av alla källor.
När man väl blivit vän med domboken
tycker man att man egentligen först då
börjat med släktforskning. Förutom med
en mängd genealogiska fakta av stor tillförlitlighet blir man rikt belönad med livfulla återspeglingar av anornas person
och leverne. Hur kan det komma sig? För
att säga det kort, så var tinget den allmängiltiga och hetlt dominerande civila instansen: förutom genealogiskt mindre intressanta brottmål, avhandlades där alla
fastighetstransaktioner och syneförrättningar, alla tvister, alla förmyndarskapsärenden, all registrering av avtal, inklusive bouppteckningar, arvsskiften, födorådsavtal.
Bertils första fall gäller en dotter som
givits namn efter sin styvfar - ovanligt med
förekommande. Eventuellt kan hon ha
adopterats och detta finns dokumenterat
i domboken (glöm inte de s.k. småprotokollen).
I det andra fallet med en flicka som
tycks vara införd med fel föräldrar i födelseboken (jämfört med Hfl-uppgifterna om
samma flicka), är uppgifterna något oklara
för mig - kan det inte handla om tvillingfödsel, varav det ena barnet inte levde och
hustrun dog av sviterna fyra månader senare (i prästens terminologi ”i barnsäng”)?
I detta fall skulle jag först överväga att
flickan lämnats bort, vilket kan vara note-

Så till Bertils tredje fall; ”frifräsaren”
Bengt, som tycks hinna med tre äktenskap
på ett år, därvid bli oäkta far nästintill parallellt med sin bedragna hustrus hädanfärd, bara för att ett halvår senare, efter att
endast några dagars äktenskap ha mistat
sin nya hustru, endast ägna några dagar
åt sorgen efter denna andra hustru. Jag
måste säga att det mest ser ut som två
män vid namn Bengt varit i farten, vilket
eventuellt kan avgöras genom att följa upp
alla födslar och dödsfall i sammanhanget
under kanske 75 år. Man tror ibland inte
sina ögon när sanningen uppdagas - själv
har jag i ett fall motvilligt fått erkänna att
två par med helt identiska namn existerat i
samma socken, i ett annat fall lett i bevis
att två personer med samma namn levt i
samma by om fyra gårdar och i tinget
processat mot delvis samma motparter
och faktiskt t o m uppträtt i ett och samma
mål utan någon som helst hjälp åt läsaren
till att förstå detta förhållande. Mitt första
råd alltså: ge inte upp, försök avslöja dem!
Om nu verkligen allt detta skulle ha inträffat kan följande konstateras. Bengt har
uppenbart begått enfalt hor (bedragit sin
hustru), som alltid bestraffades hårt. Detta
fall har därmed med nödvändighet varit
uppe i tinget. Om protokollet finns bevarat i Landsarkivet eller i Riksarkivet, vilket det finns god sannolikhet för, så kan
det kasta mycket ljus över scenen. En
obligatorisk följd av dömt hor är för övrigt plikt till kyrkan, så en snabb kontroll

Domboken
en spännande källa

"Frifräsare" eller
två personer med
samma namn

av kyrkans räkenskaper kan vara befogad.
Att det efterföljande giftermålet först felnoteras i juni, senare upptas i oktober kan
vara en följd av en felskrivning - inte ens
om Bengt inte begått hor skulle han ha
tillåtits att gifta sig så tätt efter första hustruns död (ev barn ska avvittras, hans
halva sorgeår måste förflyta, giftoman
måste vidtalas sex veckor före vigsel, lysning ska ske på tre söndagar (1734 år lag,
Giftermålsbalken XII Cap §§1,3; VII Cap
§§1,2). Att Bengt sedan skulle kunna gifta
sig endast två månader senare efter den
andra hustruns (förmodade) död är av
samma skäl otrolig. För att uttömma alla
möjligheter bör domkapitlets protokoll
från hela detta år studeras, för att förvecklingarna under våren och de under
hösten står i så uppenbar strid med
giftermålsbalken och kyrkolagen. Skilsmässa skulle jag säga är helt utesluten,
för en sådan krävde mycket grava, ofta
långvariga behjärtansvärda förhållanden,
samt krävde prövning i domkapitlet och /
eller i tinget och detta oftast upprepade
gånger (Giftermålsbalken XIII Cap, XIV
Cap). Återstår så antagandet att den andra hustrun, Tyre, dött i en annan socken.
Detta är inte alls otroligt - hon kan ha varit
hos sina föräldrar eller andra släktingar
under en sjukdom och därvid dött. Men
som sagt, enklare förklaring till alltihop
vore väl att Bengt 1, efter att ha levat trogen, förlorar sin första hustru i april och
gifter om sig med Bengta i december,
medan Bengt 2, efter en lite tidig start,
äktar Tyre och med henne ”lever lycklig i
alla sina dagar”! Detta förhållande kanske står klart efter en korts stunds studium av domboken, om det nämligen finns
en ogift Bengt dömd för lönskaläge någon gång i maj! Om det däremot verkligen
finns ett mål mot en ogift Bengt för
bedrivet hor, så börjar det bli spännande,
för då har vi att göra med en riktig ”storfräsare”!
Vad slutligen kusingiften anbelangar,
så var sådana till modern tid förbjudna i
lag(Giftermålsbalken II Cap §3). Lagen,
och kyrkan, såg strängt på dessa saker så
jag skulle tro att intill modern tid sådana
äktenskap knappast godtogs. När de så
småningom började kunna godtas, så var
domboken säkerligen ett dokument att
registrera fallen i, mera normalt troligen
domkapitlets protokoll.
Med vänlig hälsning
Medlem 3019
Lars-Olov Eriksson
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Om
"Gelbgjutaregården i
Gamla
Linköping"

D

et är en fantastisk känsla att oförhappandes inse, att den text man
läser, handlar om ens egna släktingar. Detta hände mig när jag läste artikeln i Diskulogen 42 på s. 12, om Gelbgjuteragården i Gamla Linköping.
Jag har besökt DIS lokal i Gamla Linköping sommaren -96, medan mina barn åkte
ett varv med traktortåget, men inte haft en
tanke på att mina släktingar bott just på
Gelbgjutargården, även om det kanske
inte var just i detta hus.
Artikeln läste jag med stort intresse och
studsade till när jag läste namnet Stina
Karin Lundgren född i Högsby 1836.
Nästa gång var namnet Axel Malkus Sandberg.
Jag själv heter Sandberg och har forskat en del i min Sandbergssläkt, men ej
hunnit utreda alla grenar pga att jag själv
bildat familj. Efter att ha kontrollerat mina
anteckningar i DISGEN kunde jag bekräfta
att de var identiska med min släkt.
Stina Karin Lundgren och Axel Malkus
Sandberg är syskon. Deras föräldrar hette
Sven Sandberg (*1811.11.09 Åsbo(E)) och
Katarina Persdotter (*1814.03.04 Sörby,
Mjölby(E)). De flyttade till Skänninge
1838.10.10. Jag härstammar från Svens
yngre bror Per Sandberg (*1814.08.04
Åsbo(E)), som gifte sig med Katarinas
äldre syster Stina Persdotter (*1809.02.06
Mjölby(E)). Båda bröderna med familjer
tog sig namnet Sandberg, först Sven 1838.
Axel Malkus Sandbergs son John
(*1887.10.12 i Linköping) har flera likheter
än läraryrket med Per Eckerberg. Han blev
lärare i Sommen, Tranås och senare riksdagsman i första kammaren. Han dog 1954.
Även några av Per och Stinas efterkommande kom att bosätta sig i Linköping bl a min faarfars far Jonas Petter Sandberg (*1838.10.10 Åsbo(E)). Han med familj ska först ha bott på Pilens backe och
därefter på Storgatan 38. Båda dessa
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adresser finns på Gamla Linköping! Om
de bott i husen som finns på Gamla Linköping eller ett annat på samma tomt, vet jag
ej.
Medlem 4322
Erik Sandberg
Kornvägen 14
371 60 Lyckeby
Tel:0455-27427
e-post:
ebc.ebcsdg@mesmtpse.ericsson.se

Om
arkivering

J

ag är osäker, om föreningen kan
hjälpa mig i nedanstående avseende,
men ställer ändå frågan.
En väsentlig del i släktforskning är arkivering av intervjuer med gamla släktingar. Vi har för åtskilliga år sedan gjort
sådana intervjuer, som nu finns på kasetter. Detta är uppenbarligen en numera
gammalmodig metod för arkivering, när
modern teknik möjliggör arkivering elektroniskt, t.ex. på CD-ROM eller liknande.
Känner Ni till hur man skall förfara för attöverföra intervjuerna från kasetterna till
lämpligt elektroniskt medium ?
Tacksam för svar på denna fråga, som
säkert bekymrar många äldre släktforskare
Med vänlig hälsning
Medlem 5694
Sven Lalander
Redaktör'n svarar:
Det är en mycket intressant fråga du
tar upp. Tyvärr har inte tiden räckt till
att samla in mer information i ämnet till
detta nummer. Men misströsta inte - jag
hoppas kunna lägga ut texten om både
ljud- och video-hantering i nästa nummer.
Är det någon i läsekretsen som har
erfarenheter inom området tar jag tacksamt emot bidrag.
Björn J

Till
landskapens
försvar

J

ag har valt att ange landskap och inte
län för orter, och jag har hittills inte
sett någon anledning att ångra mig,
trots min respekt för DIS ledning, som har
motsatt uppfattning.
Som jag ser det har
länen en praktisk fördel
i forskararbetet, eftersom
arkiv oftast är ordnade
länsvis; däremot är landskapen mer relevanta för
kulturhistoria (som t.ex.
släktforskning), åtminstone i äldre tider.
Landskapet säger
mer om personerna än
länet, och därför tycker jag det är mer naturligt att använda det.
Svante Janson
Åsgränd 3
753 10 Uppsala
svante.janson@math.uu.se

Svar från ordföranden:
Svante säger att ”DIS ledning har
motsatt uppfattning”. Det är nog en sanning med modifikation.
Olof Cronberg, som är sekreterare i
DIS, redogjorde i förra numret för föroch nackdelar med län eller landskap
som sockentillhörighet, och fann att det
för närvarande inte fanns tillräcklig anledning att frångå länsindelningen.
Frågan kommer dock att snart ställas
på sin spets eftersom det planeras ganska stora ändringar i länsindelningen
omkring år 2002. Länen kommer att bli
större och flera län kommer att innehålla
församlingar med samma namn, och de
gamla länsbokstäverna kommer kanske
inte att överleva. Inför denna omläggning bör man nog diskutera frågan närmare inom både DIS och Släktforskarförbundet, där man kanske kan enas om
en rekommendation för framtiden.
Sture B
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Med
Windows 95
Hyperterminal
mot DIS
Family

S

kulle inte ni kunna skriva i tidningen
och/eller på hemsidan hur man ska
konfigurera fjärranslutningen i
Windows 95 för att ringa upp Er BBS. För
mej fungerade det bra när jag körde
Windows 3.1 men när jag nu bytt till W95
får jag det inte att fungera.
Mvh
Medlem 7147
Mats Lundell

Så här gör du!

Tyvärr fungerar inte Hyperterminalen i
Windows 95 så bra som terminalprogram
mot DIS Family. För att kommunikationen
skall bli bra måste större ändringar i
BBSens menysystem göras. Problemet har
med kodningen av å, ä och ö att göra. Men
följande tips ger dig i alla fall möjlighet att
kommunicera även om å, ä och ö blir a, a
och o i de flesta utskrifter.
Starta Hyperterminalen genom att
klicka på ikonen för "Hyperterminal". Om
du inte ser den på skärmen hittar du den
under Program och Tillbehör.
Ange Namn (DIS Family) och sedan i
nästa fönster telefonnummer (013, 13 94
73).
I fönstret Anslut kan du klicka på Ändra
för att kontrollera
- Telefonnummer och anslutning.
Klicka på Konfigurera för att kontrollera
att "Högsta hastighet" är satt och att anslutning tillåts för andra hastigheter också
(ingen bock i rutan). Här kan du också
kontrollera anslutningsegenskaper (8
databitar, ingen paritet, 1 stoppbit) och
väntan på kopplingston.
- Inställningar som användning av
terminaltangenter och emulering (autoidentifiering).
Klicka OK och du har terminalfönstret
på skärmen. Klicka på menyn Samtal och
välj Anslut. Sedan är det bra att vänta på

at DIS Family skall visa sig.
FÖr att mata in å. ä och ö skriver du 'a
för å, "a för ä och "o för ö. Utskrifterna
för dessa blir som nämnts a, a,och o.
Med kunskap om dessa begränsningar
tror jag att du ändå kan få glädje av DIS
Family.
När du kopplat ner, glöm inte att spara
dina inställningar. Välj arkiv och Spara!
Björn J

Synpunkter
på
Diskulogen

S

om ny medlem har jag haft glädjen
att läsa Diskulogen en del. Mycket
givande. Men några synpunkter:

1. När jag skulle sända min DISBYT-fil
upptäckte jag några brister (kan bero på
att jag inte läst tillräckligt mycket i tidningarna?) men ingenstans hittade jag en förklaring hur jag går tillväga vid sändandet
av filen. Vem ska ha filen, etc? Jag tycker
att det i varje nummer borde finnas en
kvarts/halvsida som tar upp detta på ett
förklarande och för oss nya detaljerat sätt.
Red: Till Diskulogen följer då och då
med en "Nyckel till ..." med olika tema.
Detta är faktablad med information av
mer långlivad art, bl.a. om DISBYT.
Nyckel till DISBYT bifogades i Diskulogen nr 30 i okt 1993. I detta nummer
har vi en ny fräsch Nyckel till DISBYT!
Vart skall du skicka ditt utdrag? Jo,
så här gör du: Skicka ditt DISBYT-utdrag (eller GEDCOM-fil) på diskett till
någon av de DISBYT -assistenter som
anges på sidan 2. När de har har analyserat och jämfört ditt material med innehållet i DISBYT-databasen, får du i retur
din diskett med uppgifter om de träffar
som har framkommit vid jämförelsen. Här
hittar du också namnen på de medlemmar som har ytterligare information om
era gemensamma uppgifter. Lycka till!
2. Vet ej i vilket program ni gör tidnigen.
Men varför inte göra dem till pdf-format

och lägga upp dem på internet?
Red: Diskulogen tas fram med hjälp
av PageMaker6.0 De senaste fem numren av Diskulogen är "publicerade" på
DIS hemssida. Här hittar du också ett
index till tidigare årgångar. Internetupplagan av Diskulogen är inte en fullständig kopia utan en del information
av något mer intern karaktär förbehålles
den tryckta versionen. För närvarande
tas inte heller efterlysningarna med. Vi
funderar på att lägga upp någon efterlysningssida på Internet framöver.
3. Diskulogen upplever jag ofta är för
de redan insatta. Kanske man kunde man
i varje nummer ha med en, två artiklar för
den som är helt ny på släktforskning?
Red: Det är ett bra och viktigt påpekande. Vi har resonerat som så att många
nya medlemmar kanske redan har kommit igång med sin släktforskning och
därmed också skaffat sig de grundläggande kunskaperna. I DIS finner man det
tekniska stödet till sin forskning. Som
medlem i Sverigens Släktforskarförbund
eller i någon av dess medlemsföreningar
eller hos andra släktforskarföreningar
har du ofta stora möjligheter att delta i
kurser och cirklar, finna bra litteratur
och ta del av andra forskares metoder
lokalt.
I detta nummer hittar du dessutom
några inlägg som bemöter tidigare insändare i Diskulogen. Här hittar vi en
hel del handfasta tips att komma runt
svåra fall.
För dig som har tillgång till Internet
finns Släktforskarförbundets hemsida
med nättidningen Rötter där det finns
många bra tips och läsanvisningar (se
http://www.genealogi.se).
Det finns också många bra böcker i
ämnet.
4. Arbetar sedan flera år som grafisk
formgivare och har tänkt utveckla arbetet
med digital fotoretusch. Tror ni att det
skulle vara av intresse för DIS medlemmar?
Red: Denna fråga låter jag gå vidare
till läsarna själva!!
Bästa hälsningar
Medlem 9247
Johnny Aaberg
E-post: aaberg@algonet.se
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Efterlysningar
Efterlysning 43:1

Jag skriver en bok om släkten Windahl
från Bräkne Hoby, Karlskrona, Göteborg,
Lysekil, Uddevalla, Västervik, Figeholm,
Oskarshamn, Lund, Ovesholm och Stockholm och är därför intresserad av fakta
angående denna släkt.
Har detta namn varit knutet till något
soldattorp eller varit ett knektnamn inom
något speciellt regemente? Finns t.ex. något torp eller namn i trakten av VinslövIgnaberga-Hässleholm eller i Blekinge?
Övriga ingiftas släkter är också av intresse:
Birthe Olesdotter, f ca 1690 i Blekinge
Christina Persdotter, f ca 1711 i Blekinge
Lovisa Ulrica Ulfsköld, f 1750-03-04
Johan Buldan, g 1762-09-09, underskeppare
Lars Fredrik Harnack, f ca 1765 i
Karlskrona
Helena Sophia Holmström f tvilling
1779-06-17 i Karlskrona
Martin Gabriel Rosenius, f 1825, professor i teologi
Sopie Amalia Charlotta von Köhler, f
1825-12-07 i Västervik
Paul Linus Ryding, f 1831, läkare i Västervik
Alma Josefina Karolina Berglund, f
1864-03-17 i Västervik, lärare och dotter
till skeppsbyggmästare Carl Fredrik Berglund, Karlstad-Västervik
Medlem 7974,
Urban Windahl,
Näckrosv. 112,
590 54 Sturefors,
tel 013-525 46

Efterlysning 43:2

Jag söker uppgifter om Johannes Mauritz Göransson, född 1845-09-03 på Gullholmen (O), uppvuxen på gården
Ingalsröd i Bro sn (O). Flyttade till Göteborg 1867. Står med i Hfl för Lindholmen,
Lundby sn (O) såsom boende på Gubbero.
Fanns det ett Gubbero på Lindholmen?
Om det skall tolkas som Gubbero i Örgryte
sn (O), så är han inte nämnd där. Han arbetar fram till 1877 på Göteborgs Mekaniska Verkstad på Hisingen. Enl Hfl flyttar han till Maria fs i Stockholm, men jag

kan inte finna honom där. Jag har ett fotografi av en flicka i 20-års åldern som sägs
heta Doris Göransson och som också sägs
vara en dotter till honom, kortet är taget i
Helsingborg. Flyttade han dit istället? Jag
har sökt honom även där, men misslyckats. Vart tog han vägen?
Medlem 2128,
Lars Göransson,
Fridhem Väne Åsaka,
461 95 Trollhättan,
tel 0520-243 81,
e-post: www.lars_h_g@hotmail.com

Efterlysning 43:3

Jag söker uppgifter om nedanstående
personer
Carl Gustaf Bäcklund, f 1820-09-25 i
Piteå Stad. Mina sista uppgifter är från
Nordmaling (AC) 1846-02-25, han var då
blockmakaregesäll hos svarvaren och
glasmästaren Johan Fredrik Nordvall. I
utflyttningslängd och Hfl står noterat att
Carl Gustaf flyttade till Umeå, men finns
inte i varken stad eller lfs och är trots intensivt letande försvunnen.
Anders Rosenqvist, enligt Hfl Östra
Herrestad(L) f 1764-07-12, d 1829-04-04 i
Östra Herrestad, g 1:o 1801-01-26 i
Färingtofta(L) m Caisa Holmström, f
(1758) i Klingstorp, Färingtofta sn, d där
1805-05-18, g 2:o 1812-01-28 i Östra Herrestad m Christina Ulrika Kruse, f 177002-26 i Östra Herrestad, d där 1827-04-27.
En dotter Hedvig (Hedda) Maria Andersdotter, f 1812-10-09.
Tacksam för alla uppgifter som kan leda
till vad som hänt Carl Gustaf Bäcklund och
Anders Rosenqvists föräldrar och födelseort.
Medlem 6619,
Lars Bäcklund,
Tuvgatan 25,
589 57 Linköping,
tel 013-15 86 37

Efterlysning 43:4

Jag söker förfäder/föräldrar och släkt
till Frans Edvin Grahn ( I USA Frank Edward) född 1892-02-29 av modern Anna
Grahn död 1932-10-19. Frans Edvin utvandrade till USA 1909. Han gifte sig där

med Clara Svensson född 1888-08-12 i
Ivetofta (L). Frans Edvin hade en moster
vid namn Ingeborg Grahn som senare utvandrade till sin systerson. Frans Edvin
kan ha varit född i Stockholm men bodde
i sin barndom i Finland. Vet någon någonting om denna familj vore jag tacksam om
ni hör av er!
Medlem 8337,
Marie Olofsson-Lindbäck,
Toragårdsvägen 4,
352 50 Växjö,
tel 0470-695 57

Efterlysning 43:5

Jag efterlyser samen Nils Nilsson
Slounk f 1818 i Vilhelmina. (felstavat
namn i Efterlysning 42:5, Red. beklagar!)
Jag efterlyser också Anders P S Granat f 1814-09-25 i Mora (Bergkarlås by)
och hustrun Ingeborg Andersdotter f
1817-08-22 i Mora. De fick barnen
Karin f 1837-10-17, Mora
Anna f 1842-02-16, Mora
Mait f 1846-01-02, Mora
Vill gärna ha kontakt med andra som
forskar om samer, masar och kullor.
Medlem 8140,
Saxy Lindbäck,
Vårsippstigen 6,
125 54 Älvsjö,
tel 08-97 86 88 (kvällar)

Efterlysning 43:6

En mig närstående amerikansk familj har
bett mig försöka att hitta rötterna till deras till USA invandrade morfars far. Men
de vet inte varifrån i Sverige han kommit.
Troligast södra delen.
Mannen ska hetat John/Jan Fredrik
Gustav Frej/Frey (Jo(h)nson) (ev. annan
namnordning John Gustaf Fredrik). I USA
(New York) kallade han sig John Jonson.
Han lär ha varit född 1854/1855-06-07. Icke
helt osannolikt kan det vara så att hans
far var soldat med namnet Frej och att
sonen aldrig bar det namnet, inte ens i
Sverige. (Min teori: varför bytte han annars bort ett så ”bra” namn?)
Han flyttade ut som ogift. Gissningsvis har han därför emigrerat någon gång
mellan 1876 och 1886 (Landsarkivet i Göteborg har sökt på båda namnalternativen
. Visst fanns det en hel del John Jonson men de i tiden passande hade varit så ivriga att de också skrivit Amerika som hemortsadress i Sverige!)
Mannen var utbildad arkitekt när han
lämnade Sverige. Var fanns i Sverige en
sådan utbildning på 1870-1880-talet?
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Hans historia i USA vet de en del om,
men inte något alls om bakgrunden i
Sverige.
Jag ser två vägar att gå nu:
Om jag kan få tag i matriklar för dem
som utbildade sig till arkitekt vid aktuell
tid. Finns i alla fall inte på Riksarkivet. Var?
Om någon av er stött på en familj där
fadern troligen hetat Jon/Jon Frej och
också hade en son John i tid som ovan.
För att jag skall kunna gå vidare och
leta åt ättlingarna i USA är min fråga: Från
vilken församling i Sverige flyttade han
till USA, alternativt vilken var hans
födelseförsamling?
Medlem 7822,
Gunnel Tostar,
S:t Eriksgatan 88 2 tr,
113 62 Stockholm

Efterlysning 43:7

Jag arbetar på ett större verk om
nyckelharpan, det instrument som prof.
Jan Ling disputerade på 1967 och även
skriver ett inledningskapitel till. Så min
undran blir, om det finns släktforskare som
har någon form av uppgifter kring detta
instrument. Sådana emottages med stor
tacksamhet.

ende i Enebyberg, Danderyd, född 1765
någonstans och död i Norrnäs, Värmdö
1829. Gift m Katarina Margareta Forstedt,
född 1776-03-10 och död i Norrnäs,
Värmdö 1828.
Medlem 9216,
Per-Ulf Allmo,
Tullingev. 15,
146 45 Tullinge,
tel/fax 08-778 29 73,
e-post: perulf@hallf.kth.se

Efterlysning 43:8

Jag söker upplysningar om följande
personer:
Anders Ekström född 1747-10-25 i
Steneby (P). 1775-10-28 gifter han sig i
Billingsfors med Anna Britta Silberg född
(1748-04-15) i Billingsfors (P). Han är då
klensmed vid Öxnäs bruk i Högsäter (P).
1780 finns familjen i Brattfors Ödeborg
(P). På Brattfors finns en sågkvarn - har
Anders bytt yrke? Han dör i Ödeborg
1816-10-04. 1747-10-25 föds en Anders,
son till Lars Rasmusson och Anna Olofsdotter i Steneby. Vet någon om det är
samma gosse och när byter han namn till
Ekström?
Anna Britta Silberg var dotter till
spiksmeden Erik Sillberg född 1728 i
Sillerud, död 1799-01-07 i Billingsfors och
Annicka Eriksdotter Falk född 1730 och
död 1787-05-08 i Billingsfors.
Vilka var föräldrarna till Erik Sillberg och
Anna Eriksdotter Falk, och var är Annicka
född?
Medlem 8592,
Eddy Bremer,
Vändgatan 7A,
531 37 Lidköping,
tel 0510-247 13

Efterlysning 43:9

Inom samma ämne söker jag under stor
möda nyckelharpsinnehavarinnan Ulrika
Eleonora Tryggdal, född 1777-78 men var?
Död 1815-11-26 i Katarina fs, Stockholm ,
38 år gammal och barnlös men ”stenrik”.
Gift m Isac Nordwall, död i Katarina 1836.
1810 boende Katarina Södra qv. Nederland no 996, p.205, 32 år gammal.
Hon har en syster Anna Maria Tryggdahl född 1774-04-15 ävenledes obekant
var, och gift i Stockholm(?) ca 1806.
Deras mor var vaktmästareenkan Brita
Tryggdahl boende i Jakobs fs 1800, 50 år.
Möjligen har de också en bror: Häradshövding Gabriel Tryggdahl, 1813-17 bo-

Jag söker alla slags uppgifter om glasarbetaren Andreas Kampf, Tyskland som
kom till Sverige och Klippan på 1600-talet. Han skall eventuellt ha arbetat på
Skånska Glasbruket under en tid. Perioden 1691-1762 kan vara den tid han levde.
Medlem 7219,
Johnny Nyberg,
Söderg. 15,
331 32 Värnamo,
tel 0370-190 58

Efterlysning 43:10

Jag söker födelseort och föräldrar till
Stina Lisa Svensdotter f 1814-11-12 (i
Torpa enl Hfl, län okänt), död 1886-07-16 i
Hovmantorp (G). Hon bodde - 1834-10-15

i Värnamo (F), Gällaryd (F) 1835,
Lenhovda (G) - 1837Hovmantorp(G) 1837
där hon vigdes 1840-10-25 med smeden
Anders Gustaf Blank f 1816-06-13
Garpenberg(W), då gav hennes fader
skriftligt bifall till vigseln.
Jag söker födelseort och föräldrar till
hammarsmeden Erik Blank f 1751/54 i
Hedemora (W) enl Hfl, jag saknar även
dödsdatum / ort på honom och hans hustru Margareta Samulesdotter f 1754-0205 i Vikmanshyttan Hedemora(W)
Jag söker kontakt med andra forskare
som forskar på wallonsläkten Blank.
Jag söker upplysningar om Martin
Adolf Håkansson f 1869-09-29 i Öljehult
(K), han tog ut attest till Amerika 1888-0512, men är ej med i några båtlängder.
Jag söker upplysningar om Carl Augustin Håkansson f 1872-03-22 i Öljehult
(K), han befann sig i början av 1900-talet i
Vambdrup utanför Kolding, Danmark.
Medlem 8061,
Hans Håkansson,
Ronnebyv. 14,
362 40 Konga,
tel 0477-161 45

Efterlysning 43:11

Kemi-släkten härstammande från vår
äldste kände anfader stallmästare, hjulmakare (vid Kengis Bruk) Hans Hansson
Kimmji f 1640 och gift med Margeta
Karlsdotter f 1636, hade släktträff i
Masugnsbyn (Kiruna) för 362 ”Kemiar” i
sommar.
Ett släktsällskap bildades och vi skall
bl. a. arbeta med en släktbok. Nu efterlyser vi Kemi-släktingar, som vi ber ta kontakt med oss. Har någon förresten någon
idé var Kimmji kunde komma ifrån?
DIS-medl. 5366,
Allan Tegebro,
ordf i Kimmji-sällsskapet,
Österunda Salinge,
740 83 Fjärdhundra

Efterlysning 43:12

Jag söker alla slags uppgifter om Johan Igelbergh (Egelbergh). Förmodligen
finns han i Stockholm omkring 1700.
Barbro (Barbara) Igelbergh (kanske
en dotter) finns i Ukna församlin
g på 1720-talet.
Medlem 5871,
Ingemar Källström,
Krokvägen 18,
602 10 Norrköping,
tel 011-16 04 80
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Efterlysning 43:13

Jag söker föräldrarna till och födelseort och datum för min farfars far garvaregesällen, lumphandlaren och sedermera
fattighjonet Adam Holmén född 1841-1111.
Adam uppges i senare kyrkoböcker
vara född i Skepplanda fs (P). Nordiska
Släktforskningsinstitutet utförde en släktutredning i början av 1970. De har efter
många turer i olika längder och i ett otal
socknar i trakten kammat noll vad hans
föräldrar och födelseort beträffar. Jag vet
att han kom till Bollnäs och dog där 1902.
Adam ingick äktenskap med pigan Inga
Lena Carlsdotter 1866-05-29 i Skepplanda.
De fick en dotter, Amanda Charlotta, som
föddes den 6.6 samma år. I Skepplandas
vigselbok står att Adam kom från Långared (P) (på den tiden hörde församlingen
till Jököpings län). I Långared kan jag inte
finna honom.
I Skepplandas födelsebok finns han inte
registrerad bland födda och döpta barn
detta år (1841) samt ej heller åren närmast
före och efter.
Familjen flyttade till Rommele där sonen Karl Sigfrid föddes 1868. Huruvida
han fick fler barn vet jag inte men det är
nog möjligt.
1870 flyttade familjen till Stockholm
(okänd fs) och där skildes tydligen makarna. Adam kom så småningom till Bollnäs via Gävle och Söderhamn. Där gifte
han sig på nytt, denna gång med Karin
Ersdotter från Malung och blev far till
min farfar Ernst Ludvig Holmén, född
1882.
Medlem 9093
Lars Holmén
Långbackav. 118
804 28 Gävle
tel 026 - 19 22 35

Efterlysning 43:17

Jag söker kontakt med medlemmar som
har erfarenheter av släkt på hemsida. För
vår del i släkten Giertz är det aktuellt med
en hemsida med bild och namn på döda
och nu levande. Men vi har börjat tveka.
Är det klokt att gå ut med namn och bild
på nu levande med tanke på eventuella
störningar från "konstiga typer" out
there?
Medlem 4760
Johan Giertz
Kvarnvägen 3
192 51 Sollentuna
e-post: john.giertz@mail.abc.se

med SLÄKTFORSKARNYTT

Datortermer på svenska
(forts. från sid 7)
för avläsaren liksom för tekniken, måste
man acceptera cd-skiva; ordet kan behövas för att förtydliga att man avser
skivan och inte apparaten.
Initialförkortningar som cd (compact
disc) brukar till en början ofta skrivas
med versaler. Efter hand som uttrycket
och företeelsen blir mer bekant brukar
man skriva dem med små bokstäver.
Jämför mc (motorcykel), tv (television),
wc (water closet), gd (generaldirektör),
vd (verkställande direktör).
Man kan undvika att böja cd i plural
genom att ta till samma lösning som för
plural av orden tv, radio och video (tvapparater, radioapparater, videofilmer,
videoapparater), nämligen att lägga till
ett efterled som går lätt att böja: cdskivor, cd-spelare, cd-läsare.
cd-rom, cd-romskiva
cd-skiva speciellt avsedd för avläsning via dator cd-rom, cd-romläsare, cdromspelare cd-läsare som läser av cdromskivor. Skriv cd-rom med små
bokstäver i stället för CD-ROM.
Uttala detta rom precis som rom i
fiskrom.
Vid behov kan man också precisera
om det är en skiva eller en apparat det är
fråga om: cd-romskiva, cd-romspelare,
cd-romläsare. Inget bindestreck behövs
här efter rom, eftersom rom har övergått
till att bli ett ord, jämför radar av radio
detecting and ranging.
Kommentar
Rom är ursprungligen en förkortning
av eng. read-only memory, ’minne som
enbart läses’ (dvs. inte kan ändras).
Ofta är det onödigt med preciseringen -rom. Talar man om cd för datorer är
det normalt tal om cd-rom. Det räcker då
med cd.
Man kan undvika att böja cd-rom
genom att lägga till ett efterled som går
lätt att böja: cd-romskivan, cd-romläsaren. Jämför kommentar till artikeln
om cd.
chatta, tjatta
föra skriftlig dialog i realtid via
Internet. Man kan använda chatta eller
tjatta för eng. chat. Det går naturligtvis
också bra att använda snacka, diskutera,
prata osv. på svenska om det framgår av
sammanhanget att dialogen sker via

Internet.
Kommentar
För det engelska substantivet chat
kan man på svenska använda chatt eller
tjatt. Sammansättningar skrivs utan
bindestreck, t.ex. chattlinje.
chips
Ordet chips (av eng. chip) böjs: ett
chips, chipset, flera chips, de där
chipsen. Bland tekniker förekommer ofta
chip(p) som grundform. Det böjs
chippet, flera chip(p), de där chippen.
Kommentar
Chips är ett ord med oklar innebörd.
Ofta avses en kiselbricka som finns i
olika typer av integrerade kretsar. I regel
är det bättre att använda precisare
alternativ: kiselbricka, krets, komponent,
kristall m.fl.
data-, datorförled i sammansättningar
Allmänt gäller att förledet datoranvänds vid företeelser som leder
tankarna till själva datorn. I andra fall
används data-.
Kommentar
I ord som leder tankarna till eller
direkt avser apparaten, den konkreta
tekniska sidan, bör dator- användas;
således datordrift och datorinstruktion,
liksom datornät (ett nät av datorer) och
datorkommunikation (kommunikation
mellan datorer). Det gäller även tillbehör
till datorn: datorprogram, (dator)mus,
datorskärm. Dator- bör även användas
då man betonar att något utförs med
hjälp av datorer: datoranimation, datortomografi, datorgrafik, datormusik,
datorspel etc.
När man avser den information som
finns lagrad i datorerna är data- det
korrekta; således dataöverföring, dataregister och datakommunikation (överföring av data). Data- är även det naturliga vid allmänna och övergripande
fenomen; således databranschen, datakonsult, dataavdelning och datatermer.
Observera att det finns en stor gråzon med svårbedömda termer där både
data- och dator- är tänkbara. Samtidigt
kan det konstateras att data- alltid varit
vanligare än dator- och att många
sammansättningar med data- som
snarast borde ha skrivits med dator- har
blivit så etablerade att de måste accepteras, som datakonst, dataprogram och
dataspel.
Slutligen: Vi avråder bestämt från det
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numera vanliga uttrycket datan för
’datorn’ eller ’datasystemet’. Vi avråder
också från användningen av data som
singulart massord i uttryck som nytt
data, med bestämd form datat. Data är
alltså fortfarande ett pluralt ord.
datorutrustning, hårdvara,
maskinvara
Använd datorutrustning, hårdvara
eller maskinvara för eng. hardware.
Kommentar
Termen hårdvara är acceptabel som
översättning av eng. hardware (till skillnad från mjukvara av software) för
datorutrustningens ”hårda” delar.
Termerna hårdvara eller maskinvara
används främst när man behöver
markera att man inte menar programvara.
I övrigt är datorutrustning många
gånger den bästa termen. Om det går
bör man givetvis precisera vad man
menar: bildskärm, tangentbord, skrivareetc.
digitalpengar, digitala pengar
Pengar som hanteras och överförs
elektroniskt till ett kontantkort eller till
den egna datorn och vilkas äkthet
verifieras ur pengarna själva och som
saknar direkt koppling till den person
som utför betalningen. Använd digitalpengar eller digitala pengar för eng.
digital cash, e-cash.
Kommentar
Digitalpengar anknyter till uttryck
som digital signatur som står för ett
besläktat begrepp, vilket är en fördel.
Uttrycken e-pengar, elektroniska pengar
och cyberpengar förekommer också men
är mindre lämpliga. E-pengar och elektroniska pengar kan ge det felaktiga
intrycket att överföringen endast sker
via Internet.
Fortsättning i nästa nummer!

I

Radannonser

Kalendern

SLÄKTTRÄD

Din antavla blir som släktträd en
vacker prydnad för väggen.
Färgfoto 30 x 40 cm, Pris 650 kr
första exemplaret, Pris 450 kr för
efterföljande ex.
Ring 019 - 25 01 99 Westrin
(medl 4193)

Ölandssläkter

Del I-VII innehåller 30-40 antavlor i
fyra generationer samt proband (hela
syskonskaran).
Probander födda ung. 1880-1920,.
Namn, yrke, hemort, födelsetid och ort samt ett register över probander
och anor, 1700 personer.
För information, kontakta
Swenerik Andersson, Täljev. 7C,
752 40 Uppsala, tel 018-51 87 93
eller
Elisabeth Nilsson, Skarpa Ahlby
2391, 386 93 Färjestaden

Problem
med Dödskivan?

Det har i brev till Diskulogen kommit ett antal påpekanden och klagomål på CD-n Dödboken.
Närmare information kan du få
direkt från Sveriges Släktforskarförbund. Du som surfar på Internet
hittar mer information på förbundets
hemsida
http://www.genealogi.se/
dodsskiv.htm

DIS-ÖST Michrofiche inventering
DIS-ÖST Höstutflykt till Lantmäteriet i Gävle tills. med
ABC-klubben

6

DISkotek i Gamla Linköping
kl 19.00: CD-skivor för släktforskare presenteras
DIS årsmöte i Wallebergssalen,
Länsmuseéet, Linköping, kl 12
DIS-Öst Höstmöte på Birger Jarlsgatan 104, Stockholm, kl 19.
DIS-Aros träffas i Herrgärdets
Servicehus, Knutsgatan 20 ,
Västerås: Skanna bilder, DISGEN7,
Emigrant- och Dödbok-CD, mm.
MAC-snack i Gamla Linköping,
Kl 19.00

16
19
19

20

4

jande uppgifter finns i registret: förnamn,
efternamn, personnummer, födelsedatum
och ort, dödsdatum och ort.
Skicka in dina frågor per post och märk
kuvertet "Dödskivan". En absolut förutsättning för att du skall få svar är att du
bifogar ett frankerat svarskuvert med din
adress på.

November 97

December 97

DISGEN 7.0c presenteras i Gamla
Linköping kl 19.00

April 98

22-23 IT-dygnet i Linköping med
släktforsskarinslag
24-25 DIS anordnar Släktforskarförbundets datakonferens i
Linköping

Augusti 98

30-31 SSff.s Släktforskarstämma i
Jönköping

3-4

Vill du ha hjälp att söka i Dödskivan?

forskarstugan i Gamla Linköping
har vi en dator med CD-skivan
Sverigse Dödbok 1968-1996. Vår
stugvärd Roland Karlsson och några
av hans medhjälpare är beredda att
hjälp dig, som inte själv har tillgång till
den, att söka efter uppgifter åt dig. Du
kan kontakta dem per brev till DIS. Föl-

Oktober 97

22
25

Oktober 98

Nordisk släktforskarkonferens
NORDGEN 98 i Stockholm med
SSff som arrangör.

Du kan också sända ett e-brev till
dödboken@dis.se. Då får du också svar
per e-post.
Du får räkna med någon veckas
väntetid på svar. Våra stugvärdar är
inte på plats varje dag!

18
Nr 43, Oktober 1997

med SLÄKTFORSKARNYTT

Vi hälsar följande nya medlemmar
hjärtligt välkomna!
Välkommen,
Sören!

Med dig är vi 6000
medlemmar i DIS!

S

om DIS 6000:e medlem välkomnas
Sören Ljunglöf från Höganäs med
ett DISGEN 7-program för PC.
Sören är 35 år och är uppväxt i Göteborg men efter en tid i Tyskland, bor han
nu i Ingelsträde utanför Höganäs tillsammans med fru och 2 barn i en stor fin villa
byggd 1911.

Började med intervjuer

Sören har varit intresserad av släktforskning sedan han var liten och har hitintills
mestadels byggt upp sin forskning på att
tala med äldre levande släktingar. Han har
också varit i Släktforskarnas Hus i Leksand för att hämta uppgifter. "Ett annat
ställe som jag nu kommer att besöka är
forskarcentrum i Kyrkhult där det finns
material från hela landet" säger Sören.
Morssidan kommer nämligen från Leksand
och Älvdalen, där forskningen har kommit ner till 1600-talet. På fars sida är det
Göteborgsområdet som är aktuellt. Farfars
far hade gjort en släktutredning för sin
släkt som förvarades i Backa kyrka, men
när kyrkan brann i början av seklet försvann den i lågornas rov, tillsammans med
de övriga kyrkoböckerna som fanns i detta
arkiv. Det blir nu ett stort arbete för Sören
att försöka återskapa det som farfars far
redan har gjort en gång.

Besökte
Släktforskardagarna
i Helsingborg

Sören besökte Släktforskardagarna i
Helsingborg där han studerade olika
släktforskarprogram. Han fastnade då för
DISGEN 7, som han tyckte var det mest
an-vändarvänliga programmet och tycker
också det är bra att det utvecklas av erfarna släktforskare som vet vad ett sådant program skall klara av. Även det stora
medlemsantalet och faddersystemet gör
att man alltid kan få hjälp både med dataproblem och släktforskning. Sören tänker också använda sig av DISBYT när han
får registrerat några hundra av de personer som han i dag har prydligt ordnade i
pärmar.
Redan under den korta stund jag var
hemma hos Sören och överlämnade programmet blev det installerat och den första familjen registrerades också, så han
är säkert i full gång nu.
Lycka till Sören och välkommen i föreningen!
Gunnar Persson
Fadder
Och alla ni andra som kommit med i
DIS är naturligtvis lika varmt välkomna
som Sören! Hoppas ni skall få fullt utbyte
av ert medlemskap. Och har ni önskemål
och synpunkter på vår gemensamma verksamhet, har något intressant att berätta
eller på annat sätt vill bidra, är ni självfallet välkomna att höra av er.
Listan nedan är sorterad på ort för att
ni lättare skall kunna hitta andra medlemmar i er omgivning.
9461 Anna-Karin Gustafsson, ALFTA
9273 Roland Salomonsson, ALINGSÅS
9438 Gustav Roland, ARENDAL
NORGE
9275 John Hendenskog, ARVIKA
9303 Percy Larsson, ASARUM
9454 Gunn Wallander, AXVALL
9488 Anna Lisa Nilsson, AXVALLA
9244 Kjell Dickman, BANDHAGEN
9367 Juel W. Hansen, BARÅKER
NORGE
9242 Ingrid Johansson, BILLDAL

9191
9139
9426
9366
9228
9163
9282
9314
9189
9196
9206
9236
9335
9448
9458
9304
9385
9435
9155
9439
9358
9186
9192
9327
9449
9473
9175
9474
9198
9240
9339
9313
9336
9374
9312
9397
9136
9302
9337

9230
9436
9398
9440
9140
9143
9346

Jan Sernheden, BILLDAL
Sten-Erik Bohlin, BJURSÅS
Lars Håkansson, BJUV
Ingrid Nilsén, BOAMARK
Ingvar Kärrdahl, BOR
Carina Mårtensson, BORBY
Ann Gradén, BORLÄNGE
Martin Nilsson, BORLÄNGE
Lill Tellander, BRANTEVIK
Christina Wikström, BURTRÄSK
Nils Ernfors, BY KYRKBY
Lasse Siby, DALSJÖFORS
Gro Jannike Nesting Halvorsen,
DEGERNÄS NORGE
Lars-Erik Nilson, DJURSHOLM
Bert Göran Hermansson, ED
Karin Strutz, ED
Else Aares, EIKSMARK NORGE
Björn Rudqvist, EKSJÖ
Lilliane Carlsson, EMMABODA
Kerstin Gustavsson, ENSKEDE
Siv Tillsjö, ENVIKEN
Hannes Hanhirova, ESBO
FINLAND
Margareta Arendt, ESKILSTUNA
Birgitta Landén, ESKILSTUNA
Bertil Cederberg, ESKILSTUNA
Annika Forsman, ESKILSTUNA
Åke Johansson, ESLÖV
Roland Andersson, FAGERSTA
Hans Björding, FALKENBERG
John Lönneryd, FALUN
Marcus Nordfors, FARSTA
Ulla Montan, FIGEHOLM
Kristina Stake, FILIPSTAD
Leif Fredriksson, FINSPÅNG
Yngve Viktorsson, FRILLESÅS
Gun Bogevik, FRÄNSTA
Poul-Henrik Kongstad,
FURULUND
Börje Ingvar Andersson, GNOSJÖ
Folke Johansson,
GRAN CANARIA,
SAN AGUSTIN SPANIEN
Olle Björklund, GRÖDINGE
Ingemar Peyronson,
GULLBRANDSTORP
Jan Winblad, GÄLLSTAD
Margareta Lomfalk, GÄVLE
Gunni Sikström, GÖTA
Thorsten Abrahamsson,
GÖTEBORG
Anders Molker, GÖTEBORG
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9146
9260
9479
9333
9331
9266
9481
9368
9201
9291
9453
9233
9406
9410
9152
9412
9318
9443
9451
9418
9420
9212
9422
9427
9428
9414
9199
9361
9182
9372
9225
9300
9195
9194
9223
9401
9419
9431
9220
9460
9254
9338
9298
9208
9424
9405
9355

Ingvar Marklund, GÖTEBORG
Matts Billgren, GÖTEBORG
Samuel Lager, GÖTENE
Gunnar Nordström, HABO
Dagny Andersson,
HALLSTAHAMMAR
Lars Erik Nord, HALMSTAD
Bertil Nyström, HALMSTAD
Danne Lukjanovic, HALMSTAD
Knut Karlsson, HAMMERDAL
Mikael Persson, HANASKOG
Anders Appelberg, HANINGE
Carina Andersson, HASSLÖ
Ragnar Wadensten,
HELSINGBORG
Lennart Nordh, HELSINGBORG
Kerstin Landström,
HELSINGBORG
Lilian Sköld, HELSINGBORG
Bertil Rasmusson, HELSINGBORG
Arne Linderholm, HELSINGBORG
Marianne Hybrant,
HELSINGBORG
Johan von Schoultz,
HELSINGBORG
Hans-Erik Persson,
HELSINGBORG
Stig Herman Persson,
HELSINGBORG
Ulf Håkansson, HELSINGBORG
Lennart Persson, HELSINGBORG
Bo Pettersson, HELSINGBORG
Leif Wahlkvist, HELSINGBORG
Leif Blomqvist, HELSINGFORS
FINLAND
Johnny Åkerholm, HELSINGFORS
FINLAND
Helen Stavseng, HINNA NORGE
Ingegerd Theng,
HISINGS KÄRRA
Jan Friberg, HJO
Kjell Asplund, HOLMSUND
Tormod Sundt, HOV NORGE
Bertil Sunesson, HUDDINGE
Kristina Heindorff, HÄGERSTEN
Anita Nyström,
HÄLLEVIKSSTRAND
Maria Fänge, HÖGANÄS
Karin Erlandersson, HÖGANÄS
Carina Ringman, HÖGANÄS
Sören Ljunglöf, HÖGANÄS
Sven Aasen, HÖVDEBYGDA
NORGE
Göran Elofsson, INGATORP
Göran Segemark, JOHANNESHOV
Gunnar Johansson Hård,
JOHANNESHOV
Eje Hultkvist, JONSTORP
Eric Kullenberg, JONSTORP
Margareta Hammerman,
JÄRFÄLLA

9154
9487
9229
9262
9288
9141
9264
9441
9468
9485
9421
9267
9478
9263
9444
9272
9250
9445
9180
9311
9434
9170
9207
9183
9425
9467
9185
9287
9442
9158
9290
9200
9390
9249
9285
9164
9353
9145
9413
9456
9253
9477
9457
9160
9153
9239
9470
9379
9380
9363
9174
9378
9294
9432
9245

Kerstin Eriksson, JÄRFÄLLA
Rune Englund, JÄRFÄLLA
Sven Lindberg, JÄRFÄLLA
Lennart Wirström, JÄRFÄLLA
Carita Karlsson, JÄRFÄLLA
Ingvar Ekström, JÄRFÄLLA
Bengt Olofsson, JÄRFÄLLA
Rolf Olsson, JÄRFÄLLA
Rolf Söderin, JÄRVSÖ
Leif Rudolfsson, JÖNKÖPING
Jens Bahr, JÖNKÖPING
Börje Brehmer, KALMAR
Lars Jutefors, KALMAR
Sven-Åke Ringdahl, KALMAR
Sven-Åke Nilsson, KARLSHAMN
Arne Andersson, KARLSKRONA
Göran Karlsson, KARLSKRONA
Marianne Fröding, KARLSTAD
Bengt Kraft, KARLSTAD
Martin Sparby, KARLSTAD
Karl-Fredrik Dahlström,
KARLSTAD
Staffan Engström, KIL
Kurt Magnusson, KIRUNA
Ruth Olsen, KIRUNA
Sonja Gustavsson, KLIPPAN
Karin Björk Hernández, KLIPPAN
Nils Johan Sandberg, KORSHOLM
FINLAND
Ing-Marie Bernskiöld,
KRAMFORS
Göran Nordkvist,
KRISTIANSTAD
Stefan Olofsson, KRISTIANSTAD
Ann-Christin Halvarsson,
KRISTIANSTAD
Ragnvald Jonsson, KROKOM
Jan Klingberg, KUMLA
Jan Gyllenhammar, KUMLA
Lars Erik Berggren, KUNGSÖR
Olle Hedén, KVISSLEBY
Oddbjörn Ericsson, KÄLARNE
Åke H:son Moberg, KÄVLINGE
Margit Lorensson, LESSEBO
Jan Sterner, LIDINGÖ
Anna Haak, LIDINGÖ
Rolf Larson, LIDKÖPING
Berndt Wolmsjö, LIDKÖPING
Bernt Isaksson, LIMMARED
Lars Johanson, LINDESBERG
Birgitta Öbo-Andersson,
LINDOME
Lena Larsson, LINKÖPING
Elisabeth Harrysson, LINKÖPING
Erik Stöök, LINKÖPING
Tommy Wedlund, LINKÖPING
Ylva Olsson Ålåker, LINKÖPING
Maud Kvist, LINKÖPING
Jan Jaensson, LINKÖPING
Björn Pettersson, LINKÖPING
Magnus Rydstrand, LINKÖPING

9211 Anders Welander, LINKÖPING
9352 Jan Wenäll, LINKÖPING
9227 Björn Lagerquist, LINKÖPING
9259 Lennart Persson, LJUNGBYHED
9480 Lilian Flink, LJUSDAL
9462 Margareta Eriksson, LJUSDAL
9232 Bo Högberg, LJUSTERÖ
9296 Rune Persson, LOMMA
9151 Kjell-Åke Nilsson, LUND
9350 Pernilla Björkander, LUND
9247 Johnny Åberg, LUND
9475 Christer Larsson, LUND
9321 Maria Swärd, LUND
9252 Britt-Marie Helldin,
LUNDSBRUNN
9403 Reinert Lindblom, LYCKE
9476 Britt Svensson, LÅNGSELE
9221 Pernilla Eliasson, LÅNGSELE
9469 Greta Hedin, LÖDÖSE
9354 Tage Tambour, LÖNNEBERGA
9404 Ulf Agnér, MALMÖ
9362 Erik Hirschfeld, MALMÖ
9375 Andrea Nord, MALMÖ
9334 Stefan Andersson, MALMÖ
9316 Jan Rosenqvist, MALMÖ
9357 Leif Norrman, MALMÖ
9377 Evert Tivemo, MARIESTAD
9320 Lasse Törnquist, MELLERUD
9209 Lars Hernberg, Meyrin SCHWEIZ
9237 Madeleine Karlsson, MJÄLLOM
9306 Sixten Knutsson, MJÖLBY
9289 Arne Blidvall, MJÖLBY
9184 Bo Cider, MOLKOM
9423 Harry Fröjd, MUNKA LJUNGBY
9433 Göte Thulin, MÄLMÖ
9393 Kurt Wahlgren, MÖLNDAL
9301 Jörgen Bengtsson, MÖLNDAL
9226 Anders Larsson, MÖLNDAL
9258 Els-Margret Jonsson, MÖLNDAL
9292 Arne Walfridsson, NISSAFORS
9168 Sven Backlund, NJURUNDA
9400 Anna Svahn, NJURUNDA
9179 Lennart Funkquist, NORRKÖPING
9315 Elna M Åström, NORRKÖPING
9386 Jo Carina Wolff, NORSBORG
9224 Lars-Åke Lundgren, NORSJÖ
9297 Per Olof Cederberg,
NYHAMNSLÄGE
9161 Gunilla Rydell, NYKIL
9149 Signe Karlsson, NYKÖPING
9351 Lars-Göran Eriksson, NYKÖPING
9347 Lennart Carlström, NYKÖPING
9341 Åke Johansson, OBBOLA
9213 Anki Arvidsson, OSBY
9176 Håkan Larsson, REFTELE
9326 Johan Wiezell, RIMBO
9450 Göran Sandberg, RIMBO
9246 Elsie Johansson, RIMFORSA
9459 Gertie Persson, RIMFORSA
9234 Ann-Kristin Larsson,
RINGARUM
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9307
9181
9187
9381
9299
9447
9411
9203
9345
9157
9279
9193
9373
9310
9177
9257
9396
9235
9270
9248
9214
9268
9166
9215
9417
9243
9348
9147
9376
9389
9370
9437
9416
9219
9330
9407
9392
9218
9369
9210
9486
9309
9388
9409
9308
9342
9319
9295
9167
9387
9156
9344

Björn Eklund, RONNEBY
Urban Jönsson, RONNEBY
Lennart Gävert, RONNEBY
Tomas Karlsson, RONNEBY
Carl-Gunnar Assarsson,
RONNEBY
Christina Eriksson, ROSERSBERG
Carl-Axel Hessing, RÅÅ
Erland Rosberg, RÅÅ
Stellan Andersson, RÖDEBY
Joakim Johansson, RÖLLSJÖ
Gudrun Markström Silfver, SALA
Marie Ronnegård, SALTSJÖ-BOO
Bengt Norrving,
SALTSJÖ-DUVNÄS
Ulf Ekstedt, SALTSJÖBADEN
Karl Ottar Fjeld, SELLEBAKK
NORGE
B. Hallén, SKÖNDAL
Arne Andersson, SKÖVDE
Peter Nolskog, SKÖVDE
Torbjörn Bandh, SKÖVDE
Tom Dahlstedt, SKÖVDE
Stig Larsson, SMEDSTORP
Per-Anders Hörling, SOLLEFTEÅ
Lars Erlandsson, SOLLENTUNA
Sonja Hedman, SOLLENTUNA
Ruben Thurhagen,
SOLLENTUNA
Rune Yderberg, SOLLENTUNA
Leif Bergdal, SOLLENTUNA
Catrine Norberg, SOLLENTUNA
Lars Nygren, SOLLENTUNA
Bengt Larsson, SOLNA
Sven-Åke Andersson,
STAFFANSTORP
Bengt Persson, STAFFANSTORP
Robert Rydbeck,
STAFFANSTORP
Bo Dahlner, STOCKHOLM
Kristofer Scheiderbauer,
STOCKHOLM
Mona Ljung, STOCKHOLM
Lars Skyttmo, STOCKHOLM
Sylvia Hemström, STOCKHOLM
Hans Callersjö, STOCKHOLM
Herman Edlund, STOCKHOLM
May Britt Nyberg de González,
STOCKHOLM
Ove Tegnér, STORA HÖGA
Mats Olsson, SVEDALA
Kjell-Åke Jakobsson, SVEDALA
Pia Andersson, SVEDALA
Ruth Göransson, SÄFFLE
Marita Ross, SÖDERKÖPING
Sven Forsström, SÖDERTÄLJE
Arne Bekkevold, SÖRÅKER
Kerstin Andersson,
TANUMSHEDE
Sven-Olof Selander, TIMRÅ
Arne Vannevik, TORSBY
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9465
9251
9384
9429
9332
9382
9171
9293
9269
9216
9281
9328
9471
9322
9238
9349
9188
9173
9148
9329
9278
9359
9217
9137
9324
9325
9280
9274
9162
9317
9394
9466
9178
9241
9202
9135
9360
9172
9364
9415
9283
9150
9399
9197
9138
9484
9482
9231
9165
9190
9343
9452
9371
9265
9483
9365
9159

Bengt Karlsson, TORSLANDA
Håkan Kärrlind, TORSLANDA
Anders Olsson, TORSLANDA
Claes Lindahl, TRELLEBORG
Håkan Matsfelt, TROLLHÄTTAN
Rune Johansson,
TROLLHÄTTAN
Alice Sandblom, TROLLHÄTTAN
Harald Palmestål,
TROLLHÄTTAN
Lars Svenson, TROMSØ NORGE
Per-Ulf Allmo, TULLINGE
Lars Edvardsson, TULLINGE
Michael Wilson, TUMBA
Nils-Åke Svensson, TYRESÖ
Lars Sjöström, TYRESÖ
Göran Säll, TÄBY
Lars Ekblom, TÄBY
S-E Nätell, TÄBY
Kerstin Arbman, TÄBY
Göran Möller, TÄBY
Barbro Hörnberg, TÄBY
Elsa Isaksson, TÄRENDÖ
Henric Stöök, TÖREBODA
MajBritt Rehnström,
UDDEVALLA
Göte Olofsson, UDDEVALLA
Urban T Westman, UMEÅ
Sven Lindskog, UMEÅ
Bertil Andersson, UPPSALA
Sven-Erik Lindén, UPPSALA
Kjell Riheim, UPPSALA
Ingalena Gunnarsson, UPPSALA
Roland Calm, UPPSALA
Sylvia Josefsson,
VALDERMARSVIK
John Farstad, VALDERØY NORGE
Svante Berg, VALLENTUNA
Anne Andersson, VALLENTUNA
Bertil Olsson, VALLENTUNA
Gunvor Jonsson, VARGÖN
Marcus Larsson, VEINGE
Ingrid Tillberg, VELLINGE
Lars-Erik Halsgård, VIKEN
Arne Johansson, VIMMERBY
Marianne Hellberg, VINNINGA
Hans Peter Larsson, VISBY
Annika Hermansson, VÄJA
Ingemar Stenberg, VÄLLINGBY
Inga Lill Egerfors, VÄLLINGBY
Ethel Wendel, VÄLLINGBY
Örjan Wiberg, VÄNERSBORG
Per Jansson, VÄNERSBORG
Mats Onsjö, VÄNERSBORG
Monica Gustavsson, VÄRNAMO
Nils Ferm, VÄRNAMO
Maj Olsson, VÄSTERFÄRNEBO
Nils Drejholt, VÄSTERLJUNG
Yvonne Andersson, VÄSTERVIK
Carl-Erik Malmström, VÄSTERÅS
Alf Johansson, VÄSTERÅS

9144
9261
9255
9340
9383
9204
9305
9463
9391
9446
9408
9464
9276
9455
9142
9402
9356
9222
9323
9430
9277
9205
9472
9286
9256
9284

Lennart Matsson, VÄSTERÅS
Stig Jonsson, VÄSTERÅS
Håkan Fehne, VÄSTERÅS
Ove Riis, VÄSTRA FRÖLUNDA
Thomas Magnusson,
VÄSTRA FRÖLUNDA
Åslög Dahl,
VÄSTRA FRÖLUNDA
Benny Johansson,
VÄSTRA FRÖLUNDA
Conny Gustavsson, VÄXJÖ
Magnus Schander, VÄXJÖ
Jan Nilsson, VÄXJÖ
Marianne Jönsson, YSTAD
Lars-Erik Ekman, YTTERBY
Börje Gavér, ÅBY
Anna Brodin, ÅKERSBERGA
Christer Wohlström,
ÅKERSBERGA
Jarl Ståhl, ÅKERSBERGA
Bertil Nilsson, ÅMÅL
Irene Petersén, ÅSLJUNGA
Per Hedendahl, ÄLVÄNGEN
Nils-Åke Hansson, ÖDÅKRA
Ivar Gustavsson, ÖJEBYN
Gunilla Frimodig, ÖREBRO
Ewa Larsson, ÖRSUNDSBRO
Inga-Lill Olsson, ÖSTERBYMO
Per Sveback, ÖSTERSKÄR
Karin Aspgren, ÖSTERSUND

Avlidna

Sedan föregående nummer av Diskulogen har det kommit till vår kännedom att följande DIS-medlemmar avlidit:
151 Niels-Erik Jankjaer, SÖBORG
1163 Gösta mellgren, TÄBY
1316 Torkel Wadman, SOLNA
1573 Inga Larsson, HALMSTAD
1582 Sven Nyström, HUDDINGE
4360 Tuve Runevad,
FALKENBERG
4563 Rune Norberg, NJURUNDA
4653 Erik Stenberg,
SURAHAMMAR
4837 Ann-Mari Thomassen,
AVESTA
5289 Olle Johansson, LIDHULT
5328 Gunder Larsson,
OXELÖSUND
5330 Rune Spångberg, VÄSTERÅS
5747 Lars Erik Pettersson,
LUDVIKA
7395 Sune Bjørck, ASKIM
7452 Anders Harwe,
KLAGSHAMN
Deras adresser kommer att tas bort
från DISBYT, men det kan ibland ta
några månader innan alla installationer av DISBYT hinner uppdateras.
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DIS Postorder
Du kan även göra din beställning på
DIS hemsida http://www.dis.se

Priser i SEK
SEK. Porto ingår om inget
annat anges! Vi reserverar oss för
eventuella prisändringar. Se alltid
senaste numret av Diskulogen.
Leverans sker per brev eller mot
postförskott! Uppge alltid ditt medlemsnummer (se din adress på
tidningens baksida) vid beställning!
Äldre nummer av Diskulogen.
20:- /nr
I mån av tillgång
Nyckeln till .... Gratis i mån av
tillgång
! Nr 3 MS-DOS (1993)
! Nr 5 Virus (1994)
! Nr 6 DIS Family (1995)
! Nr 7 DISBYT (1997) ersätter nr 4!
Släktforskarprogrammet
DISGEN
! Vers 6.0 för PC / MS-DOS:
500:Medl.pris:
200:Uppgradering till v 6.0
! Vers 7.0 för PC / Windows 3.x / 95
600:Medl.pris
250:Uppgradering till v 7.0
! Vers 4.5 för Macintosh:
500:Medl.pris
200:Uppgradering till v 4.5
OBS: Porto och postförskottsavgift tillkommer vid nyinköp.
! Demo för PC/DOS eller Mac.
40:Pris:

OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs endast
till DIS medlemmar. Med programmet följer en fyllig an-vändarhandledning. Köparen förbinder sig att
inte kopiera (till annat än egen
säkerhetskopia) eller på annat sätt
överlåta programmet till tredje
person. DIS kan inte göras ansvarig för eventuell skada eller
förlust som kan uppstå genom
programmets användning. Skadad
diskett återsändes till DIS för gratis
utbyte.
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Register till Vigsellängder
! Hyringa
1718 - 1830
75
Format: A4 häftad, vissa endast på ! Håcksvik
1704 - 1860
75
mikrokort (se listan) OBS: Porto ! Levene past. (4 mikrokort)
tillkommer!
(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
Pris
Församling Tidsperiod
1688 - 1860
60
Bohuslän
! Länghem 1690 - 1855
100
! Backa
1826 - 1861
75
! Längnum 1721 - 1840
75
! Foss
1690 - 1861
200
! Malma
1708 - 1831
75
! Säve
1826 - 1860
75
! Tengene
1688 - 1831,
Dalarna
1850 - 1860
125
! Silvberg
1663 - 1774
50
! Ö. Frölunda 1728 - 1861
75
Östergötland
! Säfsnäs
1748 - 1859
150
Gotland
! Lillkyrka
1667 - 1860
50
! Öja
1745 - 1860
75
! Vist
1640 - 1860
150
Gästrikland
! Ö. Skrukeby 1635 - 1860
100
! Österfärnebo (3 mikrokort)
Programmet DISFOR för fram1688 - 186245
Halland
ställning av släktforskarförteckningar.
! Årstad
1714 - 1860
75
Program inkl. handledning levereras
Hälsingland
kostnadsfritt till Släkt- och Hembygds! Färila
1711 - 1860
150
föreningar.
! Los
1752 - 1775,
Sveriges Släktforskarförteck1847 - 1861
50
ning - 1993 år utgåva på 15 mikroSkåne
kort innehåller 6.000 namn och
! Katslösa
1711 - 1860
75
3.000 orter och omfattar 850 sidor.
! V. Karup
1689 - 1860
200
Sänkt medl.pris 50:Småland
Ny utgåva kommer under 1997
! Granhult
1696 - 1850
75
! Lidhult
1823 - 1860
75
! Marbäck 1643 - 1860
125
Bli medlem i DIS!
! Odensjö
1701 - 1897
100
Om Du inte är medlem tidigare kan
! Torpa
1715 - 1860
75
du bli det samtidigt som du
! Öjaby
1693 - 1860
50
beställer programmet DISGEN!
Södermanland
(Annars använder Du bara ett in! Grödinge 1798 - 1861
100
betalningskort - postgirot är 14033-5.
Uppland
Märk talongen med "Ny medlem")
! Roslagsbro 1688 - 1891
200
Värmland
! DIS årsavgift 1997:
100:! Bjurkärn
1702 - 1860
150
! för DIS SYD,
+ 50:! Frykerud
1672 - 1860
200
! för DIS-VÄST,
+ 50:! Gillberga 1688 - 1860
200
! för DIS-ÖST,
+ 60:! Gräsmark 1750 - 1805,
! för DIS-MITT,
+ 50:1838 - 1860
150
! för DIS-Aros,
+ 40:! Karlanda 1694 - 1704,
1767 - 1795
50
! Lungsund 1687 - 1860
150
! Långserud (3 mikrokort)
Jag beställer ovan markerade artik-lar.
1693 - 1860
45 Jag accepterar också program-villkoren
! Norra Råda 1730 - 1860
200 vid köp av DISGEN.
! Rudskoga 1689 - 1869
150
! Ny medlem / Medl.nr: ..............................
! Södra råda 1685 - 1860
100
! Visnum-Kil 1706 - 1860
150
Västerbotten
Namn: ................................................................
! Bygdeå
1745 - 1860
SLUT
Västergötland
Adress: .............................................................
! Angered 1753 - 1773,
1845 - 1865
75
Postadr: ............................................................
! Hillared
1722 - 1825,
1848 - 1852,
Telefon: .............................................................
1858 - 1860
75
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Insändare

Hr
Redacteur
av
Diskulogen!

L

åt mig först säga att jag alltid gläds
när Diskulogen smäller i brevlå
dan. Min grundinställning är alltså
positiv. Gäller även nr 42.

Så till kvirret

På flera ställen talas om DIS-faddrar.
Utmärkt, MEN är de verkligen DIS-faddrar. DIS = Att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja Datorhjälp I Släktforskningen etc.
Är faddrarna kompetenta till detta? När
det gäller ordbehandlare, bildbehandlare,
scannern,arkivprogram, kalenderprogram,
div. släktforskningsprogram. ELLER
Är det inte fråga om DISGEN-faddrar?
(Kalla saker vid deras rätta namn!)
Om jag vill ha hjälp med t ex Brother's
Keeper svenska version? Klarar faddrarna
det?
Nåja, jag har läst statistiken, bara 6 procent av medlemmarna kör andra program
än DISGEN. Men är inte dessa medlemmar, de udda, väl så viktiga? De ifrågasättande, de med andra erfarenheter, de som
ställer andra krav?
BK t ex är ett gott alternativ för dem
som inte ids gå kurser i hur man kör DISGEN, inte orkar smälta begreppet flock (av
får o d hjorddjur) som är en reminiscens
från ABC80:s begränsade minneskapacitet mm. Som finner kalenderprogrammet
i DISGEN7 sopigt.
Antingen skall man smalna programförklaringen för DIS eller kalla faddrarna
för DISGEN-faddrar! Att 94 procent av
medlemmarna inte begriper bättre är inget
skäl.
Mvh Egon Bosved
Medlem 6077
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DIS faddrar

F

addrarna är en samling rutinerade
medlemmar som både är erfarna
släktforskare och kunniga datoranvändare.

Mer än DISGEN

Egon Bosved undrar i insändaren här
intill om inte faddrarna borde kallas DISGEN-faddrar. Det är riktigt att en stor del
av frågorna som faddrarna får berör DISGEN-programmen. Men även frågor kring
datorer, skrivare, mm är ofta förekommande. Och naturligtvis rör sig mycket om
ren släktforskning.

Inte alla svar direkt

Det är självklart att alla faddrar inte kan
allt. Men tillsammans utgör ett nätverk av
kunniga personer med kompletterande
kompetens och det finns med stor sannolikhet alltid någon som kan ge svar. Har
du en fråga som den fadder du kontaktar
inte själv kan ge svar på, kommer denne
att hjälpa dig att finna svaret hos sina
kollegor.

Teknikbevakningen ligger
inte på faddrarna

Faddrarna är alltså väl informerade om
DIS verksamhet. Däremot är det DIS styrelse som definerar ochn initierar den undersökande verksamheten med avseende
på nya och möjliga vägar nya teknologier
succesivt erbjuder. En särskild programutvecklingsgrupp har just utsetts och
kommer att arbeta vidare med detta.

Två
faddrar
utgår ...

Två av våra medlemmar, nämligen Kjell Weber och Gert Pålsson,
har meddelat att de drar sig tillbaka
som faddrar.
Vi tackar er så mycket för era
insatser!
Styrelsen

Procent

De procenttal som nämns i inssändaren
bör förtydligas: det är 6 % av medlemmarna som har anmält innehav av annat
program på medlemsenkäten men det är
bara 85% av medlemmarna som har skaffat sig DISGEN!

Övriga
släktforskarprogram

Eftersom övriga släktforskarprogram är
glest representerade bland medlemmarna
och då också bland faddrarna, är det naturligtvis svårt att besvara frågor om
dessa. Är du en bland dem som använder
ett annat program och känner dig förtrogen med dess användning, är du välkommen att dela med av dina kunskaper.
Vi har länge efterlyst bidrag till Diskulogen om erfarenheter och tips till släktforskare med andra program.
Björn J

Här finner du de DIS-faddrar som är
specialiserade på Macintosh-datorer!
Hans Bergendahl, Södra Lövtorp 14, 148 97 SORUNDA, tel 08-53040540,
hans.bergendahl@mbox300.swipnet.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18, 164 76 KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se
Anders Larsson, Storgatan 17, 233 31 SVEDALA, tel 040-400233
Kerstin Olsson, Östra Ströö 2602, 241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dis-syd.m.se
Inger Ragnhult, Wennerbergsgatan 34, 431 39 MÖLNDAL, tel 031-274207,
fax 031-274207, ragnhult@molndal.mail.telia.com
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12, 723 55 VÄSTERÅS, tel 021-20494,
soy@mdh.se
Gunilla Hermander, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-94188,
h-g.hermander@hudiskvall.mail.telia.com
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Här hittar du DIS faddrar med PC-kunskap. De är sorterade efter postnummerordning så att du enkelt skall hitta den du har närmast!
Lars Nordwall, Götgatan 99,
116 62 STOCKHOLM, tel 08-7021282,
lars.nordwall@mbox300.swipnet.se
Folke Strandberg, Högalidsgatan
48 B 5tr, 117 30 STOCKHOLM,
tel 08-843067, fax 08-6529617
Björn Hellström, Edinsvägen 1, 10 tr, 131
45 NACKA, tel 0708-361236, fax 087165373, bjorn@bhi.euromail.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen 667,
136 59 HANINGE, tel 08-7411996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se
Marianne Falkenströmer, Hålvägen 34,
147 53 TUMBA, tel 08-53034039,
mfer@swipnet.se
Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734,
s.geber@remotecom.se
Marianne Funayama,
Cervins väg 21, 163 42 SPÅNGA,
tel 08-7604971, mafu@abc.se
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74 STOCKSUND, tel 08-7556356,
goran.tengner@mbox300.swipnet.se
Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, tel 08-7563314,
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen
12, 184 35 ÅKERSBERGA,
tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Holger Andersson, Remmaregränden 1,
226 51 LUND, tel 046-48069,
holger@dis-syd.m.se
Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR, tel 0413-22974,
bjorn@dis-syd.m.se
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046-255788,
fax 046-255788 , jan@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3,
246 31 LÖDDEKÖPINGE, tel 046-709755,
fax 046-709755 , stig@dis-syd.m.se
Frans Johansson, Pilvägen 19,
247 34 SÖDRA SANDBY, tel 046-51439,
fax 046-51439, frans@dis-syd.m.se
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG, tel 042-212232
Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58 HÖGANÄS, tel 042-330515,
070-5903680, gunnar@dis-syd.m.se
Lars Lamberg, Nordstadsgatan 4,
294 34 SÖLVESBORG, tel 0456-15366,
fax 0456-15366 , lars@dis-syd.m.se
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, tel 0430-14120,
fax 0430-14120 , ove@dis-syd.m.se

Arne Sörlöv, Box 82, 370 17 ERINGSBODA,
tel 0455-70304, fax 0455-70304
Björn Samuelsson, Garvaregatan 6,
441 35 ALINGSÅS, tel 0322-12689
Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 0303-92538,
fax 0303-92538 , rogerbj@tripnet.se
Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA, tel 0522-74740,
k.lundvall@uddevalla.mail.telia.com
Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14,
503 38 BORÅS, tel 033-128247,
hugo.larsson@swipnet.se
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55 KINNA, tel 0320-13235,
kelerbro@mark.mail.telia.com
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13,
531 34 LIDKÖPING, tel 0510-25864,
fax 0510-25864 ,
thage.petrusson@mailbox.swipnet.se

Jörgen Fryxell, Tallstigen 13,
771 40 LUDVIKA, tel 0240-13482,
fryxell@mail.dalnet.se
Tony Engberg, Brändströmsg. 3 A, lgh 16,
803 24 GÄVLE, tel 0708-133271,
walo@hem.passagen.se
Tore Asp, Timotejvägen 15,
811 62 SANDVIKEN, tel 026-251041,
tore.asp@mailbox.swipnet.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 92 NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se
Siv Lövgren, Bergavägen 6, 828 30
EDSBYN, tel 0271-23453
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013,
833 94 STRÖMSUND, tel 0670-52022,
erik.svanberg@fco.nh.se
Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98 BRUNFLO, tel 063-20701,
shsgssg@algonet.se

Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32 MARIESTAD, tel 0501-15682,
e.rune.johansson@mariestad.mail.postnet.se

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

Lars-Bertil Nilsson, Box 53,
549 02 MOHOLM, tel 0506-20494,
fax 0506-20494 ,
lars-bertil.nilsson@swipnet.se

Ove Westin, P.L. 5130, 860 13 STÖDE,
tel 0691-10978,
ove.westin@sundsvall.mail.telia.com

Rune Elofsson, Duvgatan 10,
575 34 EKSJÖ, tel 0381-12994,
rune.elofsson@eksjo.mail.telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10, 582 26
LINKÖPING, tel 013-101151,
fax 013-312276, karlet@algonet.se
Holger Kanth, Esplanaden 19 A,
593 31 VÄSTERVIK, tel 0490-14868,
holger.kanth@vastervik.mail.telia.com

Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
lindqvist.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com
Jörgen Desén, Forsed 2109,
873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-24330,
jorgen.desen@vpress.se
Lennart Näslund, Nordanås 1070,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK,
tel 0660-42109, fax 0660-42109

Elisabeth Molin, Snevide, 620 11 HAVDHEM,
tel 0498-481377, fax 0498-481585

Sigurd Nygren, Måttgränd 80,
906 24 UMEÅ, tel 090-186480,
fax 090-140930

Anita Carlsson, Gillbergavägen 140,
632 36 ESKILSTUNA, tel 016-426410,
fax 016-426410 , carita@algonet.se

Benny Hedström, Solstigen 7,
915 34 ÅNÄSET, tel 090-140187,
beyhen95@student.umu.se

Stig Svensson, Runeby, 642 90 FLEN,
tel 0157-70138, runeby@algonet.se

Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7 D,
FI-65100 VASA, tel +358-6-3126436,
fax 358-6-3126436

Harald Persson, Malmtorgsgatan 18,
653 40 KARLSTAD, tel 054-218777,
fax 054-218829
Jan Tengelin, Thermiavägen 4,
671 30 ARVIKA, tel 0570-16187,
fax 0570-16187, jan.tengelin@tordata.se
Kerstin Myrberg, Norrby Kumlaby 5038,
733 92 SALA, tel 0224-14523,
myran@mbox302.swipnet.se
Helena Gille, Esplanaden 33,
761 45 NORRTÄLJE, tel 0176-12137
Nils Eric Ohlsson, Lommarvägen 33, 1 tr,
761 52 NORRTÄLJE, tel 0176-19457
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adressen på baksidan.

DIS - Föreningen för
datorhjälp i
släktforskningen
DIS syfte

"Att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i
släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera
svensk släktforskning."

DIS verksamhet

DIS bedriver olika typer av verksamheter:
- Ger ut medlemstidning (4 gånger om året) och Faktanyckar.
- Driver utvecklingsprojekt (DISGEN, DISKART, DISFOR,
DISNORM, m.fl.)
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register till
kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Upprätthåller en elektronisk brevlåda (DIS Family) med
konferenssystem, sökbara databaser (DISBAS, DISSÖK)
och filarea för diverse program- och datafiler.
- Informerar via egen hemsida på Internet (http://www.dis.se)
- Tillhandahåller servicen DISBYT med databas för anbyte med
hjälp av dator.
- Erbjuder medlemmarna arkivfunktion för datalagrat släktmaterial (DIS Arkiv)
- Driver forskarstuga i Linköping med möjligheter att söka i olika
databaser (med bl a Linköpings Historiska databas och Nationella
arkivdatabasen)
- Deltager med presentationer och utställningar hos och med andra
släktforskarorganisationer
- Håller kontakt med systerföreningar i andra länder och medverkar
i nordiska symposier kring datorhjälp i släktforskningen.
- Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-föreningar
(fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DIS-MITT, DIS-AROS).
- Bedriver kursledar- och användarkurser i datoranvändning inom
släktforskning (i första hand i användningen av DISGEN).
- Bevakar den datortekniska utvecklingen i syfte att finna verktyg
och tillämpningar lämpade som stöd för släktforskningen.

Medlemskap

"Medlem är envar för föreningens syfte intresserad person som anmält
sig som medlem och som erlagt av årsmötet beslutad avgift." Institutioner
eller organisationer kan alltså inte vara medlemmar i DIS. Däremot kan
föreningens medlemstidning beställas. Av DIS kända släktforskarföre-

ningar och andra intresserade organisationer och institutioner erhåller
tidningen utan kostnad.
Vill du bli ordinarie medlem använder du postens inbetalningsblankett för postgiro, fyll i DIS postgironummer 14033-5, ditt namn,
adress och telefonnummer.
Person i samma familj kan bli familjemedlem för halva avgiften.
En förutsättning är att den ordinarie medlemmen och familjemedlemmen
har samma adress. Familjemedlemmen erhåller inget eget exemplar av
Diskulogen.
Du kan även bli medlem i DIS regionala föreningar. Adresser och
aktuella medlemsavgifter finner du på tidningens andra sida (omslagets
innersida).

Vad kostar programmet DISGEN och
hur beställer jag det?

Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar. Du använder
den beställningsblankett som finns på föregående sida där du fyller i
vilken datortyp och diskettformat du använder. Så anger du förstås
medlemsnummer, namn och adress. Sedan skickar du in den till DIS. Du
kan också sända din beställning på fax till DIS.
Programmet levereras (disketter och användaranvisningar) per
postförskott. Leveranstid är normalt högst 2 veckor. I samband med
längre helger och under semestertid kan leveranstiden bli ytterligare
förlängd.

Hur byter jag från äldre version av
DISGEN?

Du som har en äldre version av DISGEN, eller om du bytt dator, kan
byta programversion till reducerat pris. Gör så här: Skicka in en
beställning (använd beställningsblanketten här i Diskulogen eller den på
DIS hemsiada). Glöm inte att ange dator- och diskettyp om du bytt
dator. Självfallet skall du ha varit medlem från tiden för
föregående programköp för att få denna rabatt.

Hur gör jag om jag har fel i
programmet?

Om du misstänker att det är något fel på programmet, skall du först
kontakta någon av DIS faddrar. Dessa kan med största sannolikhet
hjälpa dig att reda ut ditt problem.
Om så inte är fallet, fyll noga i den felrapport som följer med
programmet. Beskriv problemet noggrannt och bifoga ev. dina flockfiler
och skicka detta till DIS. Om du vill ha programmet uppdaterat map
rättade fel skall du också bifoga dina originaldisketter.

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

