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fax 013-160762, ordf@dis.se
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olofa@itn.liu.se
Christer Gustavsson, Aftong. 54,
589 53 LINKÖPING, 013-162619,
christer.gustavsson@dis.se
Björn Hellström, Flystaslingan 6,
163 46 SPÅNGA, 0708-361236,
fax 0708-361246, bjorn@bhi.se
Bo Kleve, Kindagatan 45,
582 47 LINKÖPING, 013-140981,
bok@dis.se
Bernth Lindfors, Forellv. 12,
862 40 NJURUNDA, 060-31524,
bernth.lindfors@swipnet.se
Monika Krantz (suppl), Linåkersv. 38,
238 36 OXIE, 040-546233,
krantz.monika.e@telia.com
Marianne Munktell, (suppl) Kronobergsg.
43, 112 33 STOCK-HOLM,
08-6547832. mm@abc.se
Kjell Weber, (suppl) Källarbanken 11,
423 46 TORSLANDA, 031-563477
wbr@swipnet.se

Valberedning
Sammankallande: Björn Molin,
Silleskärsg. 81, 421 59 VÄSTRA
FRÖLUNDA., 031-459880,
brento.molin@telia.com

DIS regionföreningar
OBS: Medlemsavgiften betalas
via DIS postgiro.
DIS-Aros, Ekevägen 2 B,
722 18 VÄSTERÅS
Ordf: Brage Lundström,
tel. 021-143361, ordf_aros@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Mitt, c/o Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ
Ordf: Robert Hammarstedt,
Tel. 060-302 28, ordf_mitt@dis.se
Medlemsavgift + 60:DIS-Småland, c/o Arne Johansson,
S Storgatan 29 D, 590 80 SÖDRA VI,
Ordf: Rune Elofsson
Tel 0381-12994, ordf_smaland@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS Syd, Box 96, 245 21 Staffanstorp
Ordf: Jan Nilsson,
Tel 046-25 57 88, ordf_syd@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Väst, c/o Jan-Åke Thorsell (ordf),
Björkedalsg. 5,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Tel 031-291155, ordf_vast@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Öst, Box 30 110,
104 25 STOCKHOLM
Ordf. Carl-Olof Sahlin,
Tel. 08-756 33 14, ordf_ost@dis.se
Medlemsavgift + 60:-

Internet
DIS hemsida: http://www.dis.se
Webredaktör: Urban Windahl,
DIS exp, webmaster@dis.se

DIS Arkiv
DIS exp, Att: Sture Bjelkåker,
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
dis_arkiv@dis.se

DISBYT-assistans
Skicka dina DISBYT-utdrag till närmaste
kontaktperson nedan:
DISGEN / PC-användare:
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, 08-7563314,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, 0430-14120,
ove@dis-syd.m.se
Hans Vappula, Spannlandsgatan 9,
414 79 GÖTEBORG, 031-410706,
hans.vappula@hem.utfors.se
Arne Johansson, S Storgatan 29 D,
590 80 SÖDRA VI, 0492-20520
arne@djursdala.net
Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
boine@nurmi.nu
Thomas Sahlin, V. Långggatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tejm@hem1.passagen.se
Övriga skickar till:
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 VÄXJÖ, 0470-21763,
olof.cronberg@abc.se

DIS faddrar
En aktuell förteckning hittar Du på
sidan 23!

Fotograf i detta nummer:
Jan Nilsson, ordf. DIS Syd.

Här finner du de rätta
adresserna!
Dessa är tagna direkt ur medlemsregistret. Om felaktigheter eller
ändringar 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
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Ordföranden
har ordet ...

P

å föreningens vägnar vill jag
först tacka för alla vänliga gratu
lationer som framfördes i samband med DIS 20-årsjubileum i november. Det är ingen tvekan om att föreningen hittills haft mycket god vind i
seglen. Och det är ingen risk att vinden
(dvs släktforskarnas datorintresse) avtar,
men det gäller också för DIS att känna
av vart vinden blåser så att vi på rätt sätt
kan behålla vår tätposition. En åtgärd i
den riktningen är att DIS styrelse nu tillsätter en "teknikgrupp" med specialuppgift att följa den tekniska utvecklingen och se vilka möjligheter alla
tekniska nyheter kan innebära för DIS
verksamhet.
Närmast på programmet, förhoppningsvis i samma veva som detta läses,
står distribution av den nya DISGENversionen, ca 3000 av de nuvarande användarna har redan beställt uppgradering. Helt problemfritt är det väl aldrig
med nya programversioner, men såvitt
jag kan bedömma så har programmerare,
manualförfattare och mer än 100 betatestare gått mycket grundligt tillväga i
färdigställandet. Även faddrarna har haft
beta-versionen ute ett bra tag nu för att
kunna sätta sig in i programmet, så att
användarna vid behov kan få hjälp redan från början.
DIS 21:a årsmöte har också klarats av.
Som framgår på annan plats så avgick
trotjänarna Lars Blomberg och Björn
Johansson ur styrelsen, men kvarstår till
stor del i föreningsarbetet. Inget ont som
inte har något gott med sig, det blev plats
för ytterligare några styrelseledamöter,
välkomna Christer, Olov, Marianne och
Kjell! I medlemsregistret är nu 195 medlemmar registrerade som funktionärer
inom DIS, inklusive regionföreningarnas styrelser. Många har dessutom flera uppdrag. Men eftersom medlemsantalet nu med god fart passerat 12250 (31
dec), finns det plats för ännu fler aktiva,
vi återkommer med "lediga platser"
(man kan också själv ge förslag på sådant som behöver göras).
Med risk att vara tjatig, vill jag än en
gånga puffa för den möjlighet Du har

Forskarstugan i
Gamla
Linköping
Stugvärd:
Roland Karlsson - DIS
Öppettider utöver exp.tider:
Under våren tisdagar 18-20.
OBS: ändrad veckodag!
(ring gärna exp. för kontroll)
Tillsammans med ÖGF fortsätter vi
att visa några av de videofilmer av föredragen som spelades in under Släktforskardagarna. Varje föredrag är ca
40 min. och varje kväll visar vi två av
dessa med en kaffepaus emellan.

Östra Skrukeby hembygdsförening:
Ett Qvinnofolksfrieri 1708.
Bygdespel.

Tisdag 24 april kl 19

Tisdag 13 mars. kl. 19

Bertil Lindblom: Att forska i släkten
med genetiska analyser.

Gunnar Elfström: Kåseri om kända
Linköpingskvinnor.

Andra video: ej fastlagt, ev. Peder
Andrén: Studier i Paleografi.

Björn Johansson: Släktforskning i tiden

Eftersom vår lokal begränsar antalet platser till ca 20-25 personer, ber
vi dig anmäla dig till DIS exp. (14 90
43) i förväg. Blir det fullsatt kommer
vi att upprepa föreställningarna vid senare tillfälle.

Tisdag 27 mars kl 19
Johan Birath: Kvinnor i socken-stämmo- och kyrkorådsprotokoll.

Välkomna!

som användare av släktforskarprogram,
DISGEN eller något annat, att sända in
utdrag ur dina släktdata (i DISGEN- eller GEDCOM-format) till DISBYT, och
få dina data automatiskt jämförda med
alla andra deltagares data. Träfflistan
man får tillbaka brukar bli en verkligt
positiv överraskning. Om Du "bara" sökt
i DISBYT på Internet, utan att själv
skicka in utdrag, så har Du bara sett toppen på isberget!
Sture B
ordf@dis.se

En symbol för samhörighet

S

edan en tid tillbaka har vi diskuterat att ta fram en DIS-nål. Inför 20årsjubiléet gjorde vi slag i saken. Samtidigt som vi tog fram ett DISstandar lät vi tillverka ett större antal nålar med utformningen enligt
bilden ovan. Nålen, som är en s.k. "pin", är oval med 13 mm på höjden och
innehåller DIS-logon med bokstäverna DIS. Yttrekant och logo är i gulmetall,
bakgrund och text i blå emalj. Nålen är enkel och diskret och pryder sin bärare
på såväl kavaj som dräkt.
Du kan köpa nålen för SEK 25:-. Enklast gör du det genom att sätta in beloppet på DIS postgiro 14033-5, ange "DIS-NÅL" och ditt namn och adress, på
talongen så skickar vi din nål portofritt med vändande post.
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Så firade vi
våra 20 år!

F

irandet av DIS 20 år ägde rum
på Vårdnäs stiftsgård, på sam
ma plats som DIS 10 år tidigare
firade sina 10 år i samband med ett Nordiskt DIS-symposium.
Kl 14 lördagen den 16 november öppnades portarna för DIS jubileumsutställning. Vi hade laddat upp med allt vad vi
hade i datorväg: våra första ABC-datorer, Ericsson Step/One, vår Macintosh
samt PC-ar av olika årgångar och utföranden.

med SLÄKTFORSKARNYTT

böcker Online.
Ett 70-tal medlemmar och andra närstående slöt upp. De närstående var inbjudna gäster från förbundet, våra nordiska systerorganisationer och andra samarbetspartners. Många trivsamma och
intressanta erfarenheter och minnen utbyttes under några timmar.
Klockan 17 samlades alla i hörsalen
för att lyssna till vår jubileumstalare
Tord-Jöran Hallberg, f.d. universitetslektor och aktiv släkt- och hembygdsforskare. Även Tord-Jöran är en "upprepning" från DIS 10-årsjubileum, då han

bl a presenterade en prognos inför det
kommande decenniet.
Efter föredraget fortsatte tankeutbytet
och kl 19 samlades vi kring levande musik framförd på Stroh-violin och dragspel av våra "gårdsmusikanter" från
Gamla Linköping. Med musikanterna i
täten marscherade vi mellan stämnngsfulla marschaller till matsalen för en festsupé.
Våra musikanter fortsatte att ge måltiden en festlig inramning. Våra inbjudna hedersgäster placerades vid de olika
borden tillsammans med representanter

I alla datorerna snurrade DIS programvaror från INKASS och DISGEN
v 3 på ABC:erna till DISGEN 3.5 på
Steppen. DISBYT, DISREG och DISFOR var installerade i de olika PC-arna.
Arne Wallgren hade tagit med sig en Macintosh där vi kunde beskåda Mac-varianten DISGEN 4. DIS Family fanns i en
dator som Jan Nilsson hade med sig från
DIS-SYD.
Även det senaste nya hade vi på borden: DISGEN 8 i senaste Beta-version,
DISBYT via WAP och diverse intressanta och spännande tillbehör som filmscanners, videokamera, div. mjukvaror
mm (av vilka en del också hade presenterats i DIS montrar på Släktforskardagarna).
Som speciella gäster var respresentanter för Genline närvarande för att presentera senaste nytt i sitt projekt Kyrko-

Våra gårdsmusikanter (med
en stand-in) underhöll före
och under festsupén.
Till höger sitter vår förste
DISGEN-köpare Ernst
Andersson från Västerås
(medl nr 32) tillsammans med
K-E Thorén.

Till vänster närmast
kameran sitter Kjell Weber,
nyinvald styrelsesuppleant,
tillsammans med Stig
Rahm, f.d. ordf i DIS Väst,
och Bo Kleve

Lars Blomberg och Bo Wistrand
lyssnar till ljudet från ABC80s
kassettenhet under programladdning

Till höger, närmast
kameran, sitter Christer
Gustavsson, ny
styrelsemedlem, intill
Lotta Hessel, avg.
styrelsemedlem, och Alf
Christoffersen, Norge.
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från DIS och regionföreningarnas styrelser.
DIS nya standar med logo och motto
prydde de olika festborden. Standaren
överlämnades efter måltiden till de olika gästande organisationernas representanter som gåvor från DIS.
Vid varje kuvert var dessutom ett exemplar av DIS nya nål utlagd (du kan
läsa mer på annan plats om hur också
du kan pryda dig med denna).
Ett antal värmande och uppskattande
tal och hyllningar framfördes och gåvor
överlämnades till jubilaren via vår ordförande Sture.

Även under söndagsförmiddagen
hölls utställningen öppen för de medlemmar som nu anslöt till årsmötesarrangemanget.
Årets årsmötesföredrag blev inte de
tidigare likt. I år valde vi att själva titta
lite i backspegeln och summera vad som
hänt under de gångna åren.
Sture började med att summera föreningens utveckling illustrerat av olika
smått otroliga diagramkurvor.
Björn rekapitulerade vad som hänt sedan de första DISGEN-programmen tog
form, via fadderverksamhet och PUG,
fram till dagens DISGEN 8 med kartor
och Internetsamspel (se separat artikel).

Olof berättade om DISBYTs uppkomst
och tittade även framåt vad DISBYT
skulle kunna utvecklas till framöver.
Bosse, som varit ansvarig för våra
kommunikationslösningar, avslutade
med att blicka tillbaka till tiden för BBSerna och DIS Family fram till introduktionen av Internet och dagens "bredband" i DIS-lokalen (se separat artikel).
Efter föredraget delades DIS-nålar
även ut till nytillkomna medlemmar.
Jubileumsfirandet avslutades efter gemensam lunch med årsmötesförhandlingarna. Firandet av 20 års verksamhet
hade därmed kommit till sin avslutning.

Några av gratulanterna, nedifrån och
uppåt: Christina Gustavsson från ÖGF,
Georg Agerby från Danmark, Ted Rosvall
från Förbundet, Tone Moseid från Norge,
Rune Elofsson från DIS Småland och LarsErik Thorsell, DIS-Väst. Nedan till höger:
några av de fina presenterna.

Björn J
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! Platta bildskärmar kommer, lite

Jubileumsföredraget
av Tord Jöran Hallberg

E

fter en presentation av sin bakgrund - skåning med studier på
Chalmers Tekniska högskola (1963), verksam på SAAB (-1972) och
Linköpings Högskola och Östgöta Correspondenten (-1997), numera mer datorhistoria, släkt- och hembygdsforskning (i Osby) - berättade Tord Jöran bl
a om sina funderingar kring det utrymme som världslitteraturen skulle kunna
uppta om det lagrades i modernaste halvledarteknik. Omfånget uppskattades
grovt i mitten på 1990-talet av Jan Freese i en bok till ca 100 000 miljarder bokstäver eller 100 000 Gigabyte. Skulle den
i en framtid kunna rymmas i en sockerbit? Med då känd teknik skulle det troligen gått åt ca 10 kubikmeter.
Eftersom man uppskattar att genom
tekniska landvinningar öka packningstätheten med en 10-faktor vart 5:e år,
skulle antagandet var uppfyllt om ca 35
år. Men naturlagarna sätter sina gränser. Ett mer realistiskt mål skulle kanske vara en kubikdecimeter (=en liter).

trögt.

! Sekreterarterminal som tar diktamen kommer.

! Bildlagring/överföring segt, men
blir bättre tack vare utvecklingen.

! Automatisk läsning av maskinskriven text.

! Automatisk läsning av handskriven text till 90%.

! DIS en folkrörelse, rätt stor andel
av kyrkoböckerna inknappade.

! Proffs- och amatördatabaser
kopplas ihop med datakommunikation, kräver större krav på kvalitet.

! Robot som bläddrar själv och lagrar arkivhandlingarna som bilder
finns nog år 2002.

Var står vi idag?
Betyget blir allt ganska gott, de flesta
punkterna blev uppfyllda. Men Tord Jöran konstaterar att ...

" Platta bildskärmar - tja? Vi är ju
inte så långt där ifrån!

" Sekreterarterminalen har vi inte
sett ännu!

" Hanteringen av handskriven text
Prognosen från 1990
Här följer de prognoser Tord Jöran
gjorde för 10 år sedan:

! Chips 100 ggr bättre år 2000.
! Skivor ca 100 ggr bättre år 2000 .
! Laserskrivare 20 tkr 1990, priset
sjunker.

! Fiberoptik för datakomm. är som
att öppna dörren, obegränsade datamängder, Dröjer nog lite längre
innan färdigbyggt.

lär vi nog få vänta på!

" Kyrkoböckerna är ännu inte inknappade, men ett stort steg är taget.

" Databaserna kan väl anses vara
på väg att knytas ihop, tekniken
finns.

" Roboten som tar hand om arkivhandlingarna får vi nog vänta på
också.

Vad kan vi då se fram mot
år 2010?
Tord Jörans prognos lyder:

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Chips och skivor 30 ggr bättre
Skrivare och scanners som nu
Bredband sprids
Platta skärmar med lysande plast
Mer ljud och bild
Mindre papper
Tålmodiga datorer
Bankomaten i dödsryckningar
Begrepp som AI, WAP, SR, OCR
för handskrift ej längre aktuella

# Kyrkoarkiven material inmatat som
text till 50%, automatverifiering
och certifiering

# Kyrkoarkiven 100 % inscannade
som bilder, andra arkiv på gång,
läsrobot?

# Foton och kartor - stark ökning och
strul
Tord Jöran avrundade med att citera
några av gårdagens datorkändisar:
Thomas J Watson Sr,
grundare av IBM 1943:
"Jag tror att det finns en världsmarknad för omkring fem datorer"
Ken Olson. DEC, 1977:
"Det finns ingen anledning för
enskilda personer att ha en dator i
hemmet"
Avslutningsvis konstaterade Tord Jöran att DIS och IT går en lysande framtid till mötes och önskade
"Lycka till i röran!"

Stora missen, säger Tord Jöran, var
INTE ETT ORD OM INTERNET!

Tord Jöran Hallberg, vår trogne
jubileumstalare, reflekterar över
halvledarutvecklingen och sina
prognoser för 10 år sedan.
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Erbjudande
från Genline
till
medlemmar i
Föreningen
DIS
Nu kan abonnemangerbjudande tecknas på Internet-tjänsten ”Svenska Kyrkböcker Online”, som finns på
www.genline.nu
Ordinarie pris för helår är 1800 kr.
Medlemmar i Föreningen DIS erbjuds
en rabatt värd 500 kr enligt följande villkor:
1. Fram till den 15 mars 2001 kan Du
till en kostnad av 300 kr teckna dig för
erbjudandet som berättigar dig till att
vid valfri tidpunkt mellan den 15 mars
2001 och den 15 mars 2002, teckna ett
helårsabonnemang (365 dagar) till en
kostnad av 1000 kr. Din totala kostnad
blir således 1300 kr, vilket innebär en
rabatt på 500 kr.
2. Teckning för erbjudandet sker genom anmälan på DIS hemsida
www.dis.se
DIS kontrollerar medlemskap och
vidarebefordrar anmälan till Genline,
som bekräftar anmälan. Bevis om registrerad teckning skickas till dig från Genline per post eller e-post, då inbetalning
av 300 kr registrerats.
3. Om för dig intressant material inte
finns i databasen före den 15 mars 2002,
och du därmed inte anser dig kunnat få
fördel av erbjudandet, kommer du att
kunna växla in ditt erbjudande-bevis till
300 kronors värde mot någon annan typ
av abonnemnag eller tjänst som Genline då har att erbjuda.
4. Övriga villkor återfinns på
www.genline.nu
och bör läsas igenom innan teckning
sker.
Föreningen DIS påtager sig inget ansvar vid eventuell tvist mellan köpare
och säljare (Genline) med anledning av
förmedlad beställning av abonnemang.

Avlidna
medlemmar

F

öljande medlemmars bortgång
har kommit till vår kännedom
sedan förra numret av Disku-

logen:

4531 Ingemar Johansson, VÄSTER
VIK
5070 Karl-Ivar Söderberg, GÄVLE
5575 Åke Holm, BANDHAGEN
5683 Ingegärd Garstedt, MALMÖ
6065 Åke Kristensson, JÖNKÖPING
6761 Birgitta Björkqvist, NJURUNDA
8200 Roland Erickson, ÖREBRO
9992 Bo Holm, ANDERSLÖV
14192 Ingvar Mellquist, GÖTEBORG
15283 Runo Lundbom, ÄLVSJÖ
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser så att
inte anhöriga till de bortgångna besväras i onödan!

del. Däremot har jag gått på kurser för
att träna mig att läsa gamla handstilar.
Jag är född och uppvuxen i Karlskoga
och de flesta av mina rötter finns i socknarna där Värmland, Närke och Västmanland möts och med en del trådar ner
i Skaraborg. På några håll har jag kommit ner till senare delen av 1500-talet
men då handlar det om uppgifter som
jag tacksamt tagit emot från andra forskare. Jag har redan hunnit pröva DISBYT och fått hjälp att lösa upp en gammal surdeg i Västergötland.
Kring hustruns rötter har det varit svårare att forska . Hon är född i Tyskland,
och man inser snart att vi i Sverige har
ett otroligt material att gräva i jämfört
med möjligheterna i andra länder.
Sedan sex år tillbaka har jag mitt material på data med hjälp av HOLGER
som jag tycker är mycket användarvänligt. Nu har jag fått tillfälle att prova
DISGEN men jag är fortfarande osäker

DIS 12.000:e
medlem!

D

en 24 november passerade DIS
medlemsantal 12.000. Jubilar
denna gång blev medlem nr
16729, Gerhard Karlsson från Kungsholmen i Stockholm. Han fick ett DISGEN-program i jubileumsgåva och har
börjat komma igång litet smått med det
efter att ha fått hjälp med att överföra
sitt material från Holger. Gerhard anmälde sig till DIS främst för att kunna
leta efter rötter i DISBYT-basen.

Så här presenterar sig
Gerhard:
"Första försöket att släktforska gjorde
jag i 20-årsåldern. Klockaren i församlingen skulle hjälpa mig men vi fastnade omedelbart. Min farfars far var noterad som okänd och jag gav upp. Mer än
tjugo år senare träffade jag en gammal
man som frågade om jag inte visste vem
som var min farfars far. ”Då ska jag berätta det för dig”, sa han. Jag fick uppgifter som jag kunde kontrollera och sedan blev det fart på forskandet och intresset har hållit i sig i snart 30 år. Jag
har många gånger beklagat att jag inte
under tiden tog itu med min mors rötter.
Inte heller gick jag på någon släktforskarkurs, det kunde ha underlättat en hel

om vilket mitt val blir.
Det roligaste med släktforskningen är
trots allt inte alla torra data man samlar
på sig utan det som finns omkring, var
och hur människor bodde och levde. Och
att leta efter platser, kyrkor, gårdar, torp
och gamla smedjor. Att läsa hembygdslitteratur och olika krönikor kan också
ge överraskande mycket material till den
egna forskningen.
Redan i övre tonåren flyttade jag till
Stockholm och efter mer än 40 år i Philipskoncernen är jag nu en glad pensionär på 69 år."
Intervjuare och fotograf:
Marianne Munktell
DIS-ÖST
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DIS 21:a
årsmöte

I

direkt anslutning till DIS 20-års
jubileum hölls det 21:a årsmötet i
närvaro av ca 80 medlemmar. Till
mötesordförande valdes Arne Wallgren
och till sekreterare Carl-Olof Sahlin.
Verksamhetsberättelsen, en ekonomirapport i sammandrag samt årsmötesprotokollet återfinns på annan plats i
detta nummer av Diskulogen.
DIS nya stadgar, som nu antogs definitivt, följdes under resten av årsmötet.
Sture Bjelkåker omvaldes som DIS ordförande och Olof Cronberg som vice ordförande. Tre ordinarie styrelseledamöter hade avböjt återval och ersattes av
Bernth Lindfors, tidigare suppleant,
samt Christer Gustavsson och Olov Fahlander. Nya suppleanter i styrelsen blev
Marianne Munktell och Kjell Weber.
Valberedningen förnyades med ... och
Björn Molin blev sammankallande.

med SLÄKTFORSKARNYTT

En nyhet med anledning av de nya
stadgarna var att styrelsen presenterade
en verksamhetsplan baserad på "DIS
policy". Dessa båda dokument redovisas på annan plats i Diskulogen.

DIS, Lars med DISGEN och Björn med
Diskulogen mm. Lotta Hessel avtackades med diplom efter fem år i styrelsen,
med ett halvt löfte om come-back senare.

Årsmöten handlar ofta rätt mycket om
formaliteter, men det blev ändå viss tid
över att ventilera några frågor om verksamheten. Sådana frågor kan också diskuteras fortlöpande i bl a Diskulogen.
Man kan också när som helst under året
nå samtliga styrelseledamöter via e-postlistan dis_styrelse@dis.se.

Sture B
ordf@dis.se

Två av de avgående styrelseledamöterna, Lars Blomberg och Björn Johansson, hade tillhört styrelsen i hela 20 år,
dvs från starten 1980. På förslag av övriga styrelsen utsåg årsmötet Lars och
Björn till hedersmedlemmar i DIS. De
båda, som tillhört de verkliga grundpelarna i föreningen och i högsta grad bidragit till DIS lyckosamma utveckling
under de 20 åren, avtackades med diplom och långa applåder. Som tur är har
Lars och Björn lovat fortsätta arbeta för

Vid årsmötet
utsågs två
nya hedersmedlemmar:
till vänster
Lars
Blomberg,
till höger
Björn
Johansson

Årsmötets ordförande var Arne
Wallgren med vice ordförande ( i
enlighet med de nya stadgarna)
Sven Olby på sin vänstra sida.
Protokollförare var Carl-olof
Sahlin.

9
Nr 53, februari 2001

med SLÄKTFORSKARNYTT

Föreningen
DIS
verksamhetsberättelse
1999 / 2000

sammanträden. Regionföreningarnas
ordföranden har varit adjungerade till
styrelsen.

(föreningens 20:e verksamhetsår)

Medlemsbladet DISKULOGEN har
utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret.
På DIS kansli har Ragnhild Bergström
tjänstgjort på heltid. Urban Windahl har
tillträtt en ny halvtidstjänst, bl a med
uppgift att utveckla DIS hemsida. Genom APR-tjänster har viss registrering
av kyrkböcker mm kunnat utföras.

DIS och ÖGF har 26-27 augusti på
uppdrag av Sveriges Släktforskarförbund
arrangerat ”Släktforskardagar 2000” i
Linköpings Folkets Park med stämmomiddag i Linköpings Konsert & Kongress. Sammanlagt över 3000 besökare
kunde beskåda ett 60-tal utställningar.
15 föredrag hölls. DIS bidrog bl a med
en teknikutställning och den nya DIS-

Antal medlemmar
14000

Distribuerade
DISGENprogram

12000
10000

Även totala antalet levererade DISGEN-program paserade under nov 2000 antalet 12000! Av dessa har ca
1000 varit programversioner för Macintosh (den vita
delen). Antalet ABC är i detta sammanhang försumbart
(något hundratal). Kurvorna i diagrammen visar var
för sig ackumulerade värden och avser uppgifter fram
till 1 okt. 2000.
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rån starten år 1980 har medlemsutvecklingen
oförtrutet stigit genom åren och paserade under
dec 2000 antalet 12000 medlemmar.
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Föreningen DIS
utveckling i ett
nötskal!

Beträffande ekonomiska förhållanden
hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.

1988

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, och styrelsens verkställande utskott ytterligare två

Även Sveriges Släktforskarförteckning med uppgifter från ca 3500 forskare finns på Internet.

1996

Revisorer
Stig Aronsson, Löddeköpinge
Sven-Olof Ekström, Linköping

Forskarstugan i Gamla Linköping
drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska Förening och har hållits öppen för
medlemmar och andra besökare varje
vardag, och dessutom - genom våra stugvärdars försorg - på helger under sommaren och vissa kvällar. Fast internetförbindelse har installerats under året i
Forskarstugan.

1986

Suppleanter:
Bernth Lindfors, Njurunda
Monika Krantz, Oxie

Ca 3600 medlemmar har i medlemsenkäter uppgivit att de via DISGEN och
andra släktforskar-program matat in
uppgifter om ca 13 miljoner personer. I
databasen DISBYT för anbyte med dator deltar ca 2100 programanvändare m
fl med utdrag ur sina släktdatabaser,
motsvarande uppgifter om ca 3 miljoner
personer. DISBYT-basen är tillgänglig
för sökning på Internet. Antalet sökningar är ca 100.000 per månad. Sedan augusti i år kan man söka i DISBYT även
via WAP-telefon.

1994

Kassör
Gunder Grünning, Linköping,
2001
Lars Blomberg, Linghem, 2000
Björn Hellström, Spånga, 2001
Lotta Hessel, Linköping, 2000
Björn Johansson, Linköping, 2000
Bo Kleve, Linköping, 2001

Ca 60 DIS-faddrar – med inriktning
på DISGEN och ett par andra släktforskarprogram - har varit verksamma. Deras insatser är en avgörande del av medlemsservicen. En fadderträff med 45
deltagare anordnades i april på Valla
folkhögskola i Linköping. Ytterligare ett
60-tal medlemmar är engagerade som
funktionärer inom DIS-organisationen,
inberäknat regionföreningarnas styrelser.

1984

Sekreterare
Maria Holmgren, Åkersberga,
2001

Mer än 8000 medlemmar har hittills
skaffat Windows-versionen av DISGEN,
inräknat de ca 1530 nya program som
har distribuerats under året. DISGEN
version 8 har färdigställts under året och
beta-testning pågår.

1992

Vice ordförande:
Olof Cronberg, Växjö, 2000

Ungefär hälften av dessa var även
medlemmar i någon av de sex regionföreningarna, vilka under året erhållit
ekonomiskt stöd från DIS för regional
verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet framgår av egna årsberättelser.

1982

Ordförande:
Sture Bjelkåker, Linköping,
vald till årsmötet 2000

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 11630
(förra året 9530).

Föreningens verksamhet och datorprogram har dessutom presenterats vid ett
flertal möten och kurser i olika delar av
landet, i de flesta fall genom regionföreningarnas försorg.

1980

Styrelsen har under året bestått av:

GEN-versionen lanserades.
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DIS ekonomi

H

är återges i sammandrag resul
tat- och balansräkningar för
1999/2000 samt styrelsens
budget för 2000/2001, vilken godkändes av årsmötet. Observera att det nya
verksamhetsåret omfattar 15 månader,
från 1 okt 2000 till 31 dec 2001.

Balansräkning
Ingående Utgående
balans
balans
991001
000930
Tillgångar:
Likvida
medel

1409

1590

Fordringar

22

97

Inventarier

0
-------1431

0
-------1687

Resultaträkning

Skulder och Eget kapital:

(belopp i tusental kr)
Utfall
9/00
12 mån

Budget
00/01
15 mån

1162

1350

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
till medl
Övrigt

916

1600

16
--------2094

25
--------2975

Skulder
Eget kapital

285

382

1146
-------1431

1305
-------1687

Kommentarer
Det egna kapitalet inklusive årets överskott motsvarar 113 kr per medlem, dvs
ungefär en årsavgift.
Budgeten förutsätter oförändrad medlemsavgift 100 kr, vilket också blev års-

Kopiering
o tryck

264

590

Porto o
distribution

261

440

Disketter o
program

64

240

Bidrag
regionför.

329

170

Kanslipersonal

311

510

Resor,
kost,logi

212

230

Hyror o
leasing

69

90

Inventarier

52

105

Annonser,
PR, utställn

21

65

72

90

Licensavgift

106

0

Övrigt

174

265

159
--------2094

180
-------2975

Årets
överskott

Att både vissa intäkter och vissa kostnader i budgeten är väsentligt högre än
i årets utfall, beror dels på det förlängda
verksamhetsåret, dels på ett mycket stort
antal uppgraderinger till DISGEN 8 i
början på 2001.
Bokslutet för Släktforskardagar 2000,
ett projekt som drevs gemensamt mellan DIS och Östgöta Genealogiska Förening, ingår inte i ovanstående räkenskaper utan kommer att redovisas separat. Preliminärt resultat är nära plus
minus noll på en omsättning av ca
450.000 kr.
DIS kansli har en hel- och en halvtidsanställd för den löpande medlemsservicen, hemsidan mm. Inga arvoden har
utgått till styrelse, funktionärer eller programutvecklare.
Sture B

Resurser

Kostnader

Förbundsavgift

mötets beslut. Härav går 25 kr som administrativt bidrag till respektive regionförening för de medlemmar som är regionanslutna. Om överskott uppstår under året är policyn att ungefär hälften av
detta går som extra anslag till regionföreningarna.

Programverks. netto
28%

Medlems avgifter m m
72%

Användning per "projekt"
Diskulogen
16%

Adm, PR
mm
31%

Faddrar,
kurser
6%
DISBYT
6%
Forskarstugan
6%

Bidrag
regionfören.
21%

Styrelse,
kommittéer
14%
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DIS Policy
(Oktober 2000)

Om DIS
Föreningens syfte framgår av stadgarna.
DIS bildades 1980 och har som idé att i
första hand genom ideella medlemsinsatser
tillhandahålla släktforskar- och datorstöd
för medlemmarna, i samverkan med arkiv
och andra släktforskarorganisationer. DIS
är medlem i Sveriges Släktforskarförbund
sedan 1991.
DIS leds av en styrelse. Ett verkställande
utskott kan i brådskande fall fatta beslut
mellan styrelsemötena. Den dagliga medlemsservicen handhas av DIS kansli, som
även håller öppet i Forskarstugan i Gamla
Linköping.
Till DIS finns knutna ett antal regionföreningar, som i sina respektive geografiska
områden bedriver lokal och regional DISverksamhet. Regionföreningarna har gemensamt syfte med DIS.
Utifrån nedanstående långsiktiga policy
ska en verksamhetsplan för de närmaste 2
åren finnas.
Verksamhetsplanen ska revideras minst
en gång per år och föreläggas årsmötet tillsammans med budget.

Policy
DIS verksamhet ska inriktas på att:
1 Allmänt
A - följa utvecklingen inom data och teknik, för tillämpning på släktforskning
B - aktivt medverka i utformning av normer för etik, kvalitet, sekretess, upphovsrätt och integritet
C - upprätthålla kontakt med andra släktforskarföreningar, och underlätta samarbete mellan dessa inom data och teknik, samt medverka vid anbytarträffar
och liknande
D - initiera och samordna dataprojekt inom
Sveriges Släktforskarförbund
E - vara kontakt- och remissorgan mot
myndigheter m fl i data- och teknikfrågor.
2 Teknik
A - utveckla och tillhandahålla datorprogram av god kvalitet för användning
inom släkt- och hembygdsforskning,
utformade efter medlemmarnas önskemål
B - inventera befintliga hjälpmedel och

verktyg, och sprida kännedom
om dessa till medlemmarna
C - utforma metoder för teknikanvändning
3 Register och databaser
A - understödja generalinventering
av befintliga databaser och register, innehållande för släktforskare intressanta uppgifter,
och där det anges hur dessa är
tillgängliga
B - verka för att möjligheterna till
åtkomst ur olika databaser förenklas och förbättras, samt att
de utformas med hänsyn till användning för släktforskning,
såväl med som utan dator
C - medverka till rekommendationer om vilka uppgifter som bör
medtagas vid dataregistrering
av kyrkböcker och excerpering
ur t ex domböcker, bouppteckningar och mantalslängder
D - medverka till riktlinjer för upprättande av register – särskilt
person- och ortregister – vid dataregistrering av för släktforskare betydelsefulla handlingar
i offentliga och enskilda arkiv
4 Kontakt mellan släktforskare
A - aktivt deltaga i framtagning av
rikstäckande databaserade
släktforskarförteckningar och
se till att dessa hålls aktuella
B - utveckla och tillhandahålla databaser för underlättande av
forskarkontakt, och insamla
material till dessa
C - utveckla och underhålla hemsida och andra tjänster på Internet
D - upprätthålla fadderverksamhet
för medlemmarna, som stöd i
data-, teknik- och släktforskningsfrågor
E - erbjuda säkerhetsförvaring av
datalagrat släktforskarmaterial,
med möjlighet till framtida
forskning enligt inlämnarnas
villkor
5 Utbildning
A - tillhandahålla material för och
arrangera kurser om släktforskning med hjälp av dator
B - verka för utbildning av personer som avser utföra dataregistereing och / eller upprätta databaser för släktforskare

DIS
Verksamhetsplan
2001 – 2002
(Oktober 2000)

V

erksamhetsplanen utgår från
dokumentet ”DIS Policy” som
styrelsen nyligen utarbetat.

För varje punkt i policyn anges vad
som konkret ska göras under den aktuella perioden.
Enligt DIS nya stadgar ska verksamhetsplanen framläggas på årsmötet för
de närmaste 2 åren, dvs vid årsmötet
2000 sträcker sig den aktuella perioden
fram till december 2002.
1A Styrelsen utser en Teknikgrupp med
uppgift att följa utvecklingen inom
data och teknik. Gruppen rapporterar till styrelsen för tillämpning
på DIS olika projekt. Dessutom bör
intressanta nyheter fortlöpande refereras i Diskulogen.
1B DIS ska följa upp rapporten år 2000
från förbundets arbetsgrupp för
etikfrågor mm och delta i diskussioner inom Förbundet i dessa frågor.
1C Re-aktivera systemet med DIS kontaktpersoner i släktforskarföreningarna (i samarbete med respektive
regionförening beträffande föreningar i deras områden).
1D Medverka i skapandet av eventuell
rikstäckande databas för kyrkboksregister, i första hand genom samarbete inom Förbundet.
1E Särskilt aktuellt att bevaka möjligheterna till släktforskning med
hjälp av Nya folkbokföringen.
2A Driftsättning och underhåll av version 8.0 av DISGEN, fortsatt insamling av användarsynpunkter via
PUG.
2B Uppgift för teknikgruppen, se punkt
1A
2C 3A Kartlägga vilka arbeten som pågår
med ”generalinventering”
3B Särskilt aktuellt beträffande Nya
folkbokföringen, jfr punkt 1E
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3C Bör aktualiseras inom Förbundet

logen nr 52 som postades den 23
oktober (tre vardagar och tre veckor innan årsmötet)

3D 4A hålla Sveriges Släktforskarförteckning på nätet aktuell beträffande
forskningsområden och adressuppgifter, samt vidareutveckla DISFOR.

Mötet förklarade sig vara i behörig
ordning utlyst.
5.

Dialog med deltagande föreningar
via kontaktpersonerna.

4D fortsatt fadderverksamhet, fadderträff hösten 2001.
4E DIS Arkiv, fortsatt insamling, arkivvård samt planering av tillgänglighet för forskning, t ex via DISBYT
5A förmedla kursmatereial mellan DIS
och regionföreningarnas kursarrangörer

Söndagen den 19
november 2000 kl 13.15 på
Vårdsnäs Stiftsgård
1.

Årsmötet öppnades av föreningens
ordförande Sture Bjelkåker som
hälsade de närvarande välkomna
till dagens förhandlingar.

2.

Röstlängden fastställdes

3.

Till justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden
justera dagens protokoll valdes:
Ulla Britt Wallgren, Partille
Holger Kanth, Västervik

4.

Sture Bjelkåker redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Disku-

Som presidium för att leda årsmötets förhandlingar valdes

Sture Bjelkåker visade inventarieförteckningen som tillhör den ekonomiska redovisningen. Han nämde även att principen för direktavskrivning av inventarier kommer
att ändras vid nästa bokslut.

Protokollförare:
Carl-Olof Sahlin, Täby
6.

Styrelsens förslag till dagordning
fastställdes.

7.

Föreningens nya stadgar.
Sture Bjelkåker kommenterade utsända stadgarna med:

·

·

·

De ändringar som framfördes av föregående årsmöte var av redaktionell karaktär och är inarbetade i föreliggande nya stadgar.
När det gäller räkenskapsår kommer ”EU-standard” att även gälla
större ideella föreningar. Verksamhetsåret ändras så att det sammanfaller med kalenderår.
§12 har förtydligats jämfört med
tidigare.
§3 ändring av verksamhetsår antogs
av mötet utan diskussion och att
innevarande verksamhetsår löper
från 2000-10-01 till 2001-12-31
och blir således 15 månader långt.
§9 punkt 5 i de nya stadgarna:
Hans Bergendahl, Sorunda frågade om vilket motivet som finns till
att protokollföraren vid årsmötet utses av styrelsen och inte av mötet.
Göran Tengnér tyckte att skrivningen var mycket ovanlig. Hans Dahlqvist, Kullavik fann att skrivningen överensstämde med vad som
normalt sker. Grab, angav att motivet var att det är praktisk att protokollföraren utses av styrelsen. I
övrigt finns både ordförande och
justeringsmän som skall justera
protokollet.
§12 antogs av mötet utan diskussion.
Föreningens nya stadgar fastställdes med den föreslagna ändringen
av verksamhetsår till kalenderår
och därav följande justeringar av
datum för årsmötet och när motioner till årsmötet skall ha inkommit.
Fram till och med denna punkt har

Styrelsens berättelse för 1999/2000
över verksamheten föredrogs av
Sture Bjelkåker. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen.
Den ekonomiska förvaltningen redovisades av Gunder Grünning.
Den visar ett överskott på 159
139:87.

Vice ordförande:
Sven Olby, Västerås

5B -

Protokoll vid
21:a ordinarie
årsmötet i
Föreningen
DIS

8.

Ordförande:
Arne Wallgren, Partille

4B driva och vidareutveckla DISBYT,
deltaga i nordisk samordning av
motsvarande projekt
4C driva DIS hemsida, som alltid ska
hållas aktuell, utveckla av nya funktioner, t ex ”forum” för olika projekt och funktionärsgrupper

årsmötet följt de gamla stadgarna.
Från och med nästa punkt gäller de
nya stadgarna.

9.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret som löpte från 199910-01 till 2000-09-30 lästes av
Sven-Olof Ekström.

10. Mötet fastställde resultaträkningen
och balansräkningen samt antog
styrelsens förslag till att överskottet skulle överföras till det egna kapitalet.
Göran Tengnér frågade om användningen av resultatet rymdes inom
de gränser som gäller för ideella föreningar och fick ett jakande svar.
11. Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999-10-01 till 2000-09-30.
12. Som underlag för verksamhetsplanen med riktlinjer för styrelsens
arbete redovisade Sture Bjelkåker
DIS Policy. Följande punkter i verksamhetsplanen kommenterades särskilt:
2A DISGEN 8.0 kommer i mitten av februari år 2001.
4A DISFOR som används att ta
fram släktforskarförteckningar
kommer att moderniseras. Alf
Christoffersen i Norge har idéer.
4C Urban Windahl, Sturefors är
halvtidsanställd och kommer att
sköta hemsidan samt i övrigt stå till
tjänst i forskarstugan.
Hans Bergendahl, Sorunda såg gärna att Claesprojektets vigselregister överfördes till datamedia och
gjordes allmänt tillgängliga.
Ove Billing såg gärna att Urbans
arbetsuppgifter även skulle vara att
bevaka DIS Forum och besvara eller befordra frågor till rätt instans.
Björn Molin frågade om Peter
Heimbürgers register-register. Stu-
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re svarade att det vara ett gemensamt projekt med förbundet och att
den ligger på Rötter. Senast för ett
halvår sedan uppdaterade Carl Szabad med aktuella adresser.

Bo Wistrand, Linköping
Johan Schöld, Limhamn

Suppleanter till valberedningen valdes
Marianne Falkenströmer,
Gnesta
Sven Olby, Västerås
15 g. Som ombud vid förbundsstämman
med Sveriges Släktforskarförbund
valdes
Sture Bjelkåker, Linköping
Hans Vappula, Västra Frölunda
Kerstin Bjernevik, Kista
Jan Nilsson, Staffanstorp
Brage Lundström, Västerås

Styrelsens förslag till budget för
innevarande verksamhetsår antogs
av mötet.
14. Styrelsens förslag om oförändrade
medlemsavgifter antogs av mötet,
dvs 100:- för medlem och 50:- för
familjemedlem att gälla under det
utökade verksamhetsåret.

16 Punkt 15 justerades av mötet omedelbart.

15 a. Till föreningens och styrelsens ordförande omvaldes

18

17

Olof Cronberg, Växjö

Lars Blomberg, Linghem
Björn Johansson, Linköping

15 c1. Antal övriga ordinarie ledamöter
i styrelsen fastställdes av mötet till
sju.

Mötet kallade enhälligt och med
acklamation Lars Blomberg till hedersmedlem.

15 c2. Till övriga ordinarie ledamöter i
styrelsen (halva antalet) för en period av två år valdes

15 e. Till revisorer valdes
Stig Aronsson, Löddeköpinge
Sven-Olof Ekström, Linköping
Till revisorssuppleanter valdes

Ärenden som av styrelsen hänvisats
till årsmötet för avgörande eller i
övrigt upptagits på dagordningen.
Sture Bjelkåker presenterade sitt
förslag att till nya hedersmedlemmar kalla

15 b. Till föreningens och styrelsens vice
ordförande omvaldes

Monica Krantz, Oxie (1)
Kjell Weber, Torslanda (2)
Marianne Munktell, Stockholm
(3)

Motioner till årsmötet.
Inga motioner har inkommit.

Sture Bjelkåker, Linköping

15 d. Till suppleanter i styrelsen och att
tjänstgöra i nedan angiven ordning
valdes:

Justeras

Björn Molin utsågs till sammankallande.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till och med år 2002 antogs av mötet.

Bernth Lindfors, Njurunda
(tidigare suppleant)
Olof Fahlander, Linköping
Christer Gustavsson, Linköping

Carl-Olof Sahlin, Protokollförarare
Arne Wallgren, Ordförande
Sven Olby, Vice ordförande

Björn Molin, Västra Frölunda
Lotta Hessel, Linköping
Kerstin Olsson, Eslöv

Alf Christoffersen, Norge frågade
om en uppföljare till Datariksdagen
och någon standard för register har
antagits. Sture Bjelkåker beklagade att man inte nått något delmål.

13. Som bakgrund till budgeten visade
Sture Bjelkåker den historiska medlemsutvecklingen och programvaruförsäljningen. Om föreningen
fortsätter att utvecklas i samma takt
kommer vi att vara 120 000 medlemmar om tio år. Budgeten baserar sig på 13500 medlemmar.

Täby 2000-11-19

15 f. Till valberedningen valdes efter
omröstning

Mötet kallade enhälligt och med
acklamation Björn Johansson till
hedersmedlem.
Därmed överlämnade Arne Wallgren klubban till Sture Bjelkåker.
19

Mötets avslutning.
Sture Bjelkåker avtackade de avgående styrelsemedlemmarna
Lars Blomberg med
- diplom som hedersmedlem
- diplom för 20 års styrelsearbete
Björn Johansson med
- diplom som hedersmedlem
- diplom för 20 års styrelsearbete
Lotta Hessel med
- diplom för 5 års styrelsearbete
Ordföranden avslutade mötet.

Ulla-Britt Wallgren
Holger Kanth
Bilagor (ej medtagna i tidningen):
1.

Resultatrapport för perioden 199910-01 – 2000-09-30 (2 blad)

2.

Balansrapport för perioden 199910-01 – 2000-09-30

3.

Inventarieförteckning daterad
2000-09-30 (2 blad)

4.

Revisionsberättelse daterad 200010-27

DISGENs
historia

G

anska snart efter bildandet av
DIS började vi, det var Lars
Blomberg, Björn Johansson,
Bo Widstrand och Sture Bjelkåker, att i
studiecirkelns form hos Medborgarskolan, driva en programmeringskurs för att
på detta sätt få tillgång till några ABCdatorer att arbeta med. Vi hade inte då
några egna datorer och inte heller råd
att själva köpa några. Vi satt på lördagsförmiddagarna och programmerade i
kurslokalen. Så småningom växte så första versionen av DISGEN fram. Programmet innehöll bland annat en modul för ABC80 försedd med kassettenhet som kallades INKASS. Med detta
program kunde man börja att mata in
uppgifter. Under 1982 lanserade vi version 2 av DISGEN för ABC80 med Diskettenhet, som innehöll ett antal programmoduler för inmatning, kontroll,
uppbyggnad av tavlor och utskrifter. Version 3 kom under 1984.
I Partille funderade Arne Wallgren på
hur han skulle kunna hjälpa sin hustru
att med datorns hjälp få stöd i släktforskningen. De hade en Macintosh som saknade program för ändamålet. Arne tog
då initiativet att överföra DISGEN 3 för
ABC till Macintosh. Han anade kanske
inte vad han då gav sig in på. Efter något års arbete fick han fram en egen version av DISGEN, som fick benämningen 4. Successiv vidareutveckling genom
åren ledde fram till version 4.5 (ca 1988).
Programmet har genom åren uppskattats av ett stort antal medlemmar och an-

14
Nr 53, februari 2001

vänds än idag. Pga underhållsproblem
med programutvecklingsverktygen valde Arne att avsluta sitt programmeringsengagemang och programmet säljs inte
längre. DIS rekommenderar nya Macanvändare att pröva med programmet
Reunion. Detta program erbjöds DISmedlemmar med Mac till ett kraftigt reducerat pris under 1999.
Björn lyckades få Ericsson Information Systems (EIS) att donera ett ex. av
persondatorn Step/One. Till denna flyttade han Basic-versionen av DISGEN 3.
Programmet fick en meny som samlade
de olika programmen. Efter diverse puts
och förfining nådde programmet version
3.5 (1985). I denna version fanns både
dialog och utskrift på sex olika språk.
Värdefull hjälp vid språkanpassningen
fick vi av bl a Synnöve Molander i Lerum.
Lars fortsatte med en del programmering i språket TurboPascal och en ny version av DISGEN för CP/M började ta
form. Efter bl.a. div. försök på MicroBee, en australiensisk persondator som
dök upp på svenska marknaden, valde
vi till sist att satsa på MS-DOS och de
IBM-kompatibla datorerna som nu började ta ett fastare grepp om marknaden.
Ett klokt beslut skulle det visa sig. I jan
1991 skickas de första DISGEN 5 ut!
Nyheterna i DISGEN 5 var att programmet hade blivit en helhet. Med hjälp av
Funktionsknappar och menyer kunde
man snabbt komma åt olika funktioner.
Man slapp att själv ange individnummer på nya personer, relationer skapas
automatiskt. Man kunde också använda
mus! Nya utskriftsformer lanserades och
export/ import av data stödde nu även
GEDCOM-formatet, dock i separata programmoduler. Stöd för export till det nu
lancerade DISBYT infördes också.
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lemmar förflyttat sig baserat på data från DISGEN. DIS köper en digital kartdatabas med kommun- och sockengränser
från Kartverket. KarlAxel Ågren i Järfälla tar
på sig det tuffa arbetet att
göra en DOS-version. En
prototyp visas på Släktforskardagarna i Uppsala 1992. Vi inser att uppdraget är alltför komplext
med flera problem kvar
att lösa. Projektet läggs så småningom
på is. Först med ett standardiserat stöd i
en Windows-miljö inser vi att det är möjligt att ta upp bollen igen - detta sker så
småningom under betydligt mer gynnsamma förhållanden i version 8 av DISGEN (lev. början av 2001).
Olika kurser som hjälp åt våra släktforskare och DISGEN-användare efterfrågas alltmer. Som ett resultat av detta
anordnas i sept 1993 en cirkelledarkurs
i Stavsjö utanför Norrköping. Björnarna Molin och Johansson håller i trådarna. Vid detta kurstillfälle tillfrågas de
deltagande om de också vill vara lite av
DIS kontaktpersoner mot medlemmar.
Med ett positivt gensvar blir därmed
kursen startpunkten för den fadderverksamhet som sedan kom att växa sig stor
och stark.
Datorer med Windows blir allt vanligare. Detta ställer nya krav på programutvecklingen. Röster, bl a från Lars Wallgren i Göteborg, höjs för att DISGEN
skall anpassas till Windows. Samtidigt
finns det från andra håll önsemål om att
förädla DISGEN 5/5.1 för DOS.
Följden blir en kompromiss! DISGEN
5 ses först över. Resultatet blir efter
många synpunkter och önskemål från
både faddrar och andra "tunga" användare ett antal rättelser och nya funktioner (hopkoppling av pers, släktbok, mm)
och ett uppstädat användargränssnitt. En
helt ny pedagogisk handledning tas fram
av Hans Ahlborg. DISGEN 6 släpps till
medlemmarna i jan 1995.

Lars fortsätter sedan att arbeta vidare
mot en Windows-version, nu används
Borlands Delphi som utveklingsverktyg.
Denna version står klar att möta medlemmarna i feb 1997! Nyheter denna
gång är bl a inbyggd kalender, integrerad församlingsförteckning, web-utskrifter, stöd för bilder, ljud och video.
Under hösten 1998 bildas Programutvecklingsgruppen- PUG. PUGs syfte är
att samla in, besvara/kommentera och
sortera de olika förslag på förbättringar
och förändringar som lämnas från DISGEN-användarna. Inför kommande visioner av DISGEN får gruppen sedan
prioritera och komma med de förslag till
ändringar och förbättringar som bäst kan
gynna användarna. Medlemmar i PUG
är Jörgen Fryxell (sammankallande),
Carl-Göran Backgård, Lars Wallgren,
Olof Cronberg (fr. DIS styrelse) och
Björn Johansson (fr. DIS styrelse). PUG
var drivande vid valet av ändringar och
nya funktioner inför arbetet med DISGEN 8.
En annan viktig grupp är Felrapportgruppen. Denna tillsattes även den i slutet av 1998 och har bestått av två personer. Christer Gustavsson och Joakim
Asplund har tagit sig an den svåra uppgiften att analysera och klassificera de
olika felrapporter som kommer från programanvändarna och från de olika
faddrarna. På detta sätt har Lars kunnat
avlastas från den löpande störning i programmeringsverksamheten som dessa
felrapporter annars skulle utgöra.
Som sagt, står vi inför en ny leverans
av ett DISGEN-program: DISGEN 8
med en hel del förbättringar men framför allt med stöd för kartor och aktiv
koppling till DISBYT och Kyrkböcker
på nätet via Internet.
Under dessa 20 år har vi, som varit
inblandade, haft en mycket givande tid
tillsammans och det är med stor beundran vi följt framför allt Lars Blombergs
både kompetenta och ambitiösa insatser
vid programmeringen av DISGEN.

Den 11 januari 1991 registreras DISGEN som varuskyddat namn hos Kungl.
Patent- & Registreringsverket.
Parallellt med vidareutvecklingen på
DISGEN 5 påbörjas arbetet med DISKART - att rita kartor med markeringar
av var släkten bott och hur dess med-

Skärmbild från DISGEN 6

Björn Johansson
bjorn@dis.se
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Från BBS till
Internet
Presentation på årsmötet

V

åren 1989 frågar Sture Bjelkå
ker mig om jag som “kan det
här med kommunikation“ kan
titta på möjligheten att starta en BBS,
ett konferenssystem som man skulle
komma åt via telefon. I ett svagt ögonblick sträckte jag ut lillfingret och fick
tillbaka en pärm med programmet OPUS
beskrivet och fick börja läsa in mig på
Fidonet. Det var början till att bli en jagad person... personer ringde under högperioden dagar och kvällar och ville ha
hjälp. Man trodde tydligen att jag var
pensionär då många ringde även dagtid
vardagar!
Året innan hade Ewert Johansson i
DIS-VÄST startat “Starwalker“ och
hade släktforskarkoppling på den basen.
Vi hade då även ett möte om “Släktforskning och datorer“ på QZ:s KOM-system
och avtal med ABC-ÖST om att använda deras “Monitor“. Jag var alltså lyckligtvis inte den förste att ta steget ut i
BBS-världen. Att tränga in i programmet vara att förflyttas till en annan värld.
Där fanns uttryck som tydligen jag skulle
förstå redan vid start. Efter ett antal veckor hade jag börjat förstå hur det var tänkt
att fungera och hur jag möjligen skulle
få till det. Under sommaren installerade jag OPUS på en dosdator med häftiga 12 MHz och kunde förstöra den sommaren ned att mera praktiskt prova vad
det handlade om. Jag kunde logga in
lokalt och via modem (häftiga 2400
bps!!!) och börja få till en struktur med
meddelande- och filareor. Sen var det att
fundera på vad filareorna skulle heta,
vilket till del löste sig då Ewert redan
hade några av dem. I Diskulogen nr 16
oktober 1989 fanns en liten artikel om
“Elektronisk post och DISbas“ där “DIS
Family“ snabbpresenterades som varande på gång och lite senare var basen i
drift. Samtidigt sades även avtalet med
ABC-ÖST upp. Det blev ett antal rena
DIS medlemsareor och efter hand kopplingar till en Nordisk konferens och till
en internationell och även en på tyska. I
Diskulogen nr 17 januari 1990 kom den
officiella presentationen av basen och
hur man skulle göra för att komma
igång.
Diskuterandet blev efter kort tids drift
utbrett och många heta debatter fanns
det också om vilket släktforskarprogram
som var bäst. Debatter som ibland var
mycket låsta då igen ville ge sig eller
ens förstå vad den andra “falangen“ av-

såg. Men allmänt var det ett trevligt utbyte av idéer och hjälp mellan deltagarna under de första åren. Men även klagomål om att det tog tid (Diskulogen nr
18 mars 1990) och vi började även citera från de olika mötena i tidningen.
Sommaren 1991 kunde vi presentera
DISSÖK, som gjorde det möjligt att göra
fritextsökningar i ett antal registrerade
kyrkoböcker. Strax före julen 1991 gjordes DISBYT tillgängligt via Family och
vi kunde på årsmötet 1992 berätta att
det var ca 100 anrop per vecka från
omkring 600 olika personer. 200 av dom
utnyttjade DISBYT. Det var Olof Cronberg som var idésprutan för de programmen.
Det var inte mycket tid jag kom åt att
administrera datorn på. Det var bara en
åt gången som kunde köra, så det var
jag eller den som ringde upp och oftast
väntade jag ut nerkopplingen. Något
behövde göras och enbart byte till snabbare dator var inte lösningen. Vi hade
redan bytt till en snabbare (25 MHz) men
den räckte inte till för att även ta hand
om det snabbare 19200 modemet vi hade
skaffat.
Ewert hade börjat titta på Maximus
och även jag tittade närmare på det. Det
var ungefär samma men skulle lämpligen köras under IBM:s OS/2. Det gav
mig möjlighet att vara inne och arbeta
med systemet samtidigt som någon var
uppkopplad via modem. Toppen!!!
Ewert bröt marken och hade sitt igång
och jag jobbade på min sida. Kontakt
mellan våra testdatorer togs och det
fungerade. Vi var båda lyckliga tills
Ewerts dator kraschade totalt innan han
hunnit göra en systembackup... Det var
slutet för Starwalker... Jag petade dock
vidare med programmet och kunde skifta över under våren 1993 och i augusti
kunde jag skicka ut ett antal disketter
till i första hand DIS Mitt som också ville
komma igång. Dock hann Jan Nilsson i
DIS-Syd före och hade det snabbt igång.
Under sin “storhetstid“ hade DIS BBS:er
i samtliga regioner utom Öst.
Under hösten -94 började Family att
konstra och det visade sig vara en hårddisk som var på väg att lägga av. OS/2
reparerade och flyttade filer från trasiga
områden och det var inte trevligt att i
stort sett bo vid datorn. I mitten av oktober 1994 var det dags att skicka ut en
offertförfrågan på en BBS-dator med
minst 50 MHz klockfrekvens och den
kunde jag göra slutinstallationen på under vintern 1994. En helt ny värld öppnade sig med en 90 MHz dator och stort
skivminne som dock var tvunget att byggas ut efter några år. Och ringandet var
stort och fortsatte att vara stort ett par

år, men skrivandet var det dåligt med...
Basen skötte sig exemplariskt och mitt
behov att administrera den minskade
med tiden allt efter som jag ordnade rutiner som hanterade loggar automatiskt.
Efter hand blev det inte många som var
kvar. Alla krävde internet koppling, något som var möjligt även med BBSen,
men det var dyrt med internet kopplingar.
I början av november 1995 ansökte vi
om att få registrera vår dis.se domän och
började 1996 gå över till att vara på webben. Björn Johansson var den stora motorn där tillsammans med Jonas Medin.
Dit flyttades våra tjänster med i första
hand ett enkelt konferenssystem och ren
information. Julen 1998 kom DISBYT
igång där och kunde utvecklas på ett
bättre sätt än på BBSen. Där fanns även
möjligheten att sprida uppgifterna även
om det är svårt att uppbringa engagemang. Jag hade hela tiden varit ensam
ansvarig för BBSandet och även stödet
till regionerna. En tung men samtidigt
ganska trevlig uppgift. Men antalet inringande minskade sakteliga och det var
bara enstaka som inte bara läste och dom
flesta gick direkt in i DISBYT sökningen. Så en dag våren 1999 bröt en hårddisk ihop och det var början till slutet på
DIS Family epoken. Webben tog över
helt och hållet och vi kunde officiellt
stänga alla BBSer i oktober -99 och jag
kunde dra en suck av lättnad.
På webben hade vi i stort sett allt men
jag saknar en del som BBSen hade, som
ett bra konferenssystem och framför allt
engagemang från våra medlemmar. Var
finns alla diskussioner? Det verkar som
om vi helt förvandlats till passiva tittare. Vi behöver på något sätt komma
igång och se att allas våra kunskaper är
värdefull. Var finns dom bra kontakterna med omvärlden?
Vad ska vi satsa på för framtiden?
Webben verkar inte vara helt utnyttjad
utan där kommer fler möjligheter med
våra fasta kopplingar från hemmet. När
har vi igång våra första organiserade
utbildningar kring program? Hur ska vi
enklare kunna göra våra forskningsresultat tillgängliga på ett säkert sätt så
att resultatet av våra vedermödor inte
bara kopieras och sprids som sanningar
av andra? Det är bara några av frågorna
vi måste brottas med för att föra DIS
webbsatsning framåt. Nu har vi en fast
koppling in i vår hus i Gamla Linköping och kan testa lite nya möjligheter
på ett enklare sätt och förhoppningsvis
göra det i grupp än som ensamvargar.
Bo Kleve
bok@dis.se

16
Nr 53, februari 2001
DIS nye styrelsemedlem
Olof Fahlander
presenterar sig själv
med några tankar

Lite
genalfilosofi

S

om nybliven släktforskare med
mina rötter mellan Åsele och Vil
helmina, vill jag gärna delge läsarna några korta glimtar av den mängd
tankar som hunnit passera genom mitt
huvud under de kvällar då jag suttit med
mitt databasprogram. En viktig del av
tankarna gäller frågan: Varför gör man
detta arbete som på ett svårförståeligt sätt
känns så fascinerande? Frågor på gränsen till det rent existentiella; vad är eller blir det av våra liv, då vi går ur tiden? Hur ser vårt personarv ut? Är det
verkligen de årtal då vi föddes, gifte oss
och dog? Det kan många gånger kännas
torftigt att sitta att leta efter årsuppgifter för födseldatum, namnuppgifter,
gårdsbeteckningar, osv, med tanke på att
alltsammans är enbart torra sakuppgifter kring nu döda personers liv. Men jag
tycker det är viktiga frågor, eftersom jag
upplevt detta med en viss inre psykisk
dimension. Jag har känt det som dessa
människor talat till mig, i en stum dialog, men med sina olika personligheter
och livsöden. Var är dessa personer nu?
Var är resultatet av deras arbete? Till stor
del ligger svaret just hos mig själv, i mig
som lever nu. Jag blickar samtidigt framåt, till ännu ofödda generationer och
hoppas att framtida släkter skall finna
värdet i att jag nu fått "gräva där jag står"
och gett dem en bra utsiktspunkt till vårt
gemensamma ursprung. Där är en viktig dimension i det historiska arbetet.
På en öppen diskussionsgrupp (i "Rötter") har jag från Anders Berglund och
Håkan Skogsjö, inspirerats av liknande
intressanta frågor, t.ex. är det "risk" för
att släktena och byarna blir "utforskade", genom den dammsugning på gammalt material som sker? Är det så att vi
fråntar kommande släkter glädjen vi själva kan känna över att upptäcka och leta
och att finna sådant som är gömt men
ännu låter sig uppdagas? Då man inom
ett fåtal tiotal år förmodligen kartlagt det
mesta, kanske det inte längre finns mer
att upptäcka? Vad skall vi släktforskare
då göra? Det kan låta paradoxalt, men
svaret kanske inte är så självklart som
det kan låta. På Island har man bestämt
sig för att ta ett helhetsgrepp på problemet och katalogisera "allt". 650 000 is-
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länningar finns
snart på några CD
som med lätthet
kan massframställas! Förmodligen blir det likadant här hos oss, i
sinom tid. Är det
en utveckling vi
ska stävja, eller
påskynda?
Efter att nu ha
spridit ut lite frågor och tvivel, låt
mig formulera
vad jag ser som
svar och hopp om
framtiden. Vi kan ta en utgångspunkt
kring en mycket konkret fråga: Vilken
kunskap blir faster Astrid gladast över:
Ett register till en födelsebok, eller en
spännande utredning som berättar släktens historia och dess många färgstarka
människoöden?
Forskningen ligger i att inlevelsefullt
kombinera och analysera källornas uppgifter i syfte att vinna ny kunskap, inte i
ett mekaniskt sorterande som många
verkar tro. Risken för "utforskning" tror
jag samtidigt inte vi behöver vara rädda
för, om vi bara är beredda att låta våra
intressen byta inriktning. I framtiden, då
det mesta finns publicerat på webben,
kommer det mer kommer att handla om
att illustrera, dramatisera och levandegöra innehållet i den kunskap vi kommer att framskapa. Detta med Web-publicering är bara en början på ett mer
omfattande arbete i dramaturgins tjänst.
Låt oss istället uppfatta vårt arbete i likhet med Wilhelm Moberg, som i t.ex.
"Utvandrarna" naturligtvis inte ordagrant återgav vad personerna lär ha sagt,
men hans verk har fått kraft genom den
verklighetsbakgrund varpå det bygger.
Syftet är då även inställt på att fånga
lyssnaren i ett berättande, som så långt
som är möjligt bygger på verklighetsbakgrund, men som även innehåller ett
visst mått av fiktion. Inte för att lura
åhöraren, utan för att levandegöra.
Min egen personbakgrund: Jag har
rötter i Idvattnet, kring vilket jag är intresserad av att göra byforskning. Det är
sorgligt att se den avfolkning som sker i
Norrland, och det är hög tid att inleda
räddningsarbetet, med att levandegöra
det ursprung vi alla har. Jag är lektor i
dator- och medieteknik vid Linköpings
Universitet (Campus Norrköping) med
email olofa@itn.liu.se, och tar gärna
emot synpunkter från intresserade.

Inför levernsen av nya
DISGEN 8:

Rådgivning
till DISGENanvändare

O

m du behöver hjälp med DIS
GEN 8 så ska du kontakta en
fadder. De kan med största
sannolikhet hjälpa dig att reda ut ditt
problem. Vår expedition har inga möjligheter att hjälpa dig. De flesta faddrarna kan nås både på telefon och på Epost. Du hittar adressuppgifterna enklast i Diskulogen och på DIS hemsida.
Faddrarna kommer, precis som tidigare, att vara de mest lämpade att hjälpa till i akuta frågor. Även om du misstänker fel i programvaran ska du kontakta en fadder för att få hjälp att komma runt problemet. Om det är ett programfel som går att återskapa, så hjälper de till med att vidarebefordra felet
till DIS utvecklare.
Om din fadder inte kan lösa problemet omedelbart, så fortsätter de att försöka att klara ut det med hjälp av sina
fadderkollegor eller andra funktionärer
i föreningen och återkommer till dig.
E-postadressen till DIS för felrapportering kommer att försvinna under våren. De frågor som kommit har främst
varit av rådgivningskaraktär, dvs ärenden som lämpar sig bäst för våra duktiga faddrar att ta hand om. Faddrarna är
dessutom fler och bättre tillgängliga än
de medlemmar som tagit hand om (e-)
postfrågorna. Vi tror och hoppas att våra
medlemmar kommer att få bättre och
snabbare hjälp på detta sätt.
Christer Gustavsson
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dieförbund och folkhögskolor för kunskapstraditionen vidare.
Hur kan vi i den nuvarande situationen lyfta fram innehållet i det skrivna
kulturarvet så att den unga generationen skall få möjlighet att kunna utveckla en källhistorisk bakgrund att förhålla
sig till?
Kanske måste bristerna inom det ”reguljära” utbildningssystemet uppvägas
genom att folkbildningen gör en insats
t.ex. inom ungdomsskolan.
Från SVAR:s sida har vi angripit problemet genom att planera för utvecklingen av ett antal hjälpmedel som skall
underlätta för den intresserade att tränga
in till det skrivna kulturarvets skatter.

SVAR:s
Paleografiprojekt

I

slutet av 80-talet upphörde MISprojektet, (Människan i samhälls
omvandlingen) som var ett ambitiöst anslag att nå ut till ungdomsskolan
med historiska källor i form av kyrkoarkiv.
Under den korta period jag var engagerad i projektet visade det sig att många
lärare hade minst lika stora problem att
läsa äldre dokument som eleverna.
En annan erfarenhet var att vi som
läste historia inom lärarutbildningen,
inför våra uppsatser sällan vågade oss
på arkivstudier som sträckte sig längre
tillbaka i tiden än slutet av 1800-talet.
Vi var rädda för att fastna i svårtolkade
dokumentsamlingar, med försenade uppsatser och äventyrad studiefinansiering
som följd. Säkert har många goda uppsatsideer genom åren fallit på grund av
detta.
Visserligen fick vi som historiestuderande en och annan lektion i handskriftsläsning. Med hjälp av suddiga papperskopior stavade vi oss igenom spridda
dokumentsidor som ofta ingått i lärarens
avhandlingsmaterial.
Paleografi är så vitt vi kunnat utröna
inte en akademisk disciplin i Sverige
idag, inte ens inom den arkivvetenskapliga sektorn.
De främsta bärarna av den paleografiska lärotraditionen är i stället de folkbildande privatforskare, t.ex. släkt- och
hembygdsforskare som med hjälp av stu-

Om programmet
"Paleografi - Studier i
handskrifts-läsning"

L

äromedlet behandlar läsförstå
else i handskrivna arkivmateri
al från 1600-, 1700- och 1800talen. CD:n är uppdelad i 4 huvuddelar:
Inledning med programstuktur, Lästeknik, Skrifthistoria, Skriftprover och en
Litteraturlista.
Inledning med programstruktur ger en
snabb överblick och navigering i de
olika arkivsektorerna i programmet.
Lästeknik lär ut en användbar metod
för att tyda äldre skrivna dokument.

Ett första steg är färdigställandet av
läromedlet ”Paleografi- Studier i handskriftsläsning”

Skrifthistoria redovisar för en del tidstypiska grammatiska regler samt
över skriftspråkets utveckling i
korthet.

Programmet är ett resultat av två års
arbete i samverkan med Mitthögskolans
arkivutbildning och Näringslivsarkiv i
Norrland (NIN).

Skriftprover. Här ligger originaldokumenten inscannade, ca 600 sidor ur
ca 150 dokument.

En fördel med digitala media är att
stora mängder information kan lagras
och göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt. Paleografiprogrammet innehåller närmare 600 dokumentsidor från
tre århundraden (1600-, 1700- och 1800talen) ur fem arkivsektorer (kyrkliga-,
juridiska-, civila myndigheters-, militära- och privata arkiv) och utgör därmed
den mest omfattande exempelsamling
som någonsin getts ut på svenska i undervisningssyfte. Att ge ut samma material i tryckt form skulle ha ställt sig
alldeles för dyrbart.
Genom den digitala tekniken kan vi
också presentera informationen på ett
mera ”levande” sätt som underlättar lärandeprocessen, att omforma information
till kunskap.
Programmet har en egen hemsida med
fakta, demoversion och beställningsfunktion. Gå till
WWW.svar.ra.se, välj Paleografi
Du kan naturligtvis också beställa per
telefon och post eller kontakta närmaste
landsarkiv eller släktforskarförening.
SVAR hoppas kunna fortsätta utveckla läroinstrument och hjälpmedel för att
nå nya grupper i samhället och öka användningen av det skrivna kulturarvet,
därför tar vi tacksamt emot råd och synpunkter inför den fortsatta verksamheten.
Peder Andrén
Projektledare
peder.andren@svar.ra.se

Avsnittet är uppdelat i fem arkivsektorer:
Kyrkliga arkiv (födelse-, dop-, vigseloch dödböcker, husförhörslängder,
m.m.).
Juridiska arkiv (saköreslängder, bouppteckningar, förhörsprotokoll,
m.m.).
Civila myndigheters arkiv (mantalslängder, kronofogdeärenden,
m.m.).
Militära arkiv (militära rullor, indelningslängder, m.m.).
Privata arkiv (privat korrespondens,
företagshandlingar, m.m.).
Varje arkivsektor är uppdelad i de tre
tidsepokerna. De kyrkliga arkivmaterialen är dessutom uppdelade i geografiska regioner.
Till varje enskilt dokument finns:
*

Källhänvisning och i de flesta fall
kommentarer.

*

Läsförståelseövningar.

*

Jämförande renskrift av första sidan med förstoringsfunktion.

*

Litteraturlista. Här finns en förteckning på passande litteratur för den
som vill fördjupa sig i ämnet.
Maskinkrav

IBM-kompatibel PC med CD-ROM
spelare. 32 MB RAM, 16 bit färg. 800 x
600 skärmupplösning, rekommenderad
processorhastighet: 200 MHz.
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Ge bort en Cd
med släkten
- väck intresse med hjälp av
multimediapresentation

M

ultimedia Builder heter programmet som jag använde
för min presentation på Slätforskardagarna. Det är ett litet, billigt,
mycket kompetent program med vilket
man skapar programfiler och framförallt
en autorun-fil som automatiskt kör igång
en presentation när man stoppar in en
Cd-skiva i CdROM-spelaren.
Med Multimedia Builder kan du lätt
bygga upp menyer med snygga knappar
med normalt windows-stuk eller egna
designade fotoknappar. Till dessa knappar kan man sedan knyta olika händelser: Visa bilder, visa en textsida, spela
upp ljud, visa video, starta en websida,
starta ett annat program, spela upp musik från olika källor – wav, midi, mp3,
och så vidare. För att använda ett slitet
uttryck: Endast din egen fantasi begränsar vad du kan göra.
Att förstå och använda programmet är
ganska lätt, det ligger något över nybörjarnivå men inte mycket. Kanske kan det
vara en språngbräda med vilken nybörjaren svingar sig in i multimediavärlden. Vill man presentera sina bilder är
det naturligtvis bra om man behärskar
lite elementär bildbehandling; vill man
presentera ljud eller video bör man naturligtvis veta lite om hur man arbetar
med sådant i datorn. Programmet kan
vara det som ger en kick att börja lära
sig mer.
Vad jag själv har gjort är en Cd som
innehåller presentation av c:a 170 bilder från släkthistorien. Där finns också
ljudfiler från 30-talet och 70-talet med
bland annat en predikan av en äldre släkting. Vill man se släktredovisning kan
man klicka på en knapp som drar igång
datorns webläsare och man kommer in i
släkten genom DISGEN’s html-gränssnitt och kan klättra runt bland antavlor, ansedlar och släkttavlor.
Jag har också lagt in kartor över en
stad där min släkt bott på nästan 30 olika ställen. Blå små knappar markerar
släktadresserna och när man klickar på
knapparna kommer det upp en skylt som
talar om vem som bodde där och när.
Att få släkten mer än artigt intresserad av resultaten av den egna forskning-
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en har varit svårt. Denna Cd som jag
gjorde med hjälp av Multimedia Builder har redan några dagar efter julafton
gett mer respons från släkt och närstående än allt annat material jag spridit
under mer än tio år. Jag tror att detta är
ett viktigt steg mot framtiden för presentation av släktforskningsresultat. Det
som Multimedia Builder kan, skulle jag
vilja se integrerat i DISGEN inom kanske fem år. Varför inte?
Programmet kan man hämta gratis
från www.mediachance.com Det fungerar fullt ut i gratisversionen men man
får en ful tjat-skylt på allting man gör.
Vill man registrera programmet kostar
det $45; tämligen billigt för det man får.
Jag kan inte säga några exakta minimikrav på datorprestanda men jag kan föreställa mig att man behöver minst en P
133 för att det inte ska bli olidligt och
kanske 32 men helst 64 Mb arbetsminne. Ska man inte bara göra en presentation på den egna datorn utan vill kunna
distribuera den på en Cd, behöver man
ha tillgång till en Cd-brännare. Lycka
till!
Lars Wallgren
larswa@swipnet.se

Demografisk
Databas
Södra
Sverige

I

ngen trodde väl den gången 1996,
på arkivkonferens i Olofström, att
det projekt undertecknad då presenterade för den relativt nyblivne landsarkivarien Jan Dahlin, år 2000 skulle ha
utvecklats till något som skapar riktiga
arbeten till ett stort antal funktionshindrade över hela södra Sverige. Ingen mer
än jag själv. Att vi dessutom skulle sätta
något av en standard för hur ett sådant
här arbete skall utföras var en vision vi
hade, som visat sig bli verklighet. Idag
sysselsätter DDSS som blev det officiella namnet på projektet drygt 30 anställda och ungefär lika många i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Inom projektet har vi tagit fram ett
program för avskrift av kyrkoböcker.
Programmet distribueras fritt till alla
intresserade och finns för nedladdning
på projektets hemsidor

www.ddss.nu .
Vidare har ett regelverk för arbetet tagits fram som bygger på erfarenheter inte
bara från DDSS-projektet utan även från
arbetet med registreringen av Skånes
Demografiska Databas, ett arbete som
utfördes i Lund under mitten av åttiotalet. Även detta distribueras fritt till intresserade. Arbete pågår också med en
s.k. kodbok, en beskrivning av varje fält
som ingår i databasen. Denna skall kunna ligga till grund för framtida registerprojekt inom detta område. Genom att
följa kodboken garanteras att databaserna blir kompatibla med varandra.
Målet för arbetet har hela tiden varit
att via Internet fritt tillgängliggöra högklassiga register med uppgifter ur det
unika svenska folkbokföringsmaterialet.
Detta är ett centralt mål som fortfarande följer projektet.
Till dags dato har ca 200 000 poster
godkänts för utläggning på nätet.
Ytterligare ca 300 000 poster befinner sig i olika stadier av kontrolläsning.
Varje dag excerperar grupperna ytterligare ca 1 500 poster.
Dessa kommer efter två kontrolläsningar ute i grupperna till kontrollgruppen i Lund där de slutligen godkänns
för Internet
Under våren har vi konverterat databasen från Access-format till MS SQL
7.0, detta för att söktiderna skall kortas
radikalt samtidigt som antalet möjliga
samtidiga besökare blir obegränsat. När
vi under hösten introducerar en engelskspråkig variant av hemsidorna kommer
denna kapacitetsökning att behövas.
Under året kommer databasen också
att kompletteras med möjlighet till
normerad sökning i namnfälten, detta för
att underlätta för forskaren att hitta sökt
information.
Samtidigt som arbetet med DDSS pågår har den under mitten av åttiotalet
upprättade Skånsk Demografisk Databas konverterats till lämpligt databasformat och tillgängliggjorts på DDSS hemsidor. Här finns också ett antal födelseregister som framställts vid Malmö
stadsarkiv. Dessa kommer under hösten
att ytterligare kompletteras med såväl
vigsel som dödregister.
Projektet skall pågå i första hand till
2001-12-31 men vi hoppas naturligtvis
på att få fortsätta tills arbetet är slutfört
Anders Svensson
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Skånska
trumpetare

P

å Släktforskardagarna visade jag
en CD-skiva jag håller på att
göra om mitt forskningsprojekt
om Skånska Trumpetare. Programmet
jag använder heter Multimedia Builder
och är ett s.k. share-wareprogram. Man
hittar programmet på

att sätta ett ansikte på ett namn.
Jag tycker att presentationen gick bra
och detta är ju bara ett exempel på vad
man kan göra med Multimedia Builder
eller något annat multimediapresentationsprogram. Jag har har många tankar på vad man kan göra, t.ex. en sockenpresentation m.m. Det gäller bara att
få idéer. De flesta går att genomföra.
Niklas Hertzman

http://www.mediachance.com
Jag härstammar från minst 7 trumpetare (och är släkt med många fler) och
då jag själv spelar trumpet, så slår ju tanken en, om det "ligger i blodet" ? Som
släktforskare är man ju nyfiken och vill
veta mer om sina släktingar, i detta fallet trumpetare. Jag började leta efter litteratur som beskrev trumpetarna, vad
deras arbetsuppgifter var o.s.v., men det
var ett mycket magert resultat. I samma
veva började jag att kartlägga en del
trumpetarsläkter, det finns tre stora i
Skåne och såg hur ofta man gifter sig
med andra trumpetaredöttrar. Tanken
slog mig att man kanske skulle göra en
sammanställning (skrift) om trumpetare i Skåne, vilka de var och vad de sysslade med. Men eftersom trumpetarna är
så beroende av sina signaler för att förmedla sina chefers budskap och order,
så blir en tryckt sammanställning inte
så bra. Man kan ju inte återge ljud på
papper. Till detta passar ju en multimediapresentation bra. Här kan man kombinera text, bilder och musik (signaler
och marscher).
Presentationen har jag byggt upp som
en bok, där man efter en inledning kommer till en innehållssida. Man kan sedan bläddra fram och tillbaka i "i boken", men man kan även hoppa till ett
specifikt kapitel från innehållssidan. I
avsnittet som handlar om trumpetarens
arbetsuppgifter visar jag exempel på vilka signaler de spelade, både i notform
och om man klickar på noterna, så får
man höra hur signalen låter. Ett helt
avsnitt ägnar jag mig åt trumpetarna, när
och var de tjänstgjorde, vad som står om
dem i de militära rullorna. Jag håller
även på att samla in material om deras
civila liv, vem de var gifta med och vilka barn de hade. Min tanke är att om
man träffar på en trumpetare som har
varit verksam i Skåne, så skall man hitta en hel del intressanta saker i min presentation.
Under släktforskardagarna var det
många som kom fram och pratade och
ville titta. En hel del hade jag haft kontakt med via E-post och det är alltid kul

Insändare

Mer om
Scanning

O

m vi nu kan återuppta diskus
sionen om att scanna mikro
negativ vill jag meddela Mikael Ehrin och andra intresserade att den
Epson Perfection 1200U med tillsatsen
för bakgrundsbelysning av negativen
(Filmadepter) som nämndes i hans insändare i Diskulogen nr. 50, är enastående bra och ger högupplösande förstoringar av ibland mycket dåliga orginal.
Jag har som prov scannat in 32 mm

rullfilm av födelsebok m.m. vilka bilder
jag sedan behandlat i Paint Shop Pro där
jag gjort dem ljusare och ökat kontrasten samt ibland ökat skärpan något. I
Filmadaptern, som har en öppning om
4 X 5 tum och har ett nedfällbart lock
med en vit glasruta som är belyst bakifrån, lägger man i en svart ram som läggs
i öppningen och styr filmen som kan matas ruta för ruta. Microfichen får man
lägga direkt på glaset och rikta in då
SAKA har limmat på ett "handtag" som
gör att dom inte passar i någon av dom
medskickade ramarna. Jag har använt
upplösningen 1200 dpi som sämst och
med interpolerad upplösning på 2400 dpi
för dåliga orginal och ser man inte tillräckligt bra då så är källan för dålig överhuvudtaget.
Epsons instruktioner är knepiga och
virriga och de medskickade programmen
lämnar mycket övrigt att önska som t.e.x.
att jag fick med Adobe:s bildbehandlingsprogram på portugisiska. Jag valde att bara installera drivrutinen och att
enbart använda Paint Shop Pro 5 men
vilket annat bildbehandlingsprogram
som man känner för går ju bra så länge
det accepterar Twain-drivrutiner.
Sten Kumlin
Medlem 11432,
makadam@hem.utfors.se
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Efterlysningar
Efterlysning 52:1
Söker min biologiske morfar. Slaktaren Johan Alfred Persson från Tyringe (Finja-Skåne). Född omkring 1880.
Var trolovad 1910 med Margareta
Berglund från Resele (Ångermanland).
Margareta kom 1909 till Ängelholms
mejeri, därefter 1910 till Malmö som servitris. De fick en dotter Ella Berglund,
född 19 april 1911. Barnet lämnades
först till Amanda Klang i 3 månader.
Det blev faderskapsmål, vet ej var
tingssaken hölls. Johans systrar ville ta
hand om Ella. En ny slaktare, Johan
Lundbom från Lund, tog hand om Margareta och Ella och de gifte sig och flyttade till Ångermanland 1912.
Vet någon något om min mor Ellas biologiske far?? Tacksam för alla uppgifter. Ellas far angavs som "okänd".
Medlem nr 16449
Marianne Mårtensson
Brunnsgatan 5
561 41 Huskvarna
Tel 036-143627
070-3006980
marianne.martensson@mail.bip.net

Efterlysning 52:2
Jeg søker etter foreldre og evt.søsken
til følgende tre personer:
1. Kristiane Konstanse Henriksdotter, f. 11.08.1852 i Alvsborg, d.1930 i
Norge. Kristiane flyttet til Norge, og giftet seg i 1873 med Lars Hansen, f.1843
på Hvaal gård, Lardal i Vestfold. De
bodde på Hvaal gård, og fikk åtte barn,
og har mange etterkommere her i Norge.
2. Christina Bengtsdotter, f.
11.01.1822 i Vassända. Hun giftet seg i
1859 med Olaus Svensson, f. 1826 i
Forshälla, d.1864. Christina og Olaus
fikk to barn: Anna Maria Olsson f.
01.01.1860, Emil Emanuel Olsson, f.
06.07.1863, begge født i Forshälla. Har
ellers få opplysninger om Christina og
datteren Anna Maria. Sønnen Emil
Emanuel Olsson flyttet til Norge, giftet
seg i 1891 med Emilie Eliasdatter, f.
1866, Botne i Holmestrand. De fikk ni
barn, og har mange etterkommere her i
Norge.
3. Erik Hybert, f. 23.06.1831 i Ødeborg, d.1909. G.2.g.m. Beate Jonsdotter, f. 24.06.1830 i Färgelanda, d.1918.
Erik var torpar av yrke, og familien bodde i Sandviken i Färgelanda. Erik har
fra 1.ekteskap sønnen Johannes f. 1853,

han flyttet til Norge. Erik og Beate fikk
tre barn: Ada Kristina, f. 1860, Lisa
Kajsa f. 1865, Adolf, f. 1869, flyttet til
Norge og giftet seg med Lina Eriksen, f.
1866. De fikk fem barn.
Med vennlig hilsen
Medlem 16540
Turid Kjær
Elgstien 3, 3174 Revetal, Norge
E-mail: Kjear @sensewave.com

Efterlysning 52:3
Jeg har slekt i Nord-Sverige NedreTorneå/Haparanda. Slekta heter Heiskel/Heiskala. Min stamfar Hans Hansson Heiskel, f 1770, reiste fra Vojakkala på 1790 tallet, giftet seg i norge 1801.
Håper at noen kan bidra med opplysninger om slekta eller tips om hvordan
jeg kan hente opplysninger.
Hilsen
Per L. Larsen
Skipper Nilsens gt 29
8613 Selfors
Norge.
E-post: laularse@online.no

Efterlysning 52:4
Aspeboda (W) på 1500-talet
Vi, två kusiner, som släktforskar på
våra mödrars anor och har kommit till
1500-talet och Bergsman, Jöran Eriksson, L:a Aspeboda sydväst om Falun. Vi
har funnit namnen Erik och Eriksson på
nedanstående personer, men inte om,
eller hur, de kan vara släkt med varandra, vilket vi tills vidare tror att de är.
Kan någon som ev forskar eller har forskat på nedanstående personer hjälpa oss?
1. Bergsman Jöran Eriksson L:a
Aspeboda, född omkring 1560.
2. Bergsfogde Erik Hansson är
omnämnd i Dalasamlingen, Faluns bibliotek, där följande finns skrivet:
1524-07-24 fick han av sin moster
Agneta Jeppesdotter Lilla Aspeboda,
vilket tidigare hade tillhört Krassowgodset. Agneta och Birgitta Jeppesdotter tillhörde Risholnssläkten - en sidogren till en av ätterna Svinhufvud. Eriks mor Birgitta Jeppesdotter var syster till Agneta. Erik torde vara född
omkring 1480/1490.
Vid den tiden fanns två Aspeboda;
Stora och Lilla Aspeboda, det senare låg
där nuvarande Aspeboda kyrka är belägen och Stora Aspeboda låg ganska långt
därifrån ut mot vägen till Borlänge.

3. Erik Hanssons son: Hans Eriksson torde vara född omkring 1510/1520.
4. Hans Erikssons dotter: Katarina
Hansdotter född omkring 1540/1550
hade en son, Israel Petri Nåsensis (eller Nåsenius alt. Nåsensius) som var
präst i Nås omkring 1605/1615.
Vår ana, Bergsman Jöran Eriksson
L:a Aspeboda, född omkring 1560 hade
en son, Jöran Jöransson, född i L:a
Aspeboda 1588/1594, eller Georgius
Georgii Asperus som han kallade sig
efter prästvigning år 1621 och som prästvigd var kaplan i Svärdsjö (1623-1636)
och Falun (1636-1645) samt kyrkoherde i Nås 1645-1658.
Tacksamma för tips om ev. släktförhållande eller om någon kan anvisa källor att söka i.
Medlem 12102
Ingvar Ilebrand
Solrosvägen 71,
125 55 Älvsjö
tel. 08-646 01 63
Medlem 12567
Bernt Jonsson
Kärrvägen 14,
177 60 Järfälla
tel. 08-580 382 18

Efterlysning 52:5
Till min släktforskning behöver jag
uppgifter om Johan Andersson f 184209-14 i Jämsjö i Blekinge. Blev änkling 1873-12-29, hustrun hette Carin
Göransdotter och fick barnen Elina
Kristina f 1864-02-06 i Ramdala och
Amanda Charlotta f 1867-0116 i Ramdala.
Han flyttade till Stockholm och från
Stockholm 1884-05-10. Han bosatte sig
i Knösta i Harmånger (Hälsingland)
som stenhuggare och träffade Brita Greta Ersdotter. Barnen följde med Johan
till Knösta.
Har letat på mikrokort men har ej hittat något. Finns det någon som vet något om Johan, var han kom ifrån och
vilka var hans föräldrar? Är även intresserad av vart barnen tog vägen.
Jag hoppas att någon som läser detta
kan hjälpa mig!
Med vänlig hälsning
Medl 11567
Linda Eriksson
Stormyravägen 11
824 51 HUDIKSVALL

21
Nr 53, februari 2001

med SLÄKTFORSKARNYTT

DISGEN 8 på
Macintosh

J

ag vill bara rapportera att jag har
testkört DISGEN 8 i VirtualPC på
min Mac (Powerbook G3 300
Mhz) och det verkar fungera bra. Det
tog 11 minuter att konvertera mina
12000 personer och 5000 orter. Utan
några större problem kunde jag överföra min antavla till kartdelen, vilket innebär att man får en ganska god bild över
var ens förfäder har verkat.
Så här långt verkar det att fungera bra.
Det är inte supersnabbt, men helt ok.
Jag tycker att programmet ser mycket
bra ut. Nu gäller det bara att lära sig
alla finesserna...
Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se

Från södra
horisonten

B

land kommande evenemang
kan nämnas att vi som vanligt
kommer att delta i SGF:s (Skånes Genealogiska Förbund) stämma på
Spyken i Lund den 31 mars med utställning av Disgen, Disbyt m.m. Stämmans
tema är Hantverkare och Skråväsen. Vårt
eget vårmöte blr den 5 maj i Eslöv, då vi
kommer att ta upp ämnet Disgen-export
till egen hemsida. Vi vill också rekommendera våra regelbunda lördagsträffar
(olika för olika orter) i Ronneby/Kallinge, Eslöv och Höganäs (det senare nytt
för i år). Där brukar vi diskutera aktuella, egna problem eller ha ett tema.
Den som är intresserad kan på vår
hemsida, www.dis-syd.m.se, under 'Kalendariet' resp. 'PC-träffar' kolla detaljerna om dessa båda möten och om våra
lördagsträffar. Där finns också en hel del

annat matnyttigt för oss sörlänningar
men också för övriga DIS-medlemmar.
Gör ett besök!

Koppla giften
Ett par medlemmar har haft problem
med att ordna kopplingen mellan ett par.
I båda fallen visade det sig att man hade
samma kön på kontrahenterna och då
går det förstås inte. Felet uppstår oftast
vid import från andra program med lösligare förbindelser. Lösningen blir förstås att åstadkomma ett könsbyte på den
mest lämpade partnern.

Tecken och symboler
Några har också frågat om hur man
fixar till konstiga tecken, som inte finns
på tangentbordet. Enklaste sättet är att
hålla ner vänster Alt-tangent och sedan
använda siffrorna till höger på tangentbordet för att skriva lämpligt nummer.
När man släpper Alt-tangenten så visas
valt tecken med den storlek som gäller
för texten i övrigt. Fungerar i de flesta
program, om man kan numret.
Men hur får jag tag i rätt nummer?
Det finns flera sätt men ett enkelt sådant är att i Windows välja Start > Kör
… och där skriva CHARMAP (eller
charmap) och sedan Enter. Man får upp
ett fönster med olika tecken. Välj aktuellt teckensnitt (t.ex. Arial, Times New
Roman eller något mer exotiskt) uppe
till vänster och markera sedan önskad
symbol eller tecken. Nu ser man i nedre
högra hörnet (se pilen) hur man kan få
fram önskad krumelur.
Alternativt kan man dubbelklicka på
tecknet för att tända knappen Kopiera.
När man sedan går tillbaka till insättningsstället i t.ex. Disgen och trycker på
Ctrl+V så åker tecknet in. Har man flera tecken i rad så utnyttjar man rutan
uppe till höger där tecken att kopiera
visas. Genom att dubbelklicka på flera i
rad så kommer de alla dit och man kan
trycka på Kopieraknappen när allt är
färdigt. Testa!
Ove Billing

Kalender
--- Februari 2001 --3

DIS Syd, Eslöv TEMA: Släktbok,
kl 13-17
3 DIS-Småland Årsmöte, S:t Sigfrids
folkhögskola, Växjö kl 10.00
7 DIS-Öst, OSTkupan, 19.00: Temakväll Ljud.
14 DIS-Öst, Birger Jarlsgata 104, kl
19.00: DISGEN 8.
17 DIS Syd, PC-träff i Höganäs, kl 1316.30
17 DIS Syd, Kallinge Folkets Hus, kl
10-14
21 DIS-Öst, OSTkupan kl 19.00: Temakväll CD.
24 DIS Syd, Eslöv, PC och Mac, kl 1317
24 DIS-Mitt Årsmöte kl 11.00 i Campus Åkroken, Mitthögskolan i
Sundsvall.

--- Mars 2001 --3
3
10
13
17
24

DIS Syd, Eslöv, TEMA DISGEN
8, k 13-17
DIS Syd, Anbytarträff med en 4
Skåne.
DIS-Öst, Årsmöte. Plats och klockslag ej fastlagt.
DIS / ÖGF, Forskarstugan G:a Linköping kl. 19 Videokväll
DIS Syd, PC-träff i Höganäs, kl 1316.30
DIS Syd, Kallinge Folkets Hus, kl
10-14

24-25 Släktforskarförbundets förtroendemannakonferens, Leksand
27 DIS / ÖGF, Forskarstugan G:a Linköping kl. 19. Videokväll
31 DIS Syd, Spyken, Lund, kl 13-17

--- April 2001 --7 DIS Syd, Eslöv, TEMA DISGEN 8
7-8 DIS styrelsemöte i Linköping
21 DIS Syd, PC-träff i Höganäs, 1316.30
22 DIS Syd deltar i Gärds Härads
Hembygdsförenings släktforskardag i hembygdsgården i Degeberga
24 DIS / ÖGF, Forskarstugan, G:a Linköping kl 19. Videokväll
28 DIS Syd, Eslöv, PC och Mac, 1317
28 DIS Syd, Kallinge Folkets Hus kl
10-14
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DIS Postorder
Du kan även göra din beställning på
DIS hemsida http://www.dis.se
Priser i SEK. Porto ingår om inget
annat anges! Vi reserverar oss för
eventuella prisändringar. Se alltid senaste numret av Diskulogen.
Leverans sker per brev eller mot
postförskott! Uppge alltid ditt
medlemsnummer (se din adress
på tidningens baksida) vid
beställning!

Äldre nr av Diskulogen.
I mån av tillgång

20:- /nr

Släktforskarprogrammet
DISGEN
DISGEN 7 för Windows 3.x/95
$ Medl.pris
475:$ Uppgradering till v 7.0
250:-

Format: A4 häftad, vissa endast på
mikrokort (se listan) OBS: Porto
tillkommer!
Församling

Tidsperiod

Pris

$ Backa
$ Säve

Bohuslän
1826 - 1861
1826 - 1860

75
75

$ Silvberg

Dalarna
1663 - 1774

50

$ Öja

Gotland
1745 - 1860

Gästrikland
$ Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
Halland
1714 - 1860

$ Årstad

75

45

75

50

Skåne
1689 - 1860

200

Småland
1696 - 1850
1823 - 1860
1643 - 1860
1693 - 1860

75
75
125
50

50:-

Södermanland
$ Grödinge
1798 - 1861

100

50:-

Uppland
$ Roslagsbro 1688 - 1891

OBS: Porto och ev. postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.

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.

$ Los

$ V. Karup
$
$
$
$

Granhult
Lidhult
Marbäck
Öjaby

Värmland
1702 - 1860
1672 - 1860
1750 - 1805,
1838 - 1860
Karlanda
1694 - 1704,
1767 - 1795
Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
Rudskoga
1689 - 1869
Södra råda 1685 - 1860
Visnum-Kil 1706 - 1860

$ Bjurkärn
$ Frykerud
$ Gräsmark
$
$
$
$
$

Västergötland
$ Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865

$ Hillared
$
$
$

Hälsingland
1752 - 1775,
1847 - 1861

DISGEN 8 för Windows 95/98/NT
(Levereras omkring nyår 2001)
$ Medl.pris
600:$ Uppgradering från tidigare
DISGEN-versioner
250:$ "Read-only"-version som bara kan
läsa och visa DISGEN-data
200:-

Demoversion av DISGEN 7
för Windows 3.x / 95
$ Pris:
Demoversion av DISGEN 8
för Windows 95/98/NT
$ Pris:

Register till Vigsellängder

200

150
200
150
50
45
150
100
150

$
$
$
$
$

1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860
75
Hyringa
1718 - 1830
75
Håcksvik
1704 - 1860
75
Levene past. (4 mikrokort)
(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
1688 - 1860
60
Länghem
1690 - 1855
100
Längnum
1721 - 1840
75
Malma
1708 - 1831
75
Tengene
1688 - 1831,
1850 - 1860
125
Ö Frölunda 1728 - 1861
75

Östergötland
$ Lillkyrka
1667 - 1860
$ Ö Skrukeby1635 - 1860

50
100

Programmet DISFOR
för framställning av släktforskarförteckningar. Program inkl. handledning levereras kostnadsfritt till Släkt- och Hembygdsföreningar.

Sveriges
Släktforskarförteckning
1997 års utgåva är slutsåld. En regelbundet uppdaterad utgåva finns tillgänglig
på Internet för sökning. Se www.dis.se

Bli medlem i DIS!
Om Du inte är medlem tidigare kan du
bli det samtidigt som du beställer
programmet DISGEN! (Annars
använder Du bara ett inbetalningskort
- postgirot är 14033-5. Märk talongen
med "Ny medlem")
$ DIS årsavgift år 2001:
$ DIS SYD
$ DIS-VÄST
$ DIS-ÖST
$ DIS-MITT
$ DIS-Aros
$ DIS-Småland

100:+ 50:+ 50:+ 60:+ 60:+ 50:+ 50:-

Jag beställer ovan markerade artiklar. Jag
accepterar också programvillkoren vid
köp av DISGEN.
$ Ny medlem / Medl.nr: ...................
Namn: ................................................
Adress: ...............................................

75

Postadr: ..............................................
Telefon: ..............................................
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Faddrar med DISGEN / PCinriktning
Marianne Munktell, Kronobergsgatan 43, 4tr, 112 33 STOCKHOLM, tel 08-6547832, fax 0859814890, mm@abc.se
Lars Nordwall, Götgatan 99,
116 62 STOCKHOLM, tel 0855603282, fax 08-55603289,
lars.nordwall@telia.com
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen
667, 136 59 HANINGE, tel 087411996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se
Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734,
s.geber@remotecom.se
Björn Hellström, Flystaslingan 6,
163 46 SPÅNGA, tel 0708361236, fax 0708-361246,
bjorn@bhi.se
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74 STOCKSUND, tel 087556356, fax 08-7556356,
ght@abc.se
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen
38, 183 50 TÄBY, tel 087563314, fax 08-4461318, carlolof.sahlin@teamtsp.se

Björn Strahl, Mariagatan 15,
383 32 MÖNSTERÅS, tel 049913639, bjorn.strahl@sal.pp.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA,
tel 031-459880,
brento.molin@telia.com
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan
89, 421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031-471847,
i.s.lannestad@swipnet.se
Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7, 426 68 VÄSTRA
FRÖLUNDA, tel 031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net
Björn Samuelsson, Garvaregatan
6, 441 35 ALINGSÅS, tel 032212689, bjorn.samuelsson
@mailbox.swipnet.se
Sven Johansson, Afzeliivägen 7
A, 441 41 ALINGSÅS, tel 032213849, sven.johansson
@mbox343.swipnet.se
Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 030392538, rogerbj@tripnet.se
Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA, tel 052274740, k.lundvall@telia.com

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

Hugo Larsson, Sven Eriksonsgatan 14, 503 38 BORÅS, tel
033-128247,
gunnel.hugo.larsson@telia.com

Krister Olofsson, Ängdalavägen
34, 217 47 MALMÖ, tel 040981967, krister@dis-syd.m.se

Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6
D, 511 55 KINNA, tel 032035502, karl-erik.lerbro@telia.com

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

Thage Petrusson,
Wennerbergsvägen 13, 531 34
LIDKÖPING, tel 0510-25864, fax
0510-25864, thage.petrusson
@mailbox.swipnet.se

Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR, tel 0413-22974,
janson@algonet.se
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046255788, fax 046-250391,
jan@staffanstorp.net
Stig Aronsson, Lokes väg 3,
246 31 LÖDDEKÖPINGE, tel
046-709755,
stig.aronsson@telia.com
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG, tel 042212232, arne.h@dis-syd.m.se
Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58 HÖGANÄS, tel 042330515, gunnar@dis-syd.m.se
Rune Jönsson, Orienteringsgatan
4, 291 66 KRISTIANSTAD, tel
044-245217,
runejoensson@swipnet.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,
arne@sorlov.com
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15,
380 30 ROCKNEBY, tel 048066565, fax 070-6123455,
jan.jutefors@telia.com

GNESTA, tel 0158-52118,
mfer@swipnet.se

sbackman@kolumbus.fi

Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan
25, 661 40 SÄFFLE, tel 053310559, fax 0533-10559,
kilagenealogen@swipnet.se

Alf Christophersen, Solbakken,
NO-4909 SONGE, tel +4737164209, fax +47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no

Jan Tengelin, Tjäderstigen 4,
671 30 ARVIKA, tel 0570-16187,
fax 0570-16187,
janteng@algonet.se

Faddrar med Mac-inriktning
Hans Bergendahl, Södra Lövtorp
14, 148 97 SORUNDA, tel 0853040540, fax 08-6531097,
hans.bergendahl@mbox300.swipnet.se

Bengt Hammarström, Villagatan
19, 691 41 KARLSKOGA, tel
0586-36587,
bengt.hammarstrom@swipnet.se
Jan Wallin, Eklundavägen 18,
702 17 ÖREBRO, tel 019183830,
jan.wallin.orebro@telia.com
Nils Eric Ohlsson, Lommarvägen
33, 1 tr, 761 52 NORRTÄLJE, tel
0176-19457, n-ero@algonet.se
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13,
771 40 LUDVIKA, tel 024013482, fryxell@dalnet.se
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7,
804 25 GÄVLE, tel 026-192500,
claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887,
820 60 DELSBO, tel 065312051, gosta.olsson
@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 0703506304,
tony.engberg@home.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93 NJUTÅNGER, tel 065070091, arnesm@algonet.se
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013,
833 94 STRÖMSUND, tel 067052022, E_svanberg@hotmail.com

Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32 MARIESTAD, tel 050115682, gentiana@pp.sbbs.se

Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98 BRUNFLO, tel 06320701, slb312r@tninet.se

Lars-Bertil Nilsson, Box 53,
549 02 MOHOLM, tel 050620910,
lars-bertil.nilsson@telia.com

Arne Bixo, Tunforsgatan 5,
840 12 FRÄNSTA, tel 069130502,
arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Rune Elofsson, Duvgatan 10,
575 34 EKSJÖ, tel 0381-12994,
rune.elofsson@telia.com

Ove Westin, P.L. 5130, 860 13
STÖDE, tel 0691-10035,
ove.westin@sundsvall.nu

Karl Edvard Thorén, Kullagatan
10, 582 26 LINKÖPING, tel 013101151, fax 013-312276,
karlet@algonet.se

Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
an.li@alfa.telenordia.se

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

Jörgen Desén, Forsed 2109,
873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-24330, fax 0620-51552,
forsed@telia.com

Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabeth.molin
@mbox301.swipnet.se

Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel
0660-372109, fax 0660-42109,
lennart.naslund@dis.se

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

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

Stig Svensson, Runeby, 642 95
FLEN, tel 0157-70138,
runeby@algonet.se
Marianne Falkenströmer,
Granbackavägen 13, 646 35

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

Fadder i Norge

Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76 KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se
Anders Larsson, Storgatan 17,
233 31 SVEDALA, tel 040400233,
anders.larsson@mbox412.swipnet.se
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dissyd.m.se
Inger Ragnhult,
Wennerbergsgatan 34, 431 39
MÖLNDAL, tel 031-274207, fax
031-274207, ragnhult@telia.com
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12,
723 55 VÄSTERÅS, tel 02120494, soy@mdh.se
Faddrar med Reunioninriktning
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dissyd.m.se
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431455254, inge.ledje
@angelholm.mail.telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan
10, 824 42 HUDIKSVALL, tel
0650-94188, macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B,
856 44 SUNDSVALL, tel 060679111, kerstin.farm@telia.com
Faddrar med Holger-inriktning
Lennart Ekman, Erik
Dahlbergsallén 11 6tr, 115 20
STOCKHOLM, tel 086606789,08-52041017,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen
18, 152 50 SÖDERTÄLJE, tel
08-55085363, fax 0224-77572,
stefan.macklin@telia.com
Christina Nygren, Kurirgatan 26
B, 254 53 HELSINGBORG, tel
042-282355,
nygren.bc@telia.com
Kenneth Mörk, Bergslagsgatan
17D, 733 32 SALA, tel 022477572, km.sala@spray.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
Tony Jonsson, Tjädervägen 108
B, 871 65 HÄRNÖSAND, tel
070-2891695,
tony.jonsson@swipnet.s
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POSTTIDNING
Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
vid definitiv eftersändning återsänd
försändelsen med nya
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 och Faktanyckar.
- Driver olika utvecklingsprojekt
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register
till kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Har en hemsida på Internet med information om föreningens verksamhet, DIS Forum och sökmöjligheter i
Sveriges Släktforskarförteckning och databasen DISBYT
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, Soldatregister 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 DISföreningar (fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DISMITT, DIS-AROS och DIS Småland).
- 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 släktforskarföreningar

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).

Hur beställer jag programmet DISGEN?
Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar.
Du använder den beställningsblankett som finns på föregående sida. 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 eller den elektroniska
beställningsblanketten på hemsidan.
Programmet levereras (disketter och användaranvisningar)
per postförskott. Leveranstid är normalt högst 1 vecka.
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 hemsida). 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?
Faddrarna är de mest lämpade att hjälpa till i akuta frågor.
Även om du misstänker fel i programvaran ska du kontakta
en fadder för att få hjälp att komma runt problemet. Om det är
ett programfel som går att återskapa, så hjälper de till med att
vidarebefordra felet till DIS utvecklare.
Om din fadder inte kan lösa problemet omedelbart, så fortsätter de att försöka att klara ut det med hjälp av sina fadderkollegor eller andra funktionärer i föreningen och återkommer till dig.

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

