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Medlemsblad för
Föreningen för
datorhjälp i
släktforskningen
Ansv. utgivare: Sture Bjelkåker
Diskulogen utkommer med 4 nr /år.

Föreningen DIS
Adress:

Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING
Telefon: 013 - 14 90 43
Fax:
013 - 14 90 91
E-post: dis@dis.se
Hemsida: http://www.dis.se
DIS postgiro:
14033-5
Ord. medlemskap: SEK 100:- / år.
Familjemedlem: SEK 50:- / år
(erhåller ej eget ex. av Diskulogen).
Redaktör: Björn Johansson
Bronsåldersgatan 21,
589 51 LINKÖPING
013-158831
diskulogen@dis.se
Tryck: Livrena Grafiska, Kungälv
Upplaga: 16.500 ex

DIS Expedition och
Forskarstuga
Besöksadr:
Öppet:

Kansli:
Telefontid:
Telefon:
Stugvärd:

Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Normalt mån - fre 9 - 16,
på sommaren även
lör - sön 12 - 16.
Ring gärna före besök.
Ibland extra öppet på
kvällar och helger.
Ragnhild Bergström
Urban Windahl
Mån - fre 9 - 12
013 - 14 90 43
Roland Karlsson
013 - 705 27

DIS styrelse 2000 - 01
Ordförande: Sture Bjelkåker,
Hässlegatan 5, 589 57 LINKÖPING,
013-150902, mobil 070-5916062,
fax 013-160762, ordf@dis.se
Vice ordförande: Olof Cronberg,
Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 VÄXJÖ, 0470-21763,
olof.cronberg@abc.se
Sekreterare: Maria Holmgren,
Radarvägen 22 , 183 59 TÄBY ,
08-54085983, maria.holmgren@dis.se

Kassör: Gunder Grünning,
Ekholmsvägen 45,
589 29 LINKÖPING, 013-152012,
kassor@dis.se
Olov Fahlander, Vallmog. 11,
582 46 LINKÖPING, 013-135165,
vmy962b@tninet.se
Christer Gustavsson, Aftong. 54,
589 53 LINKÖPING, 013-162619,
christer.gustavsson@dis.se
Björn Hellström, Önskehemsg. 8 4tr,
124 54 BANDHAGEN, 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)
S:t Eriksgatan 56 5 tr, 112 34
STOCKHOLM, 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
Medlemsavg. 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: Annika Lindqvist,
Tel. 060-558339, 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
Kjell Weber, se DIS styrelse,
dis_arkiv@dis.se

DISBYT-assistans
Skicka dina DISBYT-utdrag till närmaste
DISBYT-ombud:
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
Charlotte Börjesson, Tenorgatan 8,
421 38 VÄSTRA FRÖLUNDA,
031-478093,
charlotte.borjesson@telia.com
Hans Vappula, Hjorthallvägen 3 A,
438 93 LANDVETTER,
031-945132,
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,
thomas.sahlin@home.se
Övriga skickar till:
Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A,
352 34 VÄXJÖ, 0470-21763,
olof.cronberg@abc.se

DIS faddrar
Adresser återfinns på sidan 27!

Anmäl alltid adressändring
direkt till DIS Expedition!
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Ordföranden
har ordet ...

V

id årets Släktforskardagar hade
DIS återgått till att ”bara” vara
utställare, efter förra årets arrangörsansvar. Vi hade i år fler bord än
vanligt tillsammans med regionföreningarna, ändå var det fullt med besökare mest hela tiden. Det är trevligt att på
Släktforskardagarna träffa så många,
både medlemmar och andra, och diskutera såväl datorhjälp som egna släktforskningsfrågor.
Förbundsstämman avlöpte också väl.
Valberedningens förslag till ”förnyelse”
av förbundsstyrelsen fick stämmans gehör, och bör innebära fortsatt god utveckling för Släktforskarförbundet genom att
ta till vara det bästa av vad som hittills
byggts upp, samtidigt som nya idéer kan
få fotfäste och möjliggöra nya spännande projekt för förbundet och dess medlemsföreningar.
Svenska Kyrkböcker Online, dvs att
kunna läsa kyrkboksidorna på våra dataskärmar i stället för i mikrokortsläsare, är nu en realitet, som framgår på
annan plats i Diskulogen. Alltsedan det
lilla företaget Genline började ”kämpa”
med detta enorma projekt har vi i DIS
försökt stötta med råd och tips om hur
vi tror att de datoranvändande släktforskarna vill ha denna tjänst utformad. Jag
tror att detta blir ett universalhjälpmedel i den framtida släktforskningen. Till
skillnad från Genline så har SVAR, som
fått en hel del EU-pengar för ”studier” i
ämnet ”digitalisering av kyrkböcker”,
inte kommit till skott med något fullskaleprojekt. Kanske borde statliga Riksarkivet/SVAR samverka mer med privata
”entreprenörer” typ Genline i denna typ
av projekt, för att kombinera personella
och ekonomiska resurser och tekniska
idéer på bästa sätt.
Ett annat exempel på nytänkande inom
datorhjälp för släktforskning prövas under SwedGenTour, som är Släktforskarförbundets och DIS med fleras resa till
amerikanska ”släktforskardagar” nu i
september. Svensk-amerikaner som besöker utställningen ska ”över disk” kunna få kännedom om sina svenska rötter
genom uppkopplade tele- och dataför-

DIS Forskarstuga
Stugvärd: Roland Karlsson
Öppet måndag - fredag normalt
8 - 16, under sommaren dessutom
lördag - söndag 12 - 16, under
hösten även tisdag-kvällar
18 - 20 (ring gärna 013-149043
för kontroll!)

Programkvällar i
Forskarstugan
Tisdag 23 okt kl 19 - CD-afton, vi
botaniserar i Forskarstugans skivbibliotek.

bindelser, sökning i DISBYT, efterlysningar i Anbytarforum mm. Läs mer på
www.dis.se/swedgentour.
Närmaste större DIS-projekt är nu fadderträffen i slutet av oktober, där utöver
DIS-faddrarna även utbildare inom DISorganisationen, DIS teknikgrupp och
DISBYT-ombuden samlas under en helg
för att byta erfarenheter och diskutera
idéer om förbättringar i medlemsservicen mm.
Om någon saknar DIS årsmöte i kalendern för november, så beror det på

Diskulogen beklagar
och rättar...
Vår 13.000:e medlem, Britt-Inger
Dahlberg har adress ÅNÄSET och
inte BURTRÄSK, som vi felaktigt
angav i förra numret av Diskulogen.
Ursäkta oss, Britt-Inger!
Även adressen till Emigrantinstitutet i Karlstad på sidan 9 fick fel
adress. Rätt adress är förstås:
Emigrantregistret
Box 331
651 08 Karlstad
Hööksgatan 2 (besöksadress)
Tel.054-107720

Måndag 12 nov kl 19 - USA-immigrationen via Ellis Island - hur
man söker och finner. OBS Datum!

att senaste årsmötet beslutade ändra DIS
verksamhetsår till kalenderår. Nästa årsmöte blir därmed i februari eller mars
2002. Kallelse kommer i nästa nummer
av Diskulogen.
Sture B

Lista över
genealogiskt
CD-material

F

öljande CD-skivor finns tillgängliga i DIS Forskarstuga. Välkommen att botanisera i materialen!

! Värmländska släkter
! Svenskt biografiskt lexikon, SBL,
!
!
!
!
!
!
!

Band 1-28
Nobility of the holy roman empire.
Berättelser från Råå
Bjärka Säbyprojektet
Falukuriren 1894-1928. Artiklar
om dalaemigranter.
Boxholms församlingsböcker 1920
Vifolka härads Vigda
Otterstad sn kyrkoböcker
(forts på sid 18)
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Släktforskardagar i Borås 2001

F

redag-Söndag den 24-26 augusti
anordnades 2001 års Släktforskardagar i Borås. Värdförening var
Västgöta Genealogiska Förening, som
fyller 20 år i år, i samarbete med Borås
Släktforskarförening, Göteborgs-Regionens Släktforskare, Marks Härads Släktforskare, Kinds Forskarklubb, Trollhättebygdens Släktforskare och Ulricehamnsbygdens Forskarklubb.

Samling i Boråsparken
Arrangemangen var till större delen
förlagda till Boråsparken, i norra utkanten av staden, där lokalerna för utställningar, föreläsningar, cirkelledarkonferens, riksstämma och lunchservering var
belägna.
Boråsparken är belägen intill Alidebergsbadet och Borås Djurpark. Alldeles intill ligger också Borås camping, där
en del besökare hade hyrt stugor.

Konferens och kurs
Ordförandekonferens och redaktörskurs, som pågick parallellt hela fredagen, var förlagda till Kulturhuset resp
Sturegården, två olika lokaler i stadens
centrum med gemensam lunchservering
i en tredje byggnad (mer om ordförandekonferensen på annan plats).
Redaktörskursen pågick kl 10-17 med
avbrott kl 12-13 för lunch. Kursen leddes av redaktören för Släkthistoriskt
Forum, Elisabeth Thorsell, samt redaktören och webmaster för nättidningen
Rötter, Håkan Skogsjö.
Före lunch blev det grupparbete med
gemensam genomgång av vad som krävs
för att göra en bra släktforskartidning.
Efter lunch berättade Tom Juslin, redaktör vid Västerbottenskuriren samt ordförande i Södra Västerbottens Släktforskare och redaktör för dess medlemstidning ”Släkten”, hur man gör en släktforskartidning i teori och praktik. Bl.a.
demonstrerades praktiskt bildbehandling och import av bilder till ett s.k. desktop-program.
På fredagskvällen anordnades i Textilmuséet en gemensam middag för deltagarna i ordförandekonferens och redaktörskurs. Särskilt intressant var den
visning och körning av muséets textilmaskiner, som föregick middagen. Men
man hann bli ordentligt hungrig.
Cirkelledarkonferensen var förlagd till
lördag förmiddag.

Riksstämma
Vid Sveriges Släktforskarförbunds
riksstämma, som hölls under lördagen,
hade Föreningen DIS som vanligt det
maximala fem ombud vid stämman (mer
om denna på annan plats).

Utställningarna

Släktforskardagarnas levande
"Logo" knallen Bror Wästberg
Foto: Jan Nilsson

På fredag eftermiddag och kväll samt
lördag morgon sattes utställningarna upp
av de deltagande utställarna. Utställningarna var till större delen belägna på
2-3 plan i Parkhallen. I den s.k. Rotundan fanns några utställare till, dessutom hölls föredragen och riksstämman i
den byggnaden. Lunchserveringen hittade man också där.

Teman för årets Släktforskardagar var
”Från gårdfarihandel till postorder”, ett
tema med stark anknytning till orten. Ett
par av de sex föredrag, som stod på programmet verkade också ha med detta
tema att göra. Undertecknad hann tyvärr
inte med att gå på något föredragen, även
om de flesta såg intressanta ut på papperet.
Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där var, förutom Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen DIS,
även släktforskarföreningar, arkiv och
andra institutioner, samt olika företag
som bl a sålde mikrokortläsare, släktforskarprogram, m.m, totalt namngavs
56 st utställare i programmet, men det
brukar alltid tillkomma några på slutet.
Liksom vid bl.a. släktforskardagarna
i Stockholm, drabbades tyvärr utställare, stämmodeltagare och åhörare av föredragen av en värme, som var ganska
påfrestande. Särskilt drabbade detta de
utställare, bl.a. DIS-föreningarna, som
hamnat på ”hyllan”, där temperaturen
ibland översteg 30 grader, och där fönstren naturligtvis inte gick att öppna. Det
sägs att förhållandena var ännu värre i
föreläsningssalen, som helt saknade
fönster.
Varför inte förlägga Släktforskardagarna till september månad, som det var
i början av Släktforskardagarnas historia? Ett par tre veckor senare brukar det
vara svalare, fastän vädret ändå kan vara
vackert.

Många utställare
med datorer
Här nedan redovisas endast de utställare som hade visade något med anknytning till datorer. På grund av det stora
antalet utställare blir presentationen
dessutom ganska summarisk. Men du
kan hitta mer information på de hemsidor som redovisas under varje utställare.

Föreningen DIS
DIS hade som vanligt den största montern. Vissa av regionalföreningarna hade
därtill egna montrar, andra huserade hos
DIS. Samtliga redovisas dock separat
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nedan. I Föreningen DIS’ monter fanns
bl.a:
· Visning av DISGEN 8, två stationer varav en med projicering.
· Mottagning av DISBYT-utdrag.
· Sökning i DISBYT, 4.1 milj p.
· Fadderhörna.
· Försäljning av medlemskap t.o.m.
år 2002, mässpris 100 kr.
· Försäljning av DISGEN 8, 600 kr.
· Försäljning av DISGEN 7, 475 kr.
· Försäljning av DIS-PINS, mässpris
10 kr.
http://www.dis.se

DIS-SYD
·
·
·
·
·

DISBYT 2000.
GeneWeb.
DISGEN 8.
DIS-PINS.
Diskett ”Tillverkning av släktbok
med DISGEN och WORD” av
Ingrid Gottfries, pris 10 kr.
http://www.dis-syd.m.se

DIS-Småland
·

Smålands soldatregister (Elisabeth
Leek).
· CD Småländsk bygdehistoria.
· CD KGF databas 1944.
· CD Bilder från 50-60-talen.
· CD Bäckebo Familjer och boplatser.
http://www.torget.se/users/d/DISsmal

Utsikt över utställningshallen. Foto: Jan Nilsson
norrlandsföreningarna.
Alla föreningens inköpta CD fanns för
visning.
De medverkandes egna databaser i
DISGEN fanns givetvis med.
http://www.dis-mitt.y.se

Borås Släktforskarförening
·

Databas Födda i Sjuhäradsbygden
före 1897, 123 socknar, ca 0,5 milj
personer
· Databas Knallar i Sjuhärads
bygden.
· Databas Withfedts släktutredningar, >120.000 pers.
http://www.genealogi.se/boras.htm

DIS-VÄST
·
·
·

Databas Vigsellängder för Dalsland
i DISGEN 8.
Reunion 7.
DISGEN 8.
http://www.dis-vast.o.se

DIS-ÖST
·
·
·

DISGEN 8.
DISBYT on line.
Diverse CD-skivor.
http://www.abc.se/~m9619/dis-ost

DIS-Aros
·

Databas i DISGEN.
http://host.bip.net/dis-aros

Älvsborgs Regementes
Traditioner
Databas Älvsborgs Regemente
1624-1998.
· Traditionspaket med 1 st bok, 1 st
video, 4 st CD (1 st Traditionen, 1
st Personal, 2 st Musik), pris 965 kr
+ frakt. Personal-CD’n innehåller
ca 23.000 personer inkl militär o
civil personal samt torplista m kartor.
http://w1.332.telia.com/~u33204852/
regtradi15/ frening.htm

·
·

Indiko - kyrkböcker på nätet on
line. I år endast Sundsvallsregionen. Tyvärr låg Demografiska
Databasen i Umeå, nere hela lörda
gen.
DISBYT on line.
Hemsidor on line, speciellt

·

Databas Båtsmän i Blekinge, ca
23.100 pers, varav 14-15.000 båtsmän.
· Databaser m privat forskning.
http://www.genealogi.se/blekinge/
index.htm

Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs
·
·
·
·
·
·
·

·

Dis Danmark
·

DIS-MITT
·

Blekinge
Släktforskarförening

Databas i Disgen6 m 467.000 pers
omfattande privat forskning i hela
norra Europa, dock mest i Danmark.
http://users.cybercity.dk/~dko6959

SOFI - Språk och
folkminnesinstitutet
·

Databas, se PLF.
http://www.tjust.com/kultur/tsf/
index.htm

CD’ar med svenska folkmål (dialekter) skräddarsys på beställning.
http://www.dal.lu.se/sofi/sofi.htm

Ulricehamnsbygdens
Forskarklubb
·
·
·
·
·
·

Databas Soldater.
Databas Emigranter.
Databas Knallar, 3000 p.
Databas Bouppteckningar.
Databas Uppbud.
Databaser m privat forskning.

·

Bouppteckningsregister för
upptagningsområdet.
Personregister ”Nixon” över di
verse litterära verk.
http://www.ra.se/vala

LA i Vadstena

Tjust Släktforskare
·

CD Arnäs 1668-1750.
CD Grundsunda 1600-1930.
CD Malå 1744-1920.
CD Sidensjö 1689-1780.
CD Själevad 1785-1820.
CD Skorped 1776-1930.
CD Trehörningsjö 1864-1930.
http://hem.passagen.se/slaktforskning

·
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Hallands Genealogiska
Förening
·
·
·

CD Bouppteckningsregister Halland 1671-1850, 300 kr.
CD Halmstads tingsrätts Ledningsböcker 1820-1900, 150 kr.
Div. databaser.
http://www.halland.genealogi.se

Trollhättebygdens
Släktforskare
·

Databas, se Släktdata.
http://go.to/thbsf

Föreningen Släktdata
·

·

Databas m FVD i väst-Sverige (Bohuslän, Dalsland, Västergötland),
ca 740.000 p. Registren finns på
hemsidan.
CD dito, pris 65 kr inkl porto efter
beställning.
http://www.slaktdata.org

GöteborgsRegionens
Släktforskare
·

Dubbel-CD Emigranten, version 2,
pris 1250 kr (1000 kr fram t.o.m.
Bokmässan, utsänds gratis under
september till dem som köpt version 1).
http://www.genealogi.se/grs.htm

Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening
·

·

Databas FVD 40 förs. i Jön-köpings-bygden med över 335.000
p. Registren finns på hemsidan.
CD d:o, pris 50 kr för medlemmar.
http://www.jbgf.just.nu

med SLÄKTFORSKARNYTT

·
·

p, pris 295 kr (mässpris 195 kr).
CD-paket, båda skivorna, mässpris
500 kr.
CD Gamla Stan under 750 år kommer nästa år (broschyr fanns).
http://www.ssa.stockholm.se

http://www.fricorps.com

Föreningen för
Smedsläktsforskning
·

Föreningen
Skelleftebygdens
Släktforskare
·

Indiko - kyrkböcker på nätet on
line. Tyvärr låg Demografiska
Databasen i Umeå, nere hela lördagen.
· CD Dödsannonsregister Norra
Västerbotten (tidn) 1928-1966, pris
200 kr.
· CD Kenneth Mossbergs
släktforskningsmtrl från Burträsk,
Lövånger, Nysätra och Robertsfors.
· CD Kjell-Åke Lundströms
släktforskningsmtrl från Stensele
över samer och nybyggare i
inlandet och fjällvärlden.
http://www.skelleftea.org/forening/fss

Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum
·

·

DIStreff on line, 2,4 millioner p (se
hemsidan).
Slektsforskerbasen on line (se hemsidan).
http://www.disnorge.no

·

Hemsida on line
http://www.ra.se/gla

·
·

Databas NAD on line.
Databas ”Konselj”, dvs regeringsärenden 1840-1920.
CD Landskapshandlingar 15201630.
CD De svenska medeltidsbreven.
http://www.ra.se

Riksarkivet

·
Släktforskarprogrammet History,
ver 1.0.

Diverse CD-skivor.
http://www.svar.ra.se

Landsarkivet i Göteborg

Fricorps
·

Databas FVD i 180 församlingar i
Kalmar län och grannlänen, ca
3.160.000 personer
http://www.algonet.se/~thunberg/plf
http://www.algonet.se/~samblixt/
PLFmeny.htm

SVAR
·

DIS-Norge
·

CD Smedskivan, ver 2, >50.000
pers, pris 230 kr (180 kr om skivan
med ver 1 insändes före årsskiftet,
140 kr för medlemmar, medlemsavgift 80 kr).
http://www.smed.genealogi.se

·

Kronobergs Genealogiska
Förening
·

·

Databas FVD Kronobergs län,
>700.000 p i 90 förs 1642-1926.
Översikt över registren finns på
hemsidan.
CD d:o, pris 350 kr för medlemmar.
http://www.genealogi.se/kgf.htm

Gensoft
·

Släktforskarprogrammet Reunion7
för MAC.
http://www.gensoft.se

Stockholms Stadsarkiv
·
·

CD Söder i våra hjärtan, pris 395
kr (mässpris 325 kr).
CD Klara 1878-1926, ca 193.000

Lars Blomberg demonstrerar DISGEN 8. Foto: Jan Nilsson
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Stämmomiddag
På lördagkvällen anordnades den sedvanliga Stämmomiddagen i Militärpalatset (f.d. Älvsborgs Regemente) med
underhållning, som bl.a. bestod av
skämtsam skönsång av de 2 unga damerna Tina Gunnarsson och Maria Joelsson. Dessutom småpratade Göran
Stenbäcken och berättade Västgötahistorier. Som spirituell konferencier fungerade Rolf Ekelund från värdföreningen.

Utmärkelser
Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom för långvariga och förtjänstfulla insatser till släktforskarrörelsens
fromma delades ut till Anna-Lisa Berglund, Trollhättan, Ulla Sköld, Västerås
och Harry Hjertqvist, Alvesta.
Medlemsansökningar och programbeställningar tas emot av Ragnhild Bergström. Foto: Jan Nilsson

Atremi
·

CD Emibas, Svenska Emigrantinstitutets interna samlings-DC av
databaser.
http://w1.587.telia.com/~u58702131

Landsarkivet i Lund
·

Demografisk Databas Södra
Sverige - DDS on line.
http://www.ra.se/lla
http://ddss.nu

Skånes Genealogiska
Förbund
·

395 kr.
CD Sveriges Dödbok, medl.pris
495 kr.
· CD Söder i våra hjärtan, medl.pris
395 kr.
· CD Paleografi, medl.pris 460 kr
http://www.genealogi.se
http://genealogi.aland.net/bokhandeln

Victor Örnbergs hederspris på 10.000
kr överlämnades till Bertil Grundström,
Tranås, för hans omfattande dataregistreringar av emigranteruppgifter från
båda sidor av Atlanten.

·

Genline
·

Kyrkböcker On Line - scannade
kyrkobokssidor på Internet (i stort
sett Kalmar län).
http://www.genline.se

Budkavlen
Dalaförbundets ordförande, Torbjörn
Näs, tog därefter av Västgöta GF’s ordförande, Erik Carlsson, emot budkavlen för Släktforskardagar år 2002, som
anordnas i Borlänge den 23-25 augusti
av Dalarnas Släktforskarförbund.
Middagen inramades tyvärr av bristfälligt fungerade busskommunikationer
(bussarna kom inte när och dit de skulle). Detta stal en hel del tid av kvällen,

Databas Skånes knektregister.
http://www.sgf.m.se

Jesu Kristi Kyrka av de
Sista Dagars Heliga
·
·
·
·
·
·

Släktforskarprogrammet PAF.
Family Search on line.
Pedigree Resource File on line.
CD Family Search.
CD Pedigree Resource File.
CD Family History Library
Catalogue.
http://www.familysearch.org

Sveriges
Släktforskarförbund
·
·
·

CD NAD, reapris 210 kr.
CD Svenskt Biografiskt Lexikon,
medlpris 870 kr.
CD Svenska Ortnamn, medl.pris
Roland Karlsson och Christer Gustavsson (sittande) diskuterar
finesser i DISGEN. Foto: Jan Nilsson
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varför det sedvanliga eftersnacket i samband med middagen fick utgå.
Värdföreningarna skall, trots denna
skönhetsfläck samt detta med värmen,
ha beröm för i övrigt väl fungerande arrangemang.
Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2002 i Borlänge,
http://welcome.to/dalarna2002,
samt år 2003 i Ronneby,
http://www.genealogi.se/blekinge/
riksstam.htm.
Lennart Lindqvist
DIS-Mitt

Förbundsstämman i
Borås

D

IS representerades även vid
årets stämma av fem ombud,
nämli-gen Sture Bjelkåker,
Kerstin Bjernevik, Brage Lundström,
Jan Nilsson och Hans Vappula. Den stora frågan denna gång var hur stämman
skulle reagera på valberedningens förslag, som innebar en genomgripande
förnyelse av förbundsstyrelsen efter
många år med mer eller mindre rutinmässiga omval.
Valberedningens förslag motiverades
ingående av dess ordförande Krister
Lagerswärd, som efter sina sex år som
förbundsordförande bör ha haft goda
insikter i hur förbundet skulle kunna
utvecklas vidare.

Förnyelse
Av fem ledamöter med utgående mandat, blev endast Thord Bylund föreslagen till omval. På övriga fyra platser
fanns nya namn föreslagna, bl a Olof
Cronberg som nominerats av DIS med
flera. Valberedningens förnyelsetanke
fann inte gehör hos riktigt alla ombud,
utan någon föreslog att de flesta avgående ledamöterna skulle väljas om. Vid
den efterföljande slutna voteringen blev
det dock en överväldigande majoritet för
valberedningens förslag.

Storartade insatser
De förhållandevis få rösterna för de
avgående ledamöterna torde i första hand
avspegla det starka önskemålet om förnyelse, och utgör ingen "betygsättning"
av de avgående ledamöterna. Dessa har
i många fall gjort storartade insatser,
både kvalitativt och kvantitativt, för
Släktforskarförbundet - i vissa fall ända
från starten.

Fördjupad samverkan
Som jag ser det kommer den nya sammansättningen av förbundsstyrelsen att
underlätta en djupare samverkan mellan förbundsorganen och de olika medlemsföreningarna, än vad som hittills
varit fallet. Och förhoppningsvis kommer den senaste tidens s k "turbulens i
förbundsledningen" nu att avta.
Sture B

Ordförandekonferens

P

å fredagen genomfördes traditionsenligt en ordförandekonferens, där flera aktuella förbundsfrågor och projekt avhandlades.
En arbetsgrupp ledd av Guno Haskå
redovisade ett gediget dokument om kvalitetsfrågor i samband med släktforskning. Rapporten ska nu spridas till medlemsföreningarna för att på olika sätt
göra oss släktforskare mer kvalitetsmedvetna.
Vidare diskuterades hur föreningarna
bäst kan informera sina medlemmar, ITtekniken har ju möjliggjort snabb information till de medlemmar som har Internet, men föreningstidningen är alltjämt den vikigaste informationskanalen.
Med anledning av en pågående statlig arkivutredningen diskuterades ånyo
tillgänglighetsfrågan på våra arkiv, på
några håll hjälper släktforskarföreningarna till med bemanning av forskarsalar på sådana tider som är attraktiva för
släktforskarna. Från fleras håll framfördes åsikten att alla landsarkiv bör ha en
komplett riksuppsättning av mikrokorten.
Slutligen ventilerades olika åsikter
om vad förbundet bör satsa på den närmaste tiden, som vägledning för förbundskansliets och förbundsstyrelsens
fortsatta inriktning.
Sture B

Annons

Läsapparater
Begagnade ombyggda läsapparater till salu. Utför även service,
reparationer samt ombyggnader.
Thure Nilsson,
Bogesundsgatan 13,
256 55 Helsingborg,
Tel 042-296819
Maria Holmgren talar för varorna framför DIS monter. Foto: Jan Nilsson
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Att söka sina släktingar i USA:
1900-talet och idag
(forts. från nr. 54)
http://censuslinks.com/

Stora skillnader
USA -Sverige

D

en stora skillnaden mellan att
söka personer i USA och
Sverige, är att vi har en mer
detaljerad och offentlig information.
Folkbokföringen gör att vi kan följa varje
människa ända fram till dagens datum,
vilket inte är möjligt på samma sätt i
USA. Där finns inga flyttanmälningar
vilket väsentligt försvårar sökandet efter släktingar. Öppenheten när det gäller personfakta är också något som är
annorlunda. I USA har man något som
man kallar ”Privacy Act”, som ger individen ett mycket starkare personskydd i
lagen.

Census - folkräkningar
Officiella fakta om familjemedlemmarna i ett hushåll kan man få från en
”census”, dvs folkräkning. Dessa görs i
hela USA vart 10:e år. Dessa är dock
sekretessbelagda i 70 år och det brukar
ta ett par år innan de hinner offentliggöras. Detta innebär att vi i år endast kan
läsa uppgifter från tidigast 1920 års census.
För att få fram fakta från senare folkräkningar måste man ha t.ex. uppgifter
om plats och ort vid dödsfallet och kunna bevisa att man är en mycket nära släkting, familjemedlem etc. I praktiken kan
det behövas ett beslut från en domstol
för att få fram dessa fakta.
De fakta som man kan få fram i 1920
års census är namn, släktskap, personbeskrivning, ursprung, medborgarskap,
arbete eller yrke, utbildning och bostadsinnehav.
Mikrofilmerna med uppgifterna
finns t.ex. tillgängliga i Mormonkyrkans forskningscentra i Sverige. Där
kan du för en symbolisk kostnad få
låna dessa i tre månader. En användbar webbadress för vidare forskning
är:

Vital Records
(Vital Statistic) födelseattester,
dödsbevis m.m.
I varje stat finns det en institution,
”Vital Records ”, som kan leverera kopior på födelseattester, vigselbevis, skilsmässobevis och dödsbevis från denna
stat. Observera att dessa är arkiverade i
den stat händelsen inträffade!
Om du söker uppgifter härifrån så behöver du troligen meddela faderns och
moderns
namn
som
ogifta.
En kopia på uppgifterna kostar ca 10-15
dollar om man känner till t.ex. datum.
Sökningar för vissa år kan också göras,
men kostar givetvis mera. Betalas med
betalkort eller check. (OBS! Din bank
tar dock betalt för detta.)
För att finna adressen, eller ev. emailadress, till just din ”Vital Records” gå
till:
http://vitalrec.com
Sök på uppgift och delstat. (t.ex..Birth

+ State Office). Då får du också uppgift
om mer exakta kostnader, men observera att dessa kan vara olika i olika stater!
Om du känner till county, ort och datum för en händelse, kan du söka informationen direkt under ”County Offices”.
OBS! På denna webbplats kan du även
göra en allmän sökning efter din släkting i flera databaser samtidigt. Klicka
då på ”Search for Ancestors”!

Telefonkataloger och
adresskalendrar namnändringar
För att finna sina släktingar som bor i
USA idag, är nog det enklaste att använda sig av telefonkatalogen. Du kan
söka uppgifter för hela USA på följande
webbplats:
www.nummerupplysning.com
och välj sedan t.ex. Info USA eller
Yahoo People. Då finner du både telefonnummer, adress och emailadress, ja,
t.o.m. sådana uppgifter som genomsnittvärdet på husen och medelåldern i det
område som personen bor.
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för orsaken till din begäran.
Gå till följande adress:
http://familytreemaker.
genealogy.com
och välj sedan Social Security. De uppgifter som du finner där är: ”Social Security”-nummer (närmast motsvarande
vårt personnummer), den stat där personen bodde då det utfärdades, födelsedag och dödsdag, ort och stat.
På samma webbplats finns det otaliga databaser där du kan söka allehanda
information. Detta är en mycket användbar plattform för forskning i USA, men
även i andra länder. Du kommer säkert
att ha nytta av denna i din forskning, så
lägg den till dina favoriter. OBS! Vissa
databaser kräver dock ett medlemskap!

KOM IHÅG: Om din släkting hette
t.ex. Hansson med två ”s” så har han
troligen antagit den amerikanska stavningen med ett ”s”, dvs Hanson. Detsamma gäller givetvis å,ä,o som blivit
a,e och o.
När det gäller namnförändring så gäller det både att försöka översätta våra
bokstäver till engelska, men också lyssna till uttalet och söka närliggande engelska efternamn. Eventuellt är namnet
översatt till engelska. D.v.s. använd din
fantasi!
Om du hittar din släkting, så är det ju
bara att lyfta på luren. Men tänk på tidsskillnaden, (-6)- (- 11) timmar, beroende på var de bor i landet.
Ett annat sätt att söka personer som
har levat i början av 1900-talet, när det
inte var så vanligt med telefoner, är att
söka i adresskalendrar, ”city directories”.
Har du någon uppgift på att någon har
bott i en viss stad, kan du söka på stadens biblioteks webbsida. Skicka dina
frågor, men kom ihåg att skriva korta
sådana. Du får troligen svar, även om
svaret kan dröja några månader då
många genealoger utnyttjar bibliotekens
service för släktforskning. Ett bra sätt
är att alltid tala om att man är villig att
betala för uppgiften! De flesta är dock
mycket serviceinriktade och en dag kanske det dimper ner några kopior i din
brevlåda, eller åtminstone en hänvisning
till någon genealogisk förening eller
någon hembygdsförening ”Historical

Society” på orten.

SSDI = Uppgifter på
Internet om avlidna
På Internet kan du idag söka uppgifter om var eller när en person har avlidit. Registret heter ”Social Security
Death Index”, vanligen bara skrivet
SSDI. Detta började upprättas 1937. Det
innehåller dock inte så många personer
före 1950-talet, då det från början var
frivilligt att gå med i Social Security.
Uppgifterna från den senare delen av
1900-talet innehåller alla amerikaner.
För att få uppgifter direkt från dess administration kan du eventuellt få bevisa
ditt nära släktförhållande och redogöra

Genealoger och
amatörforskare hjälper dig
Ett annat sätt att finna sina släktingar
är att delta i de frågespalter, eller anslagstavlor, som finns för varje county i
de olika staterna. Skriv din fråga där så
kanske någon annan forskare upptäcker
den och ger dig ett svar eller tips på hur
du skall gå vidare. En mycket välbesökt
webbplats är:
http://www.rootsweb.com/
som du också bör lägga till dina favoriter. Där väljer du ”Message boards”
och därefter ”locality”, land , stat och
county. Vet du inte vilket county det gäller kan du ju att chansa och ställa din
fråga under ”stat”.
Har du ett svenskklingade namn eller
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söker information om någon med ett
sådant namn, så får du nog snart svar av
någon svenskättling.
Här kan du diskutera vilket ämne som
helst, immigration, passagerarlistor,
kyrkogårdar, census etc. Om du t.ex. vill
nå svenskamerikaner fyll i Sweden i sökrutan för ”Message Boards”. Sedan har
du inga fritidsproblem längre.
Lycka till!
Urban Windahl
Tillägg och rättelse till föregående
artikel i Diskulogen:
Svenska Emigrantinstitutet
Box 201, 351 04 VÄXJÖ
http://www.
svenskaemigrantinstitutet.g.se/
Emigrantregistret i Karlstad
Box 331, 651 08 KARLSTAD
Besöksadress: Hööksgatan 2
http://www.emigrantregistret.se/

DISGEN 8 - användare
Visste du att det finns ett och annat matnyttigt om programmet på
Web-sidan

http://www.dis.se/dg8/

E-postlistor
för Finland
och Norge

E

nligt önskemål från DISfaddrarna i Finland och Norge
finns sedan en tid följande epostlistor:
finland@dis.se
för DIS-medlemmar i Finland,
disgen.norge@dis.se
för DIS-medlemmar i Norge som använder DISGEN
Om du tillhör dessa kategorier och vill
vara med på denna, så kan du anmäla
din e-postadress till exp@dis.se, så kommer du automatiskt med på respektive
lista efter någon vecka (är du redan med
behöver du naturligtvis inte anmäla dig
igen).
Sture B

Nu är det
verklighet!

V

id DIS årsmöte 1996 höll några representanter för Genline
ett framtidsinriktat föredrag
om sina planer på att lägga upp scannade bilder av de svenska kyrkböckerna på
Internet. Många minns suset som gick
genom lokalen, när man visade hur det
skulle kunna se ut när man läser kyrkböckerna på sin bildskärm, i stället för i
en läsapparat.

Scanningen har tagit fart
Det tog några år för projektet att komma i produktion. Sedan juni i år har det
tagit fart och Genline har nu scannat och
indexerat kyrkböckerna från ca 120 församlingar, dvs 2 per dag. Med den takten tar det faktiskt inte mer än ca 4 år att
göra kyrkböckerna för Sveriges alla 2500
församlingar tillgängliga för läsning på
Internet. Scanningen från mikrofilmrullar pågår dygnet runt och görs länsvis,
de två första länen är Kalmar och Östergötland.

Tillgängligt
på någon minut
Själva läskvalitén på bildskärmen är
jämförbar med läsapparatens, men det
är mycket enklare att göra förstoringar
av svårlästa partier, och att göra pappersutskrifter av intressanta avsnitt. Den
stora vinsten är dock tillgängligheten,
tiden från "beställning" tills man kan
läsa en viss kyrkboksvolym räknas i enstaka minuter, i stället för flera dagar
om man beställer motsvarande mikrokort från SVAR. Och om man ändå har
en dator, så slipper man investeringen i
en läsapparat.

Kostnaden då?
Genline erbjuder för närvarande årsabonnemang, och åtminstone för dem som
forskar regelbundet torde abonnemangskostnaden vara fullt konkurrenskraftig
med låne- och portokostnaderna för kortlån via SVAR, särskilt om man tar hän-

syn till tidsvinsten.

Erbjudande till DIS
medlemmar
Genline upprepar nu sitt rabatterbjudande till oss DIS-medlemmar. Fram till
årsskiftet kan medlemmar i DIS för 300
kr få ett "erbjudandebevis", som ger rätt
att senare beställa ett årsabonnemang till
ett starkt reducerat pris. Förra erbjudandet utnyttjades av ca 200 medlemmar,
nu kanske det blir fler genom att verksamheten är i full gång.

Koppling till DISGEN
Projektet har också en koppling till
DISGEN, genom att man i DISGENs
program-meny kan koppla upp sig mot
Genline, leta fram rätt kyrkboksida för
till exempel en födelsenotis och få referensen till denna sida lagrad tillsammans med motsvarande DISGEN-notis.
Vid senare läsning av notisen i DISGEN
kan man lätt som dokumentation av
källan "klicka fram" bilden av motsvarande sida i kyrkboken.
Sture B
ERBJUDANDE

Logga in på
www.genline.se
och läs om Genlines förnyade rabatterbjudande till
medlemmar i DIS.
Glöm inte att uppge
korrekt medlemsnummer
i DIS vid anmälan, som ska
ske före 31 dec. 2001.
Medlemsnumret finner
du t ex på Diskulogens
adressetikett.
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Sverige-besöket
blev en succé
med hjälp av ...

V

ad gör man när man får besök
av svenskättlingar som vill
veta lite om sin svenska bakgrund? Har man då inte forskat på just
deras släktingar så kan man ju söka på
vår databas DISBYT. Det var det jag
gjorde för några månader sedan. Och vad
fann jag? Jo, en DIS-medlem, Gunnar
Cederholm, som generöst gav mig deras anor ända tillbaka till 1585, till
Grums och till olika bruk i Bergslagen.
Med hjälp av Gunnars fakta och andra
forskare som han i sin tur varit i kontakt
med, t.ex. Donald Freij som specialiserat sig på vallonsläkter, kunde jag själv
göra några djupdykningar i arkiven.

Tidsresa genom Sverige
När sedan amerikanerna anlände kunde de få följa sin svenska släkt Carlmark
på en tidsresa, från 1700-talets Grums
och Örebro, till 1800-talets Lindesberg
och Guldsmedshyttan, till 1900-talets
Eskilstuna och till sist till 2000-talets
Stockholm och Oskarshamn.
Att en av deras anor troligtvis på
1700-talet haft sin arbetsplats, i egenskap av stadsfiskal och mantalskommissarie, i själva slottet i Örebro, och att
dessutom finna foton från 1800-talet på
släktingar i Lindesbergs museum och att
där träffa en ”äkta Carlmarkare” som
visade var släkten bott, var ”fantastic”.

Halvsystrar träffades för
första gången
Att Rosemarie Coyle, 73 år gammal
från Middletown i New Jersey, också fick
träffa sin 80-åriga svenska halvsyster

Florence t.h. med sin amerikanska syster Rosemarie och hennes familj då de sågs
för första gången.
Florence för första gången, gjorde besöket i moderns födelseland ”unbelievable”. Ett möte som inte hade blivit av
om inte Internet hade funnits. Det var
nämligen där jag fann Rosemaries familj. Hon hade ingen aning om att hon
hade en halvsyster i moderns hemland.
Hon visste ju att modern hade emigrerat
till USA, men att hon då hade en liten
dotter som hon måste adoptera bort före
äventyrsresan över Atlanten, hade Ro-

semarie ingen aning om. Modern hade i
USA öppnat en restaurang som hon hade
kallat Flicka Drive In. När Rosemarie
nu fick förklarat vad flicka betydde, förstod hon att det var den kvarlämnade
dottern som modern hade tänkt på när
restaurangen fick detta namn.
Rosemarie, och hennes andra syster
Evelyn, bestämde sig nu för att träffa
deras nyfunna svenska syster Florence
så snart tillfälle gavs. Ingen av dem hade
tidigare varit i Europa eller i Sverige.
Tillsammans med sin make, barn och
barnbarn, tog Rosemarie flyget över Atlanten för att träffa sin nyfunna syster.
Sedan beslutet att besöka Sverige hade
den äldre systern i USA hastigt avlidit,
men hennes barn och barnbarn ville nu
istället göra den resa som deras mor och
mormor så innerligt hade velat göra. Ett
besök som kom att fyllas med glädjetårar och oförglömliga dagar tillsammans,
tack vare Internet och DISBYT.
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DISBYT-utdrag till nytta på
många sätt!
Ovanstående möte blev alltså möjligt
tack vare DISBYT. Ju större vår databas
är, desto större är möjligheten att sammanföra människor och att dessa får
uppleva glädjestunder. Databasen med
idag över 4 miljoner poster skulle kunna bli dubbelt så stor om alla DIS-medlemmar skickade in sitt lilla, eller stora.
bidrag, ett sk DISBYT-utdrag. Tillhör
du dem som inte har använt dig av denna möjlighet att sprida din forskning och
att få hjälp av andra? Eller var det länge
sedan du skickade in ditt utdrag?

Skicka in Ditt utdrag - hjälp
andra och Dig själv!
Kom ihåg: Du skickar bara in referenser till officiella basfakta och du kan
utelämna vissa fakta från de senaste 90
åren om du vill. Dessutom får du tillbaka ett svar som visar vilka andra som
forskar på just dina släkter, vilket underlättar din egen forskning. Du får också en ny kod så att Du kan klättra i andras släktträd i DISBYT.
Så här gör du:
Vill du skicka en del av ditt släktmaterial får du först skapa ett an- eller
släktträd med de personer du vill publicera. Klicka på musens högerknapp i
tavlan och välj: "Skapa söklista med personerna i tavlan". Sedan klickar du på
"Verktyg"-menyn och väljer "DISBYTutdrag". Du får då upp nedanstående
bild. Fyll i ditt medlemsnummer och gör
de olika valen Klicka sedan på knappen "Gör DISBYT-utdrag". Välj den ska-

"Jag tror jag har hamnat i
Släktforskarnas himmel!"
Olof Cronberg fick nedanstående ebrev från en nöjd DIS-medlem (jag har
tagit mig friheten att översätta detta till
svenska / Björn)

E

fter att ha fått några positiva omdömen om DISBYT, blev jag
medlem, fann en hel bunt släktingar, tog kontakt med en släktforskare
(av tre försök), och så småningom levererade jag en GEDCOM-fil med 1000
personer, av vilka 700 var födda i
Sverige).
pade söklistan eller den eller de flockar
du har dina släktuppgifter i. När DISBYT-utdraget är skapat kan du kopiera
detta till diskett. Sedan är det bara att
skicka in den till närmaste DISBYT-assistent, se sid. 2 här i Diskulogen.
Tycker Du det är krångligt? Du klarar
det säkert med hjälp av din manual. Men
om Du känner dig osäker, så slå en signal till närmaste fadder så får du hjälp.
Lycka till!
Urban Windahl
P.S. DISBYT’s popularitet bara ökar
och vi har i år haft 150- 200.000
sökningar per månad! D.S.

DISBYT levererade totalt 1349 fullträffar, med 68 träffar på nivå 7 och 14
på nivå 8.
Nivå 7 innebär att hela namnet, orten
och ett årtal är identiska, träffar finns
också för familjemedlemmar.
Nivå 8 innebär hela namnet, orten och
båda årtalen är identiska, träffar finns
också för familjemedlemmar.
Med träfflistan fick jag ett nytt användarnamn och lösenord som ger mig möjlighet att klättra i släktträden. Under sista timmen fann jag ytterligare fem generationer i en släktgren.
Nu till myntets baksida. Jag var fullt
medveten om att jag inte borde vara helt
nöjd förrän jag kontrollerat alla uppgifter. När jag tittar i DISBYTs uppgifter
ser jag en hel del avvikelser. Jag måste
antagligen korrigera många av mina
uppgifter, men hoppas att en del av dem
fortfarande är riktiga.

Oh, denna underbara
Webb!
Tack till Oden, Tor, m.fl. men speciellt till Olof (DISBYT bör vara hans
mellannamn)!
Här kommer min vädjan:

Anslut Dig till DIS,
skicka in dina
GEDCOM-filer!
Jag vill ha
fler träffar!

Aloha
Pono
Norman A Sandin
POB 1602
Kihei, HI 96753
http://www.sandinfamily.com
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Vad är GEDCOM?
(Denna artikel är en sammanfattande översättning av en
artikel på engelska av
Beau Sharbrough)

G

EDCOM är två saker: Först är
det en specifikation för en datorfil med personhistorisk information. GEDCOM-specifikationen
ägs och administreras av GEDCOM-projektet vid Family History Department hos
Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga
(LDS - mormonernas kyrka) i USA.
GEDCOM står för GEnealogy Data
COMmunication. För det andra refererar GEDCOM till en datorfil som uppfyller denna specifikation. Denna typ av
fil används nästan uteslutande för att
förflytta genealogisk information mellan olika datorprogram för släktforskning som t.ex. DISGEN och HOLGER.
Specifikationen togs ursprungligen fram
1985 och har nu nått version 5.5.

Specifikationen
GEDCOM-specifikationen beskriver
en lista av ”taggar” som identifierar olika uppgifter om personer. Exempel på
dessa är ”INDI” för en individ, ”BIRT”
för födsel (på engelska Birth), ”DATE”
för datum, och så vidare. Den specificerar också relationer mellan individer.
”DATE” kan t.ex. kombineras med
”BIRT”.
En ny version, GEDCOM 6.0 är baserad på XML (Extended Markup Language).
GEDCOM specificerar ett rent textformat. Innehållet i en GEDCOM-fil kan
alltså läsas som en ren text, även om den
kan se lite kryptisk ut.

Ett exempel
Här är ett exempel. Filen är skapad
med DISGEN och en del av innehållet
har raderats för att exemplet inte skulle
bli för stort. I filen beskrivs två personer, mannen Olof Persson och hustrun
Greta.
0 HEAD
1 SOUR DISGEN
2 VERS 8.0a

1 SUBM @XREFSUBM@
1 GEDC
2 VERS 5.5
2 FORM LINEAGE-LINKED
1 CHAR ANSEL
0 @2-259@ FAM
1 HUSB @2-260@
1 WIFE @2-261@
1 CHAN
2 DATE 29 JUN 20013 TIME 11:23:00
0 @2-260@ INDI
1 SEX M
1 NAME Olof/Persson/
1 BIRT
2 DATE 19 JAN 1779
2 PLAC Floby (R)
1 CHAN
2 DATE 29 JUN 2001
3 TIME 11:39:00
0 @2-261@ INDI
1 SEX F
1 NAME Greta//
1 BIRT
2 DATE 26 JAN 1781
2 PLAC Klefva
1 RESI
2 DATE BET 1816 AND 1836
2 PLAC Glèomme èOstergêarden, Mjèaldrunga (P)
1 FAMS @2-259@
1 CHAN
2 DATE 29 JUN 2001
3 TIME 11:17:00
0 TRLR

Observera att varje rad börjar med ett
nivånummer följt av en ”tag” och uppgiften för denna. Rader med nivå 2 tillhör föregående rad med nivå 1.

Vad uppnår man med
GEDCOM?
Olika dataprogram för släktforskning
lagrar släktuppgifterna på olika sätt i
tabeller i minnet och i databaser på datorns hårddisk (eller ev. på diskett). För
att flytta dessa data mellan olika program måste programmen använda ett
gemensamt format, oftast en version av
GEDCOM. Man brukar säga att man
exporterar eller importerar släktdata på
GEDCOM-format.
En GEDCOM-fil kan skickas mellan
lika forskare på diskett, som bilaga i epost eller göras tillgänglig på en websida.
GEDCOM-specifikationen har också
ett antal brister. Det är tänkt att lagra
dina slutsatser, men klarar inte av att
lagra uppgifter om dina källor. GED-

COM var i första hand tänkt som ett sätt
att utbyta personuppgifter inom kyrkan,
men kyrkan har kompletterat med några taggar som släktforskare kan vara
intresserade av.

Hur vet vi att det fungerar?
Det kan man inte vara förrän man provat. Olika program kan ha tolkat de olika taggarna och dess innehåll på olika
sättarna och kanske inte ens har förmågan att hantera alla typer av taggar.
Det finns ett projekt hos LDS som
kallas GENTECH - GEDCOM TestBook
Project som identifierat vissa specifika
tagg-kombinationer och dataöverföringar.
En viktig sak att tänka på är att ALDRIG ta med uppgifter om levande människor i en GECOM-fil som skickas till
andra forskare eller publiceras på en
web-sida. Exponera inte uppgifter om
dina nära och kära för folk som du inte
känner!
Några länkar till GEDCOM på nätet:
http://www.gendex.com/gedcom55/
55gctoc.htm
och sen en som innehåller mycket om
GEDCOM plus länkar
http://gedx.com/gedx/default.html
Alltihop på engelska förstås!
Björn J
DISGEN 5 ”certifierades” 1992 av
LDS (redaktörens tillägg)!

DISGEN 8
och
GEDCOM 5.5
Med GEDCOM är det ju så att det inte
kan ta hand om allt som är lagrat i DISGEN. Uppenbara exempel är flaggor och
anteckningar.
Kommentarer till händelsenotiser är
ett gränsfall. I tidigare GEDCOM fanns
en COMM-tag som kunde användas för
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DIS 14.000:e medlem!

D

en 3 september 2001 passera
de DIS medlemsantal 14.000.
Jubilar denna gång blev medlem nummer 19409, Kerstin Wiik från
Boxholm. På grund av Diskulogens
pressläggning har vi inte hunnit få med
något foto av jubilaren, vilket hon själv
tycker är mindre väsentligt. Hon har fått
DISGEN 8 i jubileumsgåva och har redan börjat knappa in några anor.
Vid en kort telefonintervju presenterade sig Kerstin på följande sätt:
Jag är nybörjare som släktforskare
och fick en kick att börja när jag läste
en annons om DIS i ICA-kuriren nummer 25-26/01, som kom ut strax före midsommar i år. Jag kom då att tänka på att
en kusin hade släktforskat på min fars
sida. Det hon fått fram verkade intressant. Jag tyckte att man fick fram mycket om släkten och om hur de levde förr i
tiden. I sin forskning hade hon kommit
ner till 1700-talet. Den grenen av släkten härstammar från Ödeshögstrakten
och norra Småland.
På min mors sida har jag skrivit ner
vad min mamma berättat om sin härstamning 4 generationer bakåt. Jag vill
nu gå en kurs i släktforskning i Mjölby
för att komma vidare på min mammas
släktgren, som kommer från Vadstenaändamålet, men den är borta i version
5.5. Då valde jag att använda NOTE istället vilket inte var så välbetänkt kanske. I importen ignoreras mycket riktigt
NOTE-tag eftersom i GEDCOM 5.5
avses med NOTE inte en kommentar
som vi har det utan troligare information av typen fotnot (som vi inte exporterar!).
Vad kan man då göra på kort sikt? När
det gäller "datummodifierare" (typ omkring, före, efter) så bör man i stället för
kommentar använda den funktion som
finns när man tänder lampan för datum,
då klarar man både import och export.
Du bör dock känna till en förarglig bug
i 8.0a, som innebär att datummodifierarna enligt "lampan" försvinner vid import till DISGEN. Detta fel rättas i 8.0b.
När det gäller dödsorsak som tidigare

trakten. Därför kan det ju vara lämpligt
att bedriva forskningen på Landsarkivet där.
Jag är gift och har vuxna barn, så
nu kan jag ägna mig åt släktforskning.
Arbetar på KA Wiking i Skänninge, dit
det är två och en halv mil, så det blir en
del pendlande.
Intervjuare
Roland Karlsson
DIS

Faddrar kommer
och går
Ny fadder i Hudiksvall är Tommy
Forsström, DIS Mitt.
I Norge utökar vi till två faddrar,
genom Knut Egil Hamre i Halden.
Helge Olsson i Anderslöv ersätter
Kerstin Olsson som Mac- och Reunionfadder.
Rolf Ahlinder återkommer som
fadder efter ett kortare uppehåll.
Marianne Falkenströmer i Gnesta
slutar som fadder.
Vi tackar de avgående för deras insatser och önskar de nya välkomna i
fadderrollen.
Sture B
ordf DIS
ofta lagts in som kommentar till Dödnotis, så löser man problemet genom att
använda den nya notisen Dödsorsak i
DISGEN 8.
Så länge kommentar-problemet enligt
ovan finns kvar, så kommer från 8.0b
att i exportloggen anges att kommentarer inte kommer med, så görs idag med
flaggor etc.
Det går inte att komma ifrån att flyttar man information mellan (samma eller olika) släktforskarprogram så riskerar man att förlora information.Sen kan
man förstås diskutera exakt hur olika
notiser skall omvandlas mellan GEDCOM och DISGEN. Det finns säkert
massor av situationer med konflikt mellan hur man skulle vilja ha det om man
kör DISGEN--DISGEN och hur man vill
ha det om man kör DISGEN--annat pro-

Avlidna
medlemmar
Följande medlemmars bortgång
har kommit till vår kännedom sedan förra numret av Diskulogen:
367 Erik Bognäs, MALMÖ
1292 Karl-Gustav Kjellberg,
TOLLARP
2045 Bengt Ryberg, BORÅS
3103 Lennart Lingedal,
SKOGÅS
7619 Lars A Ekman,
STOCKHOLM
9162 Kjell Riheim, UPPSALA
9509 Inger Backlund,
SUNDSVALL
9860 Peter Willysson,
TÄVELSÅS
10901 Majken H. Persson, RÅÅ
12178 Hilmer Magnusson,
BJÄSTA
12437 Håkan Hultén, HOVÅS
12758 Sven Tryvén,
SKÖLLERSTA
12914 Margaretha, Winnberg
LERDALA
15934 Per Gränne, NORRKÖPING
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser så att inte anhöriga till de bortgångna besväras i onödan!
gram.
Jag välkomnar en diskussion om detta. Det finns dock tre principer man bör
hålla sig till:
1 Överföring mellan DISGEN-program av samma version bör ske via textformat i stället för GEDCOM.
2 Export/import via GEDCOM sker
enligt samma princip, oavsett vilket det
mottagande/givande programmet är.
3 Strikt GEDCOM-standard ska upprätthållas.
Hälsningar
Lars B
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Kartlägg din släkt!

I

DISGEN 8 finns det ett förträffligt hjälpmedel i kartfunktionen.
Tillsammans med DISGEN-orterna kan kartfunktionen visa var dina
släktgårdar ligger på kartan i förhållande till varandra, i förhållande till församlingarnas kyrka eller inom de olika
kommunerna och länen / landskapen.
Sedan kan du för en familj enligt översikten eller för en byggd tavla visa ingående personers förflyttningar mellan sina
DISGEN-orter.

Ge orterna koordinater
Observera att när du lägger in en DISGEN-ort bör du skriva in någorlunda

rimliga kordinater, t ex i Rikets Nät
(RT90). Dessa kan du med lite noggrannhet mäta ut på aktuellt kartblad. I RT90
anges den vertikala skalan som X-skala
med växande värde norrut med värden
som börjar på mellan 60... (i Skåne) och
75... (vid Riksgränsen) och den horisontella Y-skalan med värden växande åt
öster och som börjar på mellan 12...
(Koster) och 18... (Haparanda).
När du lägger in en DISGEN-ort kan
det se ut som om aktuell församlings
kyrk-koordinatvärden är förvalda. Men
så är inte fallet (sannolikt en bugg som
kommer att rättas till). Om du inte skriver in några värden, blir koordinaterna

nollställda och orten hamnar i ”Tjotahejti”, dvs i koordinatsystemets origo
som ligger vid 0-meridianen på ekvatorn (i Atlanten, strax söder om Ghana i
Afrika).
Du kan naturligtvis även finna orten
med sin koordinat på CD:n Svenska ortnamn. Observera då att på CD:ns Xoch Y-koordinaterna av någon anledning har bytt plats. Dessa är heller inte
exakta då de anger var på kartan ortnamnets första bokstav hamnat (allt enligt beskrivningen på CD:n vars material kommer från kartverket). Men det är
alltid något. Längre ner i artikeln skall
du få veta hur du kan ”trimma” dessa
koordinater.

Kart-"reglagen" i
DISGEN
I Handledningen, sid 32-35
hittar du lite mer detaljerad beskrivning, men det är dessa
knappar du bör känna till:
Med denna knapp under menyerna överst i
DISGEN-fönstret öppnar du kartfönstret. I
detta får du följande knappar i
vänsterkant. Klicka först på
någon av dessa för att få tillgång till angiven funktion:
Uppifrån räknat finner du:
Stäng kartfönster
Visa karta och ortträd (CtrlD)
Visa bara kartan (Ctrl-H)
Peka i kartan (med musen)
Flytta kartan (peka med mus,
tryck vänsterknapp, flytta
mus, släpp knapp)
Zooma i kartan (peka och
klicka på vänsterknapp för att
förstora i vald punkt. För att
förminska: håll samtidigt ner
Alt-knappen)
Mät avstånd i kartan (peka,
håll ner vänsterknapp och
drag, läs avstånd i statusraden
längst ner i kartfönstret)
Positionera ort (peka på ort i
trädet, tryck vänsterknapp och

17
Nr 55, sept 2001

med SLÄKTFORSKARNYTT

drag markören till önskad position i
kartan, släpp knapp och bekräfta nytt
läge).
Visa Församlingar
Visa Kommuner endast
Visa Län endast
Fyll karta med uppgifter från alla personer i Översikten
Dito från Centrumperson i Översikten
Dito från Tavla
Dito från Söklista
När du pekar någonstans på kartan och
trycker högerknapp får du upp följande
meny:

Den talar väl för sig själv, eller hur?
En del val känner du igen från knapparna nyss. De flesta av de övriga alternativen kommer vi att beröra framöver.

Hitta orten på kartan
För att nu se dina orter på kartan,
plockar du fram denna och tillsammans med ortsträdet i vänsterkanten.
Ser du dem inte klickar du på
den näst översta knappen till
vänster i Kartfönstret.
För att se var någon av dina
orter ligger klickar du först på
pil-knappen till vänster i kartfönstret och sedan markerar och
drar du orten ut på kartan. När
du släpper knappen letar DISGEN fram koordinaten och
markerar med en blinkande röd
prick på kartan där orten ligger (om ingen röd prick visar
sig har du glömt att ge orten
sina koordinater).

Gör orten synlig
Men för dina egna gårdar ser du kanske inga symboler eller hur? För att dessa
skall komma med på kartan måste du
ange hur och när du vill visa ortsymbol
och namn. Så här gör du: Markera orten
till vänster, klicka på musens högerknapp och välj ”Anpassa visning av orter i kartan”. I dialogrutan du nu får upp
kan du markera ”Visa orten i kartan”
och sedan kan du välja zoomnivå då orten skall framträda. Efter lite provande
kommer du nog fram till ungefär dessa
värden, dvs för gårdar som inte ligger
för tätt är t.ex. 6 m (värdet avser antal
meter per punkt på skärmen) ett bra värde. Om gårdarna ligger tätare, välj ett
lägre värde för de mindre t.ex
torp och undantag. Dessa kan
t.ex. få zoomnivån 2.5 m. DISGEN har redan förinställda
värden för församlingar, kommuner och län. Tyvärr verkar
det inte som denna inställning
har någon verkan på visningen av kommun och län (kanske ett önskemål för framtiden).
Överkurs: Skulle du vilja
ändra församlingarnas värden, vilket jag har gjort, så är
ett bra värde 60 m. Med ett högre värde flyter texterna bara
ihop och ger en grötig bild. Vill
du ändra alla församlingars
inställningar på en gång kan
du göra så här: Markera en kommun,
sätt zoomnivån till t. ex. 60 m och markera att även alla underligande orter
skall inkluderas i inställningen. Nu kommer alla församlingar (och alla andra
orter därunder) att få den valda zoomnivån. Återställ sedan kommunen egen
nivå (t. ex. 250 m) men glöm inte att då

markera ”endast markerad ort”, annars
blir föregående operation ogjord! Nu
kan du upprepa samma procedur för de
församlingar där du har egna orter och
”trycka ner” orterna till t. ex. 6 m. När
du nu zooma ut och in så kommer du ha
en bra överblick på kartan för alla nivåer.
För att visningsinställningarna skall
träda i kraft måste du ”Uppdatera kartan från ortdatabasen”. Klicka på höger musknapp och välj. Uppdateringen
tar några ögonblick, hur många beror
på hur snabb dator du har.

Nu in med släkten ...
Nu skall vi lägga in lite markeringar
för de släktingar som bebott dina släktgårdar. Du kan utgå från antingen centrumpersonen eller alla personer i en familjeöversikt, en byggd tavla eller en
söklista och för endera av dem visa alla
förflyttningar som dessa personer har
gjort. Du får linjer för var och en av dessas förflyttningar mellan de olika orterna. Markerar du med musens pil kommer förflyttningen att förklaras med de
båda inblandade orterna angivna (se bild på nästa sida).
Att peka på linjerna och på orterna går utmärkt då dessa syns
på kartan oavsett vilken zoomnivå du har valt. Med markören
på ort eller linje kan du trycka
på musens högerknapp och välja att "Visa personer" som är relaterade till ort resp. förflyttning.

Spara karta som
bilden
För varje vy du ser kan du välja att spara kartan med tillhörande orter och linjer som en bild.
Du kan välja att få den i bmp-
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ningar - och inte minst när du under din
forskning hittar nya gårdar som du inte
tidigare haft knytning till. Då är det bra
att ha kartan med sig. (Själv satt jag på
Landsarkivet i Göteborg i sommar med
"mina" kartor inscannade i den bärbara
datorn och kunde lokalisera och markera den ena nyfunna släktgården efter den
andra.)

Scanna allt du har
- i lagom bitar

eller jpg-format. Klicka på musens högerknapp och välj "Spara karta som
bild...".

Bakgrundskartor
Det vi nu har uppnått tycker jag är förträffligt i all sin ”enkelhet”. Det räcker
ofta att få med de stora dragen i församlingarnas eller kommunernas gränser
tillsammans med de egna orterna och de
olika förflyttningarna.
Men inget är ju så bra att det inte kan
bli bättre!
Det jag tänker på nu är bakgrundskartorna! Dessa är bra då man kan se detaljer för både gårdarna och deras omgiv-

Kartexemplet är en scannad del av Ulricehamn 7D NV, 1:50.000-del. Bilden
har koordinaterna XMin: 6 440 000,
Xmax: 6 444 000, Ymin: 1 350 000,
Ymax: 1353000.

Så varför inte börja att scanna in de
kartor du anväder för att lokalisera dina
släktgårdar. Det finns väl få scannrar
som kan ta hela kartblad och det vill vi
kanske inte heller - det blir stora och
ohanterliga bildfiler av sådana. Däremot
kan det vara bra att scanna de enskilda
kommunerna och församlingarna. Scanna gärna dina "hemtrakter” från kartor
av olika ålder och skalor. Varje karta har
sin plats i DISGEN. Men se till att du
får dem horisontella och beskurna vid
jämna koordinater. Kartans stödlinjer är
bra att följa. Kartbilderna skall sparas i
bmp-format. Ju högre upplösning desto
bättre bild får du när du zoomar. Här får

du själv prova dig fram! Och kom ihåg
att en bild av kartan i kartfönstret skrivs
ut i 72 punkters upplösning oavsett den
scannade bildens upplösning.

Plocka in kartor efter behov
En bakgrundskarta lagrar du genom
att klicka på musens högerknapp och
välja ”Underlagskarta...”. I dialogrutan
kan du registrera en ”Ny...” karta. Välj
kartfil, ge den ett namn och ange de olika koordinaterna för bildens ytterhörn.
När väl kartbilden är lagrad kan du genom att flytta den mellan de två kolumnerna i dialogfönstret få med eller
utelämna den ur den aktuella kartpresentationen.

Tänk på upphovsrätten
Om du har för avsikt att publicera en
släktbok som innehåller bakgrundskartor, skall du försäkra dig om att du har
tillstånd till detta. Kontakta upphovsmannen, d.v.s. Kartverket, när det gäller våra vanliga kartor. Att ha dem inscannade i din egen dator för personligt
bruk tror jag inte Kartverket bryr sig om.
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Förtydligande
om
MultiMedia
Builder
(Nyckel nr 9 i förra
numret av Diskulogen)

"Trimma" koordinater
Som jag nämnde inledningsvis var
koordinaterna från Kart-CD.n lite ungefärliga. Med en väl positionerad bakgrundskarta har du nu möjlighet att
”trimma” koordinaterna på dina gårdar.
Genom att välja positioneringsknappen
till vänster i kartfönstret och sedan dra
orten från listan till vänster och släppa
den på den korrekta positionen i bakgrundskartan får du en ganska korrekt
position för din släktgård!
När man har fått så här fint hjälpmedel är det frestande att önska mera. En
sak som jag gärna skulle se är att bakgrundskarta skulle kunna definieras med
tillhörande zoomningsintervall. Då skulle kan kunna byta karta efter hand som
man zoomar och övergå till mer detaljerade kartor ju närmare man kommer. En
annan dimension vore att kunna ha ett
tidsreglage och på så sätt både anpassa
karta och eventuellt också de linjer som
är relevanta för en viss tidpunkt eller ett
visst tidsintervall. Visst kan man önska
mycket...

Det är flera som hört av sig angående
Relativa sökvägar. Det är kanske lite
trixigt att förstå budskapet om man inte
är så van vid programmeringsteminologin här. Hoppas följande förtydligande skall vara till hjälp!
Mappen där du lagrar ditt MultiMedia Builder-projekt kallar vi startmapp.
Det är till denna mapp som du skall referera när du pekar ut en fil med text,
bild, ljud eller video. Du bör därför placera de olika filerna i din presentation
på startmappen eller undermappar till
din startmapp. De relativa sökvägarna
skall alltid börja med texten <SrcDir>.
När du sedan skapar en CD förstår programmet varifrån den skall hämta filerna du använder och hur uppspelningsprogrammet skall hitta dessa på CD:n
senare. När du skapar CD:n kommer ju
en avbildning av mappar och filer ske
med utgångspunkt från din startmapp.

Lycka till med kartläggningen av din
släkt!

Startmappen identifieras med texten
"<SrcDir>". Innehållet i denna map
kommer på CD:n att bli rot-mapp och
dina filer hamnar på denna och på de
undermappar du valt att lägga övriga
filer i.

Björn J

För att försöka illustrera detta kan det

kanske se ut så här på din hårddisk. Vi
väljer startmappen MMB\Släkten\. I Utforskaren ser du på
C:\MMB\Släkten\min_släkt.mbd
(vår projektfil ligger här)
C:\MMB\Släkten\Bilder\
(här ligger alla bilder)
C:\MMB\Släkten\Web\
(här ligger alla HTML-filer från
DISGEN
C:\MMB\Släkten\Ljud\
(här ligger alla ljudfiler)
C:\MMB\Släkten\Video\
(här ligger alla videosnuttar)
När vi nu i projektet min_släkt.mbd
refererar till bilder anger vi sökvägen
till våra bildfil som
<SrcDir>\Bilder\bild1.jpg
När du anger sökvägen till en videofil anger du sökvägen
<SrcDir>\Video\50-årskalas.avi
När vi sedan skapar vår CD anger vi
att startmappen är
C:\MMB\Släkten\
Observera att när du i programmet
letar upp filer kanske du gör det genom att trycka på blädderknappen
med två punkter på. När du väljer en
fil denna väg kommer "<SrcDir>"texten att försvinna i filens sökväg.
Du får alltså knappa in den igen för
hand!
Lycka till!
Björn J

Hembränd CD
- kan dö på
en vecka
I nummer 4/2001av tidskriften Elektronikvärlden / Ljud & Bild (www.ev.se)
presenterades under ovanstående rubrik
en test av CD-R skivor .
Läs gärna artikeln och begrunda! Du
hittar den säkert på ditt bibliotek Här är
listan över de fem bästa skivmärkena enligt testet. 17 märken testades.
Kodak CD-R Gold Ultima
HP CD-Recordable
Philips CD-R Audio 80 min
Verbatim datalife Plus Storpack
Verbatim Datalife Plus 8x
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Avinstallera GenoPro

J

ag läste Eva Barchas varning, i nr
54 av Diskulogen, för släktforskningsprogrammet GenoPro. Om
programmet laddas ned får man, som
hon skriver, med Web3000 vars enda
uppgift är att visa reklam i webbläsaren,
bland annat via knappar i ramen. I en
tidigare version, v1.73, fanns inte detta
reklamprogram med och enda förändringen till nuvarande version, v1.90, är
tyvärr Web3000 vad jag förstår. Den utlovade version v2.0 som skulle göra
GenoPro till ett ”riktigt” släktforskarprogram genom att även hantera orter
(utlovad att komma förra året) lyser med
sin frånvaro.

Mer om GenoPro

H

ar tidigare lagt in GenoPro och
även tagit bort Web3000 som
är med i gratisversionen (free).

Detta är något man gör med MYCKET STOR försiktighet.
Är du inte en van windowsanvändare,
be någon hjälpa dig!

Tryck <F3> för att söka.
Skriv in WEB3000 <ENTER>

hkey_local_machine\software\
microsoft\windows\currentversion\run

Hälsningar Kjell,
medl.7803
Tack för dessa vänlig ord!
Redaktör´n

www.lavasoftusa.com.
Mvh
Marianne Eriksson

Att försöka ta bort programmet enbart
genom att ta bort filer i mappar manuellt brukar tyvärr leda till att någon snutt
ligger kvar någonstans och ställer till
det. Om man nu gjort det och därför har
kvar reklamknapparna i webbläsaren ser
jag ingen annan lösning än att åter installera GenoPro - även om det tar emot
- och avinstallera enligt ovan. Hoppas
det löser problemen.

Det var ett lyft med den blå färgen på rubrikerna, kanske det
finns plats för lite gult någonstans
också. Papperet var också bättre
tycker jag.

Det finns ett program som genomsöker systemet efter reklamkomponenter
och annat oönskat samt ger möjlighet
att städa bort sådant. Programmet heter
AdAware och kan hämtas från

START
KÖR
REGEDIT <ENTER>

Ta bort samtliga anrop till web3000filer genom att ta bort nycklarna med
web3000 i namnet.

Hej!

L

äste Eva Barchas insändare i
Diskulogen nr 54 om varning
en för GenoPro och reklam.

Starta registereditorn med

Om man nu laddat ned GenoPro och
vill bli av med såväl reklam som program (man kan tyvärr inte bara avinstallera Web3000) ska man antingen
köra programmet ”uninstall.exe” som
ligger i mappen Program/GenoPro eller
via kontrollpanelen (nås via Startknappen -> ”Inställningar” i Windows) välja
”Lägga till/ta bort program” och där
välja ”GenoPro” i listan. Därefter trycka
på Lägg till/ta bort-knappen.

Peter Gustafsson
medl nr. 12895

Ännu mer om GenoPro

Det finns förmodligen tre sådana nycklar. Tryck <F3> för ny sökning
Rör inte nyckeln
\DanMorin.com\GenoPro
som har med själva GenoPro att göra.
Det finns även ett anrop i

Sök efter w3knet och ta bort den nyckeln.
För att testa den nya versionen tog jag
hem v1.90 från www.genopro.com
Version 1.90 använder Tucows
reklamsnurra som stannar inne i GenoPro. För att ta bort den reklamen sök efter
TSADBOT.EXE
Du finner den i
hkey_local_machine\software\
microsoft\windows\currentversion\run
Att få bort reklamen på "rätt sätt" dvs
genom att betala kostar ca 250 kronor.
Programmet är bra och kan ge dig utskrifter av mycket stora släktträd på ett
bra sätt.
Jag har provkört på A0-plotter med
gott resultat
Mats Jansson

Hur hitta nu levande
släktingar i USA?

E

tt sätt är att söka upp forum,
message boards, mailing listor
för svensk-amerikansk släktforskning på Internet, och posta en förfrågan/efterlysning. Det finns på Rootweb
http://www.rootsweb.com
även mailinglistor för specifika stater i
USA. http://lists.rootsweb.com/
Mailinglistan Sweden-L består av
merparten amerikanare, som i sin tur
söker sina svenska anor, som är otroligt
behjälpliga med att guida till de ställen
man söker. Det kan var ett lokalt History Society för det county´t där ens emigrerande svenska släktingar bosatte sig,
som via arkiverade obituaries för immigranterna kan utläsa efterlevande.
http://lists.rootsweb.com/index/intl/
SWE/SWEDEN.html
Når man inte helt fram till nu levande
p g a skyddande av integritet, kan man
ev med den information man erhållit,
anta att nu levande borde ha ett visst efternamn och kanske bo på samma ort
som en tidigare generation, ev finns de
listade på Internet på amerikanska phone eller city directories. ex
http://www.whowhere.lycos.com/
Hälsningar,
Ann Viking Saetre
http://www.rootsweb.com/~swewgw/
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Ej med i "Topplistan"

J

ag har inte anmält mig till 20 i
topplistan. Min databas som bygger runt Sursill-familjen (= Erik
Ångermanland-Sursill's ättlingar) innehåller idag 299 788 personer som alla
är länkade sinsemellan! Programmet jag
har fört dem in är Cumberland Family
Tree och det beror att jag har en möjlighet att distribuera materialet per CDROM med Viewer-programm. Sorry att
inte tidigare varit aktiv att informera om
saken.
Mvh
Iikko B Voipio

"20-i-topp-listan"

I

senaste Diskulogen (som är en
mycket matnyttig tidning!) finns på
sid 7 en "20-i-topp-lista" över antal lagrade personer. Jag tycker sådana
listor är obefogade och till och med skadliga för nya släktforskare.
Jag håller ofta föredrag om släktforskning och försöker då förmedla budskapet: "Det viktiga med släktforskningen
är inte HUR MÅNGA personer Du hittar, utan HUR MYCKET Du lär känna
dem Du hittar." Själv ägnar jag (som
jobbar i stort sett på heltid som glad pensionär med släktforskning) c:a en halv
dag per vecka åt kyrkboksstudier (i mitt
fall huvudsakligen i Arninge, jag bor i
Stockholm). Resten ägnar jag åt att i
olika källor, främst Kungliga Biblioteket lära mig MER om dem jag hittat, i
böcker av typen "Malmö stads historia",
"Sveriges apotekarhistoria" m.m, m.m.
Ovärderliga källor är självklart också
domböcker (bouppteckningar, lagfartsärenden, brottmål), mantalslängder, generalmönsterrullor, etc. Det känner väl
alla till.
Jag får ibland frågan: "Hur långt tillbaka har Du kommit?" Då brukar jag
svara samma som ovan, det viktiga är
att lära känna personerna, leva sig in i
deras liv, skratta och gråta med dem, ta
rätt på hur de levde och med vilka de
umgicks, hur rika/fattiga var de, hur de
lyckades i sin verksamhet, om de var
långa/korta, tjocka/smala, vilken karaktär de hade, m.m.
Detta tar tid, mycket mer tid än att
registera ett antal tusen personer. Sådant
gör man lätt, det svåra och spännande
är det andra. Jag själv har inte registerat
mer än ca 15.000 personer (under 10 års
heltidsjobb), men jag har MYCKET text
och historia om de flesta av dessa personer.

Jag för min del skulle alltså värdesätta, om topplistor liknande den i senaste
Diskulogen kunde förpassas dit de hör
hemma = papperskorgen.
Hälsningar
Lennart Ekman
Medlem 12860
tillika Holger-fadder
Eftersom det ingår i DIS policy att
sätta kvalitet före kvantitet, så tar vi
Lennarts uppmaning på allvar och avstår i fortsättningen från att publicera
20-i-topp-listan. Kom gärna med förslag om hur vi i stället kan uppmärksamma medlemmar som gör särskilda
insatser för att höja kvalitén inom datorhjälp i släktforskningen.

Ett bra program!

M

åste skriva och tacka för ett
mycket bra program Vilket
undrar Ni säkert?

Det jag menar är DISGEN version 8
som jag nyligen uppdaterat till.
Varför är det så bra? Jo jag körde igår
Kontrpllera notiser. Det var ju rent underbart att se vad det hittade. T.ex var
en person döpt före födelsen ett lite felslag av mig. Programmet påtalar också
om det är anmärkningsvärt lång livslängd på¨någon, här var det riktigt men
funktionen är bra. Bland annat hittade
den ett barn fött efter moderns död vilket också var lätt att rätta till.
Inte nog med detta, jag testade också
statistikfunktionen. Och den var suverän. Även här hittade jag små retliga fel
jag utfört. En person var bara 3 månader vid första giftet, samma person var
1 år och 3 månader när det födde sitt
första barn, osv.
Dessa två funktioner är mycket suveräna om man vill kontrollera sina uppgifter. Det är lätt att utföra, det är mycket lätt att se vilka personer som det är fel
på. Speciellt när det gäller statistiken kan
man undersöka de uppgifter som verkar
orimliga. T.ex. är det rimligt att man är
50 år vid första barnets födelse? Ja så
där kan man hålla på och så långt det
går göra sin egen databas så säker det
nu går.
För mig har dessa funktioner inneburit ett stort steg framåt.
Med vänlig hälsning
Alf Helin
Gåsagången 43,
422 48 HISINGS BACKA
e-post: qyc574c@tninet.se

Lista över genealogiskt CDmaterial
(forts. från sidan 3)

! Kisa sn, födda/Vigda/döda
1600-1799

! Harbo socken, Många olika typer
av register och årtal.

! Svenska ortnamn
! Familjeregister för Medelpad
1535-1800

! Indals socken släkt och bygd -1900
! Tuna församling (Medelpad)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Digitala kyrkböcker
Klara i Stockholm perioden
1878-1926
Stockholm: Mantalsregister 18001839
Vadstena 1834
Födda, vigda, döda i Ådalen
Att söka sina rötter
Emigrant-CDn
Sidensjö kyrka. Ministralböcker
Arnäs kyrka Dop/vigsel/dödböcker
1668-1750
Själevads kyrka. Själevads socken
1785-1820
Grundsunds kyrka 1600-1930
Sveriges dödsbok 1950-1999
Paleografi: Studier i handskriftsläsning.
Nationell Arkivdatabas, NAD,
1998
Söder i våra hjärtan. Rotemansarkivet 1878-1926
Riddarhusets stamtavlor.
Släkt och hävd 1950-1999.
Register.
Alingsås stadsförsamling.
Finnskogen - en sagolik
verklighet.
Mormon Immigration Index.
Master Index for Pedigree
Resource File.
Family History Library Catalog.
Bouppteckningsregister:
Halland 1671-1850

! Bouppteckningsregister: Upplands o delar av Stockholms län

! Bräkne-Hoby anmärkningsbok
1821-1942.

! Burträsk, Lövånger, Nysätra,
Robertsfors
Forts. på sidan 25
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Kulturarv Östergötland

I

ett unikt samarbetsprojekt mellan
Linköpings universitet och Östergötlands länsmuseum tillgängliggörs nu östgötsk kulturhistoria på nätet
under arbetsnamnet Kulturarv Östergötland.
Som ett komplement till de vanliga
sökmotorerna på nätet byggs en portal
upp på internet där släktforskare, hembygdsforskare och andra som är intresserade av eller har anknytning till Östergötland enkelt ska få hjälp med sin
forskning. Via hemsidan kan du leta dig
fram till de källor eller kontakter du behöver. Du kan också forska direkt i någon av de databaser som vi har inlagda i
miljön.

12 000 bilder
Här kan man bland annat botanisera
bland 12 000 fotografier som med god
kvalitet ramlar fram på skärmen. Fotografierna är inskannade och utlagda via
en lättmanövrerad databas, uppbyggd i
ett samarbete mellan Kulturarv Östergötland och Centrum för lokalhistoria
på universitetet. Här finns nu möjligheter för oss som släktforskar att ta del av
bilder som alltför länge legat gömda i
arkiv. Att hemma kunna söka sig fram
bland hus, människor och miljöer från
slutet av 1800-talet och framåt är förstås en fin tillgång i den egna forskningen. Databasen fylls på efterhand och
antalet bilder ökar kontinuerligt. I databasen finns än så länge främst stadsbilder, men även en hel del landsbygdsbilder. Inte minst den duktige fotografen A
C Hultgrens bilder från det tidiga 1900talets södra Östergötland är väl värda att
beskåda.
Du kan också söka efter släktingar som
varit soldater eller av någon anledning
hamnat i Linköpings böteslängd. I denna längd kan vi läsa att fylleri var straffbart år 1876 och bestraffades med 5 kronor i böter om man inte, som snickaren
Kjellström, dessutom for ut i smädelser
mot konstapeln. Då blev det 25 kronor.

Intresset ökar
Intresset för att tillgängliggöra kulturhistoriskt material har ökat markant de
senaste åren. Inte minst ny teknik gör

tidigare svårfunna källor enkelt åtkomliga på nätet. Förståelsen för vårt enträgna arbete har ökat betydligt efterhand
och vi har goda förhoppningar om att i
rask takt utöka och komplettera de databaser och annat material vi hittills lagt
in i vår portal. Arkiv, hembygdsföreningar och andra sitter fortfarande på
mycket värdefullt, men alltför okänt
material. Här finns skönjbara skatter av
bilder, dokument och brev som vi efterhand ämnar lägga in i miljön Kulturarv
Östergötland.
www.tema.liu.se/kultarv
Dan Malmsten
Koordinator,
Kulturarv Östergötland
Medlem nr 6391

Möten i söder

V

årt ordinarie höstmöte blir i
Helsingborg, Norrehedssko
lan, den 20 oktober kl. 13.30.
Vi kommer att få veta mer om hur kartor blir till, vilka som finns (moderna
och historiska), var man får tag i dem
etc. Det är stadsingenjören i Helsingborg, Lennart Bovin som berättar för oss.
Alla är förstås välkomna.
Nu börjar också våra PC- och MACträffar igen på vissa lördagar i Eslöv
och Höganäs. Se vår hemsida
www.dis-syd.m.se,
om närmare tidpunkter.

HTML
Vid vårt vårmöte i maj höll Niklas
Hertzman ett bra föredrag om ett gratisprogram, GeneWeb, som finns även på
svenska och som genererar olika tavlor
vid varje önskat tillfälle. Detta är en stor

fördel om man har många personer, över
1000, eftersom det i DISGEN skapas väldigt många filer då.
Vid stämman i Borås kommer Niklas
föredrag på 6 sidor att finnas tillgängligt för intresserade och det kommer då
också att finnas för nerladdning som en
pdf-fil från vår hemsida. Leta under rubriken Oves Tips. Det publiceras också i
nästa nummer av vår tidning, DISkutabelt.

Säkerhetskopiering Varning
Flera användare har haft bekymmer
med DISGENs säkerhetskopiering så att
disketterna inte varit läsbara fullt ut när
flera disketter använts. Vi vet ännu inte
varför men det är möjligt att antivirusprogram kan spela en roll eller att programmet är extremt känsligt för inte helt
perfekta disketter. Sådana blir ju lätt
defekta efter en tids användning. De bör
därför åtminstone före användning kontrolleras med Scandisk (Skriv vid Start
> Kör kommandot Scandisk a: följt av
Enter med insatt diskett). Bäst är emellertid att antingen använda Winzip 8
eller ännu hellre det backup-program
som finns i Windows. I det senare kan
man också beställa att kopian verifieras
mot originalet. Fördelen med dessa båda
är att man då också kan säkra övriga filer (brev, kalkyler etc.). Som vanligt kan
du av mig få närmare beskrivningar om
du är osäker.
En annan möjlighet är att kopiera hela
Dg8data i DISGEN 8 till annan plats på
hårddisken eller till annan hårddisk om
sådan finns. Detta är att rekommendera
under alla omständigheter som en extra
säkerhet eller reserv, lätt att åstadkomma. Tyvärr är man dock inte då skyddat
för brand eller stöld. För att komma ifrån
disketter kan man använda CD-skiva i
en CD-brännare eller s.k. Zip-drive men
sådana kostar förstås en del.
Lars Blomberg skrev om detta i Diskulogen nr 54, maj 2001. Läs och begrunda och var försiktig!
Ove Billing
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D

et har varit en fin sommar,
släktforskningen och arbetet
framför datorn, har gått på
sparlåga, det finns inte mycket att skriva om. Här kommer dock några rader.

DISGEN 8
En del användare har gått över till
DISGEN 8, dels då genom att installera
Connectix Virtual PC i Macarna och dels
genom att byta Mac till PC. Övergångarna har skett utan större beskymmer.
Nu jobbar man med att lära sig det nya
programmet.
Det som däremot beskymrar de nya
DISGEN 8-användarna, är att det förekommer problem med säkerhetskopieringen - omsorgsfullt, efter alla konstens
regler, gjorda säkerhetskopier i DISGEN
7, går inte att öppna. Det är verkligen
beskymmersamt, Olof Cronberg/Lars
Blomberg och Co, jobbar med problemet och kommer förhoppningsvis med
en lösning. De som har sparat sin forskning som GEDCOM-fil, kan dock trösta sig med att dessa går att öppna.

REUNION
På tal om Gedcom-fil så tar jag mig
friheten att citera följande från REUNI-

Rapport från DIS-MITT’s
Fadder/Funktionärsträff
2001-05-05

E

n regional Fadder/Funktionärs
träff anordnades lördag den 5
maj i Sydkrafts lokaler i Sundsvall. Inbjudna var samtliga faddrar på
DIS-MITT’s fadderlista samt övriga
DIS-MITT-funktionärer.
Efter kaffe/te och macka i cafeterian
samlades de 18 deltagarna i möteslokalen och presenterade sig för varandra.

ON Mailinglista
http://groups.yahoo.com/group/
reunion-nordic/messages/514
den 13 juni skriver Olof Cronberg
följande.
Jag har rapporterat problem med att
föra över Reunions GEDCOM till DISGEN. Felen består delvis på Reunion
och delvis på DISGEN.

on-programmerarna läste GEDCOMbeskrivningen lite bättre :-)
Olof skriver några dagar senare, fölande:
Det har nu kommit uppdatering av
DISGEN som löser en del av problemen
i samband med att flytta GEDCOM-filer mellan DISGEN och Reunion.
http://www.dis.se/dg8/

1) De första raderna i Reunions GEDCOM-fil följer ej standarden för GEDCOM 5.5. Ett par definitioner saknas.
(DISGEN uppfattar därför filen som
varandes en äldre GEDCOM.)

Fortfarande tror jag dock att det är
problem med källorna, men ni får väl
testa och se.

2) Av misstag läses inte vigselnotiserna in från GEDCOM 5.5 till DISGEN.

Övrigt

3) Reunion lägger ut källreferenserna
fel i GEDCOM-filen. Den text som skall
vara källans namn läggs i fält för citat.
Detta gör att man i DISGEN får de källnummerna i stället för källans namn.
Jag har meddelat felen till Lars Blomberg som programmerat DISGEN. De
kommer att vara avhjälpta så gott det
går i en uppdatering, som kommer ut
ganska snart.

/Olof C

I förra numret av Diskulogen skrev jag
om problem med att öppna NAD-skivan
i Macar med nyare operativsystem - vid
en förnyad kontakt med Riksarkivet, lovar de att titta på detta och återkomma.
Helge Olsson
helge.o@telia.com
http://go.to/forskning

Sedan vore det inte helt fel om Reuni-

DISGEN 8

Mera DISGEN

DIS-MITT´s teknikansvarige Robert
Hammarstedt informerade sedan om den
nystartade teknikgruppen inom Föreningen DIS och visade de viktigaste nyheterna i DISGEN 8, främst beträffande
källor och citat samt kartor. Diskussion
fördes fortlöpande under visningen. Robert lovade ta upp vissa av frågorna med
teknikgruppen. Tony Engberg berättade
att en diskussionsgrupp startats inom
DIS samt visade några äldre kartor man
kan lägga ”ovanpå” ursprungskartan.

Efter eftermiddagsfikat tog Lasse Frej,
med hjälp av några snygga OH-bilder;
upp några funderingar kring just källor
och citat samt kartor i DISGEN. Ytterligare diskussioner fördes.

Lunch intogs gemensamt i närliggande Restaurang Centralen.
Efter lunchen tittade vi på Peter Larssons videofilm ”Levnadsöden – av samma rot och stam”.

DISBYT
DISBYT-ombudet Tomas Sahlin uppmanade de närvarande om att informera medlemmarna om att även ta med
länen i sina DISBYT-utdrag, eftersom
en hel del sockennamn förekommer på
flera håll i landet.
Efter en, som arrangörerna hoppas,
givande dag drog var och en hem till
sitt. En enkät om intrycken från träffen
och förslag till ämnen för nästa träff har
skickas ut till samtliga inbjudna.
Lennart Lindqvist
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Släkten
Efterlysning 55:1
Den 5.2.1863 i Stange (Norge) ble
pige Taaline Andersdatter V. Dælin, 28
1/2 år, gift med Ole Olsen ungk. svensk
skrederfant, 48 1/2 år. Videre står det
oppgitt at han er født i Kihls Sogn i
Sverige, døpt 19. nov. 1813, far Ola
Nielsen Ø. Glenne. Er det noen som har
opplysninger om denne Ole Olsen og
hans aner?
Medlem 5540
Rune Alander
N-2560 Alvdal
rune.alander@sensewave.com

Efterlysning 55:2
Ossian Elgström (1883-1950) maler
og forfatter var 2' gang gift ca 1921 med
Vera Thomsen (1886 -), HVOR?
Jeg søger Vera og hendes familie. Hendes moder sidder fra ca 1900 fraskilt i
Sverige (Kalmar? Stockholm?) med 3
børn: Anna Mathilda Thomsen født
Nelson (1865 -) Per Thomas Valdemar
Thomsen (1884 -) Edith Vera* Berthine Thomsen (1886 -) Inga* Mathilda Thomsen (1889 -) Inga bliver gift
med en Ernst Norlinn Bang.
Jeg har været i flere biografiske
opslagsværker.
De bedste hilsner
Medlem nr 6255
Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H st-th
DK 2700 Brønshøj
Danmark
Tlf: +45 3880 0202
mailto:steenthomsen@danbbs.dk
http://www.danbbs.dk/~stst/

Efterlysning 55:3
Carl Johan Johansson, f 1829-01-15
(ev. 1829-11-15), Nöttja i Kronobergs
Län.
Har letat i alla församlingar i Kronobergs län utan att finna honom. 1854
fanns han i Stockholm och arbetade som
Frikyrkopastor (Evangeliska Forsterlandsstiftelsen). Han vistades i Kronobergs, Jönköpings och i Hallands län
fram till 1865. Han gifte sig 1865 med

prästdottern Helena Maria Unnerius (d
1870), dotter till kyrkoheden i Färgaryds fs, Anders Unnerius.
Söker efter Carl Johans föräldrar och
syskon. Var är Carl Johan född?
Har någon träffat på Carl Johan i någon annan församling? Skulle vara tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Medl 106 23
Irene Eriksson
Majorsgatan 2A
504 31 Borås
Tel 033-10 68 66

Efterlysning 55:4
Jag söker Hugo Andersson, eller släktingar till honom. Hugo Andersson är
född 1909 - 1910 ?
Jobbade eller var gäst på Hyllie Boställe vid Limhamn. Bodde i Limhamn
1933 / 34 men kom från Harlösa. Om
du vet något om Hugo Andersson, skriv
till mig.
Medl 10346
Greta Häck
Frontgatan 9
254 56 Helsingborg
042-15 28 03

Efterlysning 55:5
Jag undrar om någon känner till om
det finns någon koppling mellan Jenis
Erlandsson, väpnare som levde 1477,
gift med Berete Bruhn och de s.k. Erlandssönerna, som också hade namnet
GALEN. Dessa Erlandssöner levde omkring 1225 och 1450 och var ärkebiskopar, riddare och väpnare. Samtliga kom
från Skåne som då var danskt. Tacksam
för svar!

Erik (Larsson) Sköld från Fläckebo i
Västmanland.
Carl Erik Larsson var f. 1861-03-30 i
Fläckebo sn i Västmanland. Son till brukaren och arrendatorn Per Erik Larsson f 1835 och d.h. Lovisa Norlin f 1840,
båda föräldrarna födda i Fläckebo. 1881
tar Carl Erik Larsson tjänst på Waxholms fästning (Göta Artilleri), 2 kompaniet.
En broder till honom, Johan Oskar
Larsson f 1862-02-15 tar året efter även
han tjänst vid Waxholms fästning.Båda
bröderna kallas från och med nu (Larsson) Sköld.
Carl Erik (Larsson) Sköld uttar attest
den 29 mars 1886 för avflyttning till
Västerås, men dit har jag inte kunnat
spåra eller finna honom.
Ingen släkting i USA vet något om,
att också Carl Erik skulle kommit över
till Amerika eller hört något ifrån honom så troligast är, att han blev kvar i
Sverige!
Alla uppgifter tages tacksamt emot för
vidarebefordran över till WA, USA.
Medlem 2214 V
Ove Sannerholm
Långströmsgatan 44B
418 70 Göteborg
e-post ove.sannerholm@swipnet.se

Efterlysning 55:7

Efterlysning 55:6

Jag söker efter uppgifter om Johan
Ersson Fjällman, upplänning enligt
mönsterrullan 1692 (mikrokort). Åren
1700 - 1706 bodde han på Rustmästarbostället i Lungre, i Kyrkås sn, Z
(Landskont GVIIFB:50) Sedan han avancerat till Förare (osäkert när, rullor
saknas) bodde han troligen på Förarbostället Kallsta nr 4 i Lits sn, Z. Enligt rullan (1715 mikrokort) erhöll Fjällman avsked 1711-12-29 ”för sin skukdom och bräcklighet”. Det finns ingen
uppgift om hans dödsdatum. Rustmästare Johan Fjällman vigdes 1701-11-10
(LitC:I) Z med pigan Ingeborg Erikzdotter, fr Korsta i Lit sn, Z. Ingeborg
begrovs den 23 okt 1715 (Lit C:I) Z.

Söker för en i USA boende person
upplysningar eller ev. tips om en Carl

Johan Ersson Fjällman hade även en
son, Per Johannes Fjällman, som föd-

Med vänlig hälsning
Medlem 5816
Rolf Genne
Grenvägen 11 2 tr
433 47 Partille
E-post rolf.genne@swipnet.se
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des 1707-05-19. Han var Sergeant under sin tid i Tullingsås, Ström sn, Z.
Om någon känner till denne Johan
Ersson Fjällman vore jag glad och tacksam att få kontakt.
Medlem 13543
Olof Jönsson
Solbacken 7A
833 34 Strömsund
Tel 0670-108 66

Anbyte i Danmark,
Uppland 20 oktober

D

u som forskar i Uppland. An
byte ordnas för de som har
forskning i socknarna som
gränsar till Danmark, Funbo och Vaksala. Se sockenförteckning nedan.
Lokal: Kamratgården Bergsbrunna, 1/
2 mil sydost om Uppsala Centralstation.
Tid 10.00 - 15.00. (Uppsalabuss går
varje halvtimme)
Anmälan senast 5 oktober. På anmälningsblanketten anges aktuell forskning
inom området. Anmälan vi e-post skall
innehålla samma upplysningar som
blanketten utvisar. Forskarkatalog delas ut vid anbytet. Närmare infor-mation med karta utsändes till anmälda
omkring 15 oktober.

DISGEN-kurs

Kalender

Kurs i DISGEN 8 kommer att hållas
i Aneby lördag den 6 och söndag den
7 oktober.
Kostnad ca:400:Anmälan snarast eller senast den 30
september till
Börje Jönsson
0381/108 40
070/863 12 17
e-post borje-jonsson@spray.se
DIS SMÅLAND i samarbete med
ABF i ANEBY

--- Oktober 2001 ---

17
20
21
23

Lista över genealogiskt CDmaterial
! De Svenska Medeltidsbreven i
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek

10

DIS-Väst möte i Dingle

12

Forskarstugan, DIS Linköping,
USA-imigrationen via Ellis
Island - hur man söker och
finner!

Rekonstruerad husförhörslängd
förening. E. Sundlöfs släktböcker m.m.

! Family Search: Family History

Ring Carina 018-377050 eller Solveig 018-370986 eller skriv till Torbjörn Norman, Puckvägen 16, 740 30
BJÖRKLINGE så sänder vi anmälningsblankett. E-post torbjorn.norman
@post.utfors.se.

! Family Search: Master Index for

Library Catalog
Pedigree Resource File (1-10)

Forskarstugan, DIS Linköping:
Botanisering bland CD-skivor
för släktforskare

--- November 2001 ---

! Döderhults socken 1766-1806.
! En CD för Olaus Laurentii släkt-

DIS-Aros, DG8-träff kl. 19.00
i Vuxenskolans lokaler på
Fabriksgatan 8 i Örebro,
DIS-Öst, Höstmöte, Birger Jarlsgatan
Norsk Slektshistorisk Förening
firar 75 år i Oslo
NORDGEN-möte i Oslo om
nordiskt samarbete

27-28 DIS fadderträff i Linköping

(forts. från sidan 21)

Kostnad 100 kronor som skall betalas vid anbytets början.

18

DIS-Aros har medlems- och höstmöte kl. 14.00 på Herrgärdets
servicehus, Knutsgatan 2 B i
Västerås
24-25 DIS styreslemöte
Annons

! Family Search: Mormon
Immigration Index

DIS finns på plats med DISBYT-databasen. Mikrofilmer över Danmark,
Funbo och Vaksala kommer att om möjligt finnas till hands.

!
!
!
!

Björklingeföreningens databaser finns
med, ca 40.000 personer i BjörklingeHarbo-Skuttunge-Vendel mm.

! Nya CD-Emigranten. Utökat

Iderstams material på mikrokort över
bl. a. Bälinge och Skuttunge.

! Paleografi. Komplement: Filer

Kaffe, te och smörgås (självbetjäning)
finns tillhands under hela anbytet.

! Samer och nybyggare i inlandet

Anbytet gäller huvudsakligen socknarna: Almunge, Danmark, Funbo,
Gamla Uppsala, Lagga, Rasbo, Vaksala, Ärentuna och Östuna.

! Sockenstämmor och kyrkoråds-

Med vänlig hälsning
Torbjörn Norman

9

Historiska stadskartor.
Lycksele kyrka 1700-1920
Malå kyrka 1744-1920
Ministerialböcker, födda, vigda,
döda i Jönköpingsbygden
innehåll.
för utskrift. 5 cd-skivor
och fjällvärlden
protokoll i Leksand 1732-1862

! Våra anor 0-2. Register och
antavlor

! Åsele kyrka 1686-1920

Har Du gamla
ljudinspelningar
men ingen
uppspelningsmöjlighet?
Vi spelar över allt till CD skivor.
Vi klarar alla inspelningsformat
och hastigheter. Vi har tom en
gammal trådspelare.
Vi kan även redigera materialet
via ett proffesionellt ljudbord för att
höja ljudkvaliteten.
För ytterligare information kontakta
Lasse Carlsson
Bangårdsgatan 10 A
76131 Norrtälje
Tel 0176 206032
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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!

DIS-pin i emalj och gulmetall
" Medlemspris (inkl. porto)

25:-

Äldre nr av Diskulogen
I mån av tillgång

20:- /nr

Släktforskarprogram DISGEN
DISGEN 8 för Windows 95/98/NT/
2000
" Medl.pris
600:" Uppgradering från tidigare
DISGEN-versioner
250:" "Read-only"-version som bara kan
läsa och visa DISGEN-data 200:OBS: Porto och ev. postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.
Demoversion av DISGEN 8
Ännu ej tillgänglig
Read-only-version av DISGEN 8
Ännu ej tillgänglig
DISGEN 7 för Windows 3.x/95
" Medl.pris
475:" Uppgradering till v 7.0
250:Demoversion av DISGEN 7
" Pris:
50:OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs endast till
DIS medlemmar. Med programmet följer en fyllig användarhandledning. 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.
Defekt diskett / CD återsändes till DIS
för gratis utbyte.

Register till Vigsellängder
Format: A4 häftad, vissa endast på
mikrokort (se listan) Porto tillkommer!
Församling
Tidsperiod
Pris
Bohuslän
" Backa
1826 - 1861
75
" Säve
1826 - 1860
75
Dalarna
" Silvberg
1663 - 1774
50
Gotland
" Öja
1745 - 1860
75
Gästrikland
" Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
45
Halland
" Årstad
1714 - 1860
75
Hälsingland
" Los
1752 - 1775,
1847 - 1861
50
Skåne
" V. Karup
1689 - 1860
200
Småland
" Granhult
1696 - 1850
75
" Lidhult
1823 - 1860
75
" Marbäck
1643 - 1860
125
" Öjaby
1693 - 1860
50
Södermanland
" Grödinge
1798 - 1861
100
Uppland
" Roslagsbro 1688 - 1861
200
Värmland
" Bjurkärn
1702 - 1860
150
" Frykerud
1672 - 1860
200
" Gräsmark 1750 - 1805,
1838 - 1860
150
" Karlanda
1694 - 1704,
1767 - 1795
50
" Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
45
" Rudskoga
1689 - 1869
150
" Södra råda 1685 - 1860
100
" Visnum-Kil 1706 - 1860
150
Västergötland
" Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865
75
" Hillared
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
" Ö Frölunda 1728 - 1861
75
Östergötland
" Lillkyrka
1667 - 1860
50
" Ö Skrukeby1635 - 1860
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:
100:" DIS SYD
+50:" DIS-VÄST
+50:" DIS-ÖST
+60:" DIS-MITT
+60:" DIS-Aros
+50:" DIS-Småland
+50:Jag beställer ovan markerade artiklar.
Jag accepterar också programvillkoren
vid köp av DISGEN.

" Ny medlem / Medl.nr: ...................
Namn: ................................................
Adress: ...............................................
Postadr: ..............................................
Telefon: ..............................................
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Faddrar med DISGEN / PC inriktning
Marianne Munktell, Sankt
Eriksgatan 56 5 tr, 112 34
STOCKHOLM, tel 08-6547832,
fax 08-59814890, mm@abc.se

Björn Strahl, Mariagatan 15, 383
32 MÖNSTERÅS, tel 049913639, bjorn.strahl@sal.pp.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 V. FRÖLUNDA, tel 031459880, brento.molin@telia.com

Lars Nordwall, Götgatan 99, 116
62 STOCKHOLM, tel 0855603282, fax 08-55603289,
lars.nordwall@telia.com

Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan
89, 421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031-471847,
i.s.lannestad@swipnet.se

Björn Hellström, Önskehemsgatan 8 4tr, 124 54 BANDHAGEN, tel 08-361236, fax 0708361246, bjorn@bhi.se

Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7, 426 68 V. FRÖLUNDA,
tel 031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net

Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen
667, 136 59 HANINGE, tel 087411996,
rolfa@slb.mf.stockholm.se

Björn Samuelsson, Garvaregatan
6, 441 35 ALINGSÅS, tel 032212689, bjorn.samuelsson@
mailbox.swipnet.se

Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734,
s.geber@remotecom.se

Sven Johansson, Afzeliivägen 7
A, 441 41 ALINGSÅS, tel 032213849, sven.johansson@
mbox343.swipnet.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
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen 12, 184 35 ÅKERSBERGA, tel 08-54061136,
genealogist.bica@
mbox328.swipnet.se
Krister Olofsson, Ängdalavägen
34, 217 47 MALMÖ, tel 040981967, krister@dis-syd.m.se
Holger Andersson, Remmaregränden 1, 226 51 LUND, tel
046-248069,
holger.andersson@lund.se
Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR, tel 0413-22974,
jansonbbjorn@telia.com
Jan Nilsson, Box 96, 245 21
STAFFANSTORP, tel 046255788, fax 046-250391,
jan@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246
31 LÖDDEKÖPINGE, tel 046709755, 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

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
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6
D, 511 55 KINNA, tel 032035502, karl-erik.lerbro@telia.com
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13, 531 34 LIDKÖPING,
tel 0510-25864, fax 0510-25864,
thage.petrusson@
mailbox.swipnet.se

Bengt Hammarström, Villagatan
19, 691 41 KARLSKOGA, tel
0586-36587,
bengt.hammarstrom@swipnet.se
Jan Wallin, Eklundavägen 18, 702
17 ÖREBRO, tel 019-183830,
jan.wallin.orebro@telia.com
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771
40 LUDVIKA, tel 0240-13482,
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 0653-12051,
gosta.olsson@
mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 0703506304, tony.engberg@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL,
tel 0650-14925,
tommy.forsstrom@telia.com
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
Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 98 BRUNFLO, tel 06320701, slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840
12 FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo@mailbox.swipnet.se

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

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

Lars-Bertil Nilsson, Box 53, 549
02 MOHOLM, tel 0506-20910,
lars-bertil.nilsson@telia.com

Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
ann.lin@telia.com

Ingemar Johansson, Hallgatan 8,
578 31 ANEBY, tel 0380-40173,
ingemaraneby@telia.com

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

Karl Edvard Thorén, Kullagatan
10, 582 26 LINKÖPING, tel 013101151, fax 013-312276,
karlet@algonet.se
Kurt Gustavsson, Nicolai
Karlberg, 611 92 NYKÖPING, tel
0155-59112, kurt.g@swipnet.se
Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabeth-molin@
swipnet.se
Anita Carlsson, Gillbergavägen
140, 632 36 ESKILSTUNA, tel
016-426410, fax016-426410,
anita@caritakonsult.se
Stig Svensson, Runeby, 642 95
FLEN, tel 0157-70138,
runeby@algonet.se
Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan
25, 661 40 SÄFFLE, tel 053310559, fax 0533-10559,
kilagenealogen@swipnet.se
Jan Tengelin, Tjäderstigen 4, 671
30 ARVIKA, tel 0570-16187, fax
0570-16187,
jantengelin@telia.com

Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906
24 UMEÅ, tel 090-186487, fax
090-140930,
sigurd.nygren@ersboda.ac
Anneli Alenius, Galoppvägen 8,
921 41 LYCKSELE, tel 095014647, anneli.alenius@
swipnet.se
Laila Larsson, Tungatan 18, 934
32 KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com
Faddrar i Finland
Signar Bäckman,
Kyrkoesplanaden 7 D, FI-65100
VASA, tel +358-63126436, fax
358-6-3126436,
sbackman@kolumbus.fi
Henrik Mangs, Kyrkoesplanaden
18 A12, FI-65100 VASA, tel
+358-63322342,
henrik_mangs@hotmail.com
Faddrar i Norge
Knut Egil Hamre, Gimlevn. 60,
NO-1786 HALDEN, tel +47-

69176169, hamre@halden.net
Alf Christophersen, Solbakken,
NO-4909 SONGE, tel +4737164209, fax +47-22851532,
alf.christophersen@
basalmed.uio.no
Faddrar med Mac-inriktning
Hans Bergendahl, Södra Lövtorp
14, 148 97 SORUNDA, tel 0853040540, fax 08-6531097,
hans.bergendahl@
mbox300.swipnet.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76 KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se
Helge Olsson, Västergatan 28,
231 70 ANDERSLÖV, tel 041020002, helge.o@telia.com
Anders Larsson, Storgatan 17,
233 31 SVEDALA, tel 040400233, anders.larsson@
mbox412.swipnet.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 Reunion inriktning
Helge Olsson, Västergatan 28,
231 70 ANDERSLÖV, tel 041020002, helge.o@telia.com
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431455254, inge.ledje@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 08-6606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen
18, 152 50 SÖDERTÄLJE, tel
08-55085363,
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, fax 0224-77572,
kmsala@swipnet.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
Tony Jonsson, Sidensvansvägen
35, 871 65 HÄRNÖSAND, tel
0611-511333,
tony.jonsson@swipnet.se
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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 en risktäckande Fadderverksamhet med hjälp ett
60-tal erfarna och datorkunniga släktforskare.
- 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 en mängd CD-skivor för
släktforskning)
- 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 främre innersida).

Hur beställer jag programmet DISGEN?
Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar.
Du använder den beställningsblankett som finns på föregående sida. Ange medlemsnummer, namn och adress. Sedan
skickar du in den till DIS. Du kan också sända din beställning på fax till DIS eller använda den elektroniska beställningsblanketten på hemsidan.
Programmet levereras (CD 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!

