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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: 17.500 ex

DIS Expedition och
Forskarstuga
Besöksadr: Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet:
Normalt mån - fre 9 - 16,
på sommaren även lör - sön
12 - 16. Ring gärna före
besök. Ibland extra öppet på
kvällar och helger.
Kansli:
Ragnhild Bergström
Roland Karlsson
Urban Windahl
Exp.tid:
Mån-fre 9-12,13-16
Telefon:
013 - 14 90 43
Stugvärd: 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,
Björkhagsv. 14, 184 38 ÅKERSBERGA, 08-54069972,
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,
wmy962b@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: Ingvar Kärrdahl, tel 0370650715, 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, Warfinges väg 16 4 tr, 112 51
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 ditt DISBYT-utdrag till närmaste
DISBYT-ombud (Mac-användare skickar dock alltid till Hans Vappula)
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
Rolf Eriksson, Barrskogsvägen 28, 590 49
VIKINGSTAD, 013-81283,
01381283@telia.com
Arne Johansson, S Storgatan 29 D,
590 80 SÖDRA VI, 0492-20520
arne@djursdala.net
Anna-Karin Gustafsson, Villavägen 20,
610 60 TYSTBERGA,
0155-260508, annakaring@spray.se
Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
boine@nurmi.nu
Tomas Sahlin, V. Långggatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tomas.sahlin@home.se

DIS faddrar
Adresser återfinns på sidan 13!
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Ordföranden
har ordet ...

D

etta nummer av Diskulogen
präglas av det stundande årsmötet. Föredraget om den nya
folkbokföringen hoppas vi ska ge en god
uppfattning om hur man kommer att
kunna släktforska om händelser efter
1991. Styrelsens verksamhetsplan för
2002 och 2003 ska också presenteras och
godkännas enligt våra nya stadgar. Här
har medlemmarna möjlighet att komma
med nya förslag på vad DIS skulle kunna syssla med, hör gärna av dig i förväg
om du har någon idé. Nu gällande verksamhetsplan finns i Diskulogen nr 53.
Kan läsas på hemsidan, om du inte sparat tidningen.

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!)

Vårens program
Träffar i Forskarstugan, Gamla Linköping våren 2002, samtliga kl 19.00:

19/3

CD-afton.

16/4

DISGEN 8: Frågor och tips.

Årsmötet
I förra numret av Diskulogen kallades till DIS årsmöte 17 mars kl 12.00
Platsen är Linköping Konsert & Kongress i hörnet Vasavägen / Östgötagatan, Sal Operan. Kom i tid om du åker
bil, det är något ont om parkeringssplatser alldeles intill. Efter årsmötesföredraget om Nya folkbokföringen serveras
kaffe med ostrågbulle (DIS bjuder på
denna förtäring). Årsmötesförhandlingarna börjar ca kl 13.30.

Svenska kyrkböcker Online
Genlines projekt Svenska kyrkböcker
Online går vidare med nu två hela län
scannade och publicerade på internet.
Rabatterbjudandet till DIS-medlemmar
avlöses nu av ett erbjudande till medlemmarna i alla Släktforskarförbundets
medlemsföreningar, dvs även DIS. Därmed ökar möjligheterna till så många
abonnemang att priserna kan hållas på
en rimlig nivå även på lång sikt.

DISBYT
Vår ”anbytardatabas” DISBYT beräknas nu innehålla referenser till en sjundedel av alla som levat i Sverige under
1700- och 1800-talen. Du som ännu inte
lämnat utdrag till DISBYT kan bidra till
att det snart blir en sjättedel. På vår engelskspråkiga hemsida finns nu en särskild logga med texten ”DISBYT - connecting generations”. Vissa månader

Rabatt på
nytt sätt

I

projektet Svenska Kyrböcker Online har Genline nu scannat mer
än 2 miljoner gråskalebilder som
finns upplagda på deras hemsida
www.genline.se. Två hela län är klara: Kalmar och Östergötland. På tur
står Värmland, Kronoberg, Göteborgs
och Bohus län, Jönköping och Malmöhus.

De två tidigare rabatterbjudandena till
DIS-medlemmar har nu avlösts av ett
nytt erbjudande till medlemmarna i alla
Släktforskarförbundets medlemsföreningar, dvs även DIS-medlemmar. Årspriset för abonnemnag blir 1.995 kr, att
jämföras med ordinarie pris 2.690 kr. Det
låga priset för medlemmar i förbundets
föreningar ska gälla i 3 år och inkluderar nytillkommande län. Det finns även
månadsabonnemang. Se vidare
www.genline.se
Vi önskar Genline lycka till med denna angelägna service för oss släktforskare.
Sture B
Rättelse till

Skaffa dig din
egen DIS-pin!
Finns att köpa på
DIS expedition
eller hos din regionförening!
görs över 200000 sökningar per månad
i DISBYT, det motsvarar fem sökningar
per minut dygnet runt.
Sture B

Ändringar i
församlingsindelningen
från 2002-01-01
Västra Götaland (O)
14-70-04 Levene:
Levene, Sparlösa, Long, Slädene
(Levene hade trillat bort från andra
raden, församlingen ingår förstås
också i den sammanslagna enheten)
Vi beklagar tryckfelet!
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Föreningen DIS verksamhetsberättelse
anordnades i oktober 2001 på Valla folk- tjänstgjort på heltid och Urban Windahl
2000 / 2001
högskola i Linköping. Ytterligare ett 80- på halvtid, bl a som web-master för DIS
tal medlemmar är engagerade som funktionärer inom DIS-organisationen, inberäknat regionföreningarnas styrelser.

(föreningens 21:a
verksamhetsår)
Styrelsen har under året bestått av:
Vald till
Ordförande:
Sture Bjelkåker, Linköping
Vice ordförande
Olof Cronberg, Växjö
Sekreterare
Maria Holmgren, Åkersb.
Kassör
Gunder Grünning, Link.
Övriga
Olov Fahlander, Linköping
Christer Gustavsson, Link.
Björn Hellström, Spånga
Bo Kleve, Linköping
Bernth Lindfors, Njurunda
Suppleanter
Monika Krantz, Oxie
Kjell Weber, Torslanda
Marianne Munktell, Sthm

2002
2002
2002
2002
2003
2003
2002
2002
2003
2003
2003
2003

Verksamhetsåret har omfattat 15 månader från oktober 2000 till december
2001. Styrelsen har under denna tid haft
fem protokollförda sammanträden, och
styrelsens verkställande utskott ytterligare tre? sammanträden. De sex regionföreningarnas ordföranden har varit adjungerade till styrelsen.
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 15100.
Knappt hälften av dessa var även medlemmar i någon av regionföreningarna,
vilka under året erhållit ekonomiskt stöd
från DIS för regional verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet framgår av
egna årsberättelser.

Forskarstugan i Gamla Linköping
drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska Förening och har hållits öppen
för medlemmar och andra besökare varje
vardag, och dessutom - genom våra stugvärdars försorg - på helger under sommaren samt vissa kvällar under vinterhalvåret.
DIS och regionföreningarna deltog
25-26 augusti med utställningar vid
”Släktforskardagar 2001” i Borås. Vid
den årliga stämman för Sveriges Släktforskarförbund representerades DIS av
fem ombud.
I övrigt har DIS verksamhet presenterats vid ett flertal möten och kurser
runt om i landet, i de flesta fall genom
regionföreningarnas försorg.
Den 18-19 november 2000 firade föreningen sitt 20-årsjubileum i Vårdnäs
med historisk och aktuell teknikutställning, jubileumsföredrag samt jubileumsmiddag med ett stort antal medlemmar
samt gäster från närstående organisationer i Sverige och övriga Norden.
Ca 6700 medlemmar har hittills skaffat version 8 av DISGEN, inräknat ca
2000 nya program som har distribuerats
under verksamhetsåret. Sammanlagt har
11800 av nuvarande medlemmar har
skaffat DISGEN. Av 14000 DISGENanvändare sedan 1982 är 83 % fortfarande medlemmar.
I databasen DISBYT för anbyte med
dator deltar ca 2900 medlemmar med
utdrag ur sina släktdatabaser, motsvarande uppgifter om ca 4 miljoner personer. DISBYT-basen är tillgänglig för
sökning på Internet. Antalet sökningar
är ca 180.000 per månad

Ca 70 DIS-faddrar – med inriktning
på DISGEN och ett par andra släktforskarprogram - har varit verksamma. Deras insatser är en avgörande del av medlemsservicen.

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

En veckoslutsträff för faddrar, utbildare, DISBYT-ombud och DIS teknikgrupp med sammanlagt ca 70 deltagare

På DIS kansli har Ragnhild Bergström

Medlemsbladet Diskulogen har utkommit med fyra nummer.

hemsida på Internet. Sedan 1 december
2001 tjänstgör Urban Windahl och dessutom Roland Karlsson på heltid. Genom
APR-tjänster och liknande har under
verksamhetsåret viss registrering av
kyrkböcker mm kunnat utföras.
Beträffande ekonomiska förhållanden
hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.

DIS ekonomi

V

id manusstopp för detta nummer av Diskulogen har räkenskaperna för verksamhetsåret
2000/2001 ännu inte hunnit granskas av
revisorerna.
Som information inför årsmötet återges ändå här i sammandrag preliminära
resultat- och balansräkningar, samt det
förslag till budget för år 2002 som styrelsen antog den 19 januari. Observera
att det gamla verksamhetsåret omfattade 15 månader, från 1 okt 2000 till 31
dec 2001.

Resultaträkning
(belopp i tusental kr)
Budget

Utfall Budget

2000/01 2000/01
2002
15 mån 15 mån 12 mån
Intäkter
Medlemsavgifter
1350
Försäljning
till medl
1600
Övrigt
95
---3045

Försäljning till
medlemmar
64%

1423

1680

2664
104
---4191

1150
255
---3085

Övrigt
2%
Medlemsavgifter
34%
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Kostnader
Kopiering
o tryck
590
Porto o
distribution 440
Disketter o
program
240
Bidrag regionföreningar
170
Kanslipersonal
510
Resor, kost,
logi
230
Hyror o
leasing
90
Tele och
Internet
70
Inventarier
inkl avskrivn 105
Annonser,
PR, utställn
60
Förbundsavg. 90
Övrigt
270
Årets
överskott

180
---3045

Förbunds Övrigt
avgift
5%
2%

Överskott
22%

548

430

603

390

141

130

518

200

626

930

260

260

94

90

70

60

37

55

102
86
230

100
105
235

886
---4191

100
---3085

Kopiering
13%

Disketter
3%

Annonser
2%
Inventarier
1%
Tele
2%

Porto
14%

Hyror Resor
2%
6%

Kansli
16%

Till reg.
12%

Balansräkning
Ingående Utgående
balans
balans
20001001 20011231
Tillgångar:
Likvida medel
Fordringar
Inventarier

1590
97
0
---1687

2626
12
47
---2685

Skulder och Eget kapital:
Skulder
Eget kapital

382
1305
---1687

494
2191
---2685

Kommentarer
Det egna kapitalet inklusive årets överskott motsvarar ca 145 kr per medlem,
dvs drygt en årsavgift.
Budgeten förutsätter oförändrad med-

lemsavgift 100 kr, vilket är styrelsens
förslag till årsmötet. Härav går 25 kr som
administrativt bidrag till respektive regionförening för de medlemmar som är
regionanslutna. Om överskott relativt
budgeten uppstår under året är policyn
att ungefär hälften av detta går som extra anslag till regionföreningarna.
Att "försäljning till medlemmar" och
vissa kostnader för 2000/2001 är väsent-

ligt högre än i budgeten för 2002, beror
dels på det förlängda verksamhetsåret,
dels på ett mycket stort antal uppgraderinger till DISGEN 8 i början på 2001.
DIS kansli har nu 3 anställda för den
löpande medlemsservicen, hemsidan
mm. Inga arvoden har utgått till styrelse, övriga funktionärer eller programutvecklare.
Sture B

Så hittar du till Linköpings Konsert & Kongress!
Konsert & Kongress-anläggningen ligger mitt i Linköping, nästan
vägg i vägg med vårt nya och vackra bibliotek.
Kommer du på E4 söder ifrån,
svänger du av i den Västra avfarten,
kör in mot centrum förbi Gamla Linköping och Kyrkogården. Efter kyrkogården svänger du vänster ner på
Östgötagatan och passerar förbi nya
Biblioteket. I nästa kvarter finner du
Konsert & Kongress. Från Motalahållet passerar du Västra infarten och
följer samma väg. Från Kalmarvägen kommer du in till Valla-rondellen och följer, även du, beskrivningen ovan mot centrum.
Kommer du från Norrköping, kan
du ta av vid Östra infarten, och styra
kosan ”rakt fram” mot Järnvägssta-

tionen och här ta vänster och köra
Järnvägsallén / Vasavägen upp till
Museet. Direkt efter Museet ligger
Konsert & Kongress. Även du som
kommer från Åtvidabergshållet kör
enklast via Järnvägsstationen.
Parkeringsplatser hittar du strax
norr om K&K på gatorna runt och i
anslutning till Katedralskolan. Platser finns även på västra sidan om
Länsstyrelsen och på parkeringsdäcket strax söder därom. Även vid
Domkyrkan och längs gatorna väster
om K&K kan det finnas en del platser.
Från Resecentrum och Järnvägsstationen är det 10-15 minuters promenad längs Järnvägsallén / Vasavägen
upp till K&K.
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DIS 15.000:e
medlem!

P

å Luciadagen 2001 fick DIS sin
15.000:e medlem. Den lycklige
jubilaren blev Malte Lövgren,
pensionär från Farsta, Stockholm. Han
passade samtidigt på att bli medlem i
DIS-ÖST! Något foto av jubilaren blir
det inte eftersom intervjuaren var svårt
förkyld. Intervjun fick därför ske per telefon.
Malte är nybörjare när det gäller släktforskning och håller på att sätta sig in i
släktforskningens mysterier. Han funderar på att gå en nybörjarkurs i släktforskning. Hans far och bror har däremot
släktforskat mycket. Men Maltes hustrus
fars släkt är ännu outforskad, så där finns
mycket att ta itu med. Historia är ett stort
intresse och det ledde så småningom in
på intresse för den egna släkten.
Malte har främst sina rötter i Värmland, där han är född och där det finns
mycket släkt kvar. Han tillbringade ofta
sina sommarlov där för att hälsa på släkten. Han har dock bott i Stockholm i 50
år.
Malte har datorvana från sitt jobb och
tror inte att det kommer att bli några
svårigheter att börja använda DISGEN,
som han dock inte har hunnit installera
ännu. Det blev medlemskap i DIS och
programmet DISGEN eftersom han hade
behov av att registrera och få struktur
på allt material han har. DISBYT har
han dock inte hunnit pröva på ännu.
Vi önskar många trevliga stunder med
den fortsatta forskningen och med DISGEN 8!
Marianne Munktell
DIS-ÖST

Avlidna
medlemmar

F

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

logen:

Var i Sverige finns DISmedlemmarna?

M

ed hjälp av DIS medlemsregister och SCB folk
mängdsuppgifter per postområde, har vi kunnat beräkna antal
DIS-medlemmar och DISGEN-användare sorterat på första siffran i postnumret, samt andel av befolkningen i promille.

nummerområdena och hur de 14000
medlemmarna och 11000 programanvändarna fördelas över områdena.
Det tycks vara i postområde 3 (Blekinge, S.Småland, S.Halland) samt
postområde 9 (Övre Norrland) som det
finns bäst förutsättningar för PR-insatser.

I diagrammet nedan ses de 9 post-

2055
3050
4114
4501
4568

Åke Kleberger, UDDEVALLA
Torsten Greiff, STOCKHOLM
Agnar Bjälnes, MJÖLBY
Olle Nilsson, VÅRGÅRDA
Henry Svensson,
HERRLJUNGA
4947 Allan Olofsson, VÄSTERVIK
5154 Jan-Åke Persson,
HELSINGBORG
6404 Georg V. Jensen, VEDBÆK
6452 Aston Hermansson, LERUM
7761 Sven Johansson, ÄLVSJÖ
7861 Ebbe Delbeck, TRELLEBORG
7962 Gun Jönsson, KRISTIANSTAD
9039 Ingar Jacobsen, OSLO
9918 Gösta Dittmer,
BAGARMOSSEN
10426 Ingemar Eklöf, STUREFORS
11863 Ulf Hane, KARLSTAD
12386 Holger Signal, ÖREBRO
12523 Wilhelm Beckman,
HUDDINGE
13983 Anna-Maria Skoglund,
STOCKHOLM
14363 Birgit Norbäck, KARLSTAD
14368 Maj Hansson, LYSEKIL
16086 Jan Freudenthal,
STOCKHOLM
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser så
att inte anhöriga till de bortgångna besväras i onödan!

Sture B

DISBYTlösenordet
blir DISlösenord

D

e flesta medlemmar har sedan
länge ett DISBYT-lösenord.
Meningen är att detta lösenord
ska kunna användas även för andra tjänster på DIS hemsida, som bara medlemmarna ska ha tillgång till. Nyligen har
vi på detta sätt lösenord-skyddat listan
över medlemmars e-postadresser och
adresser till medlemmars egna hemsidor. Anledningen är att listorna vid några tillfällen använts av utomstående för
mindre lämpliga utskick.
Lösenorden kallas alltså i fortsättningen DIS-lösenord. Har du ännu inte fått
eller skaffat ett sådant, maila till
exp@dis.se, glöm inte att uppge ditt
medlemsnummer. Vi har många medlemmar med samma namn.
Sture B
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Efterlysning 57:1

J

ag söker människor som hittat anteckningar om någon släkting liknande den nedan.

Lars Larsson (ungefär 1725-1800, vet
inte säkert men tack vare syskons födelse och död så uppskattar jag) föddes troligen i Martebo socken på Gotland.
Om denna person har en släkting, som
sökt förut, hittat denna anteckning: Lars
var skomakargäsell 1759, senare sjöman
med namnet Laurens Steenboom på Ostindiska skeppet ”Prinsen Von Oranien”,
Amsterdam 1777.
Det är skeppet jag är intresserad av.
Det måste ju funnits fler svenskar bland
besättningen, någon släkting till dig
kanske? Jag är ledsen att jag inte kan
fråga min släkting som sökt eftersom han
dog för 3 år sedan.
Men vet du något som jag bör veta,
eller vill du veta något mer om Lars syskon och föräldrar, hör av dig!
Till sist, tack för en bra tidning.
Medlem 20506
Magnus Ekström
Sten-Tollby Fole
621 75 VISBY
eken81@spray.se

Efterlysning 57:2

S

öker uppgifter om följande släktingar:

1) En av Haglundarna i Göteborg,
Frans Johan f. 1822 5/12. Efter ett ganska äventyrligt liv slår han sig ner i Hamburg 1877 där han slutar sina dagar 1910
30/7. Han efterlämnar två barn - Anna
f. 1879 19/1 u ä och Alfons f. 1888 20/8
i äktenskap med Moisia Pic f. 1851 13/
1.
Jag efterlyser uppgifter om barnen
Anna och Alfons Haglund. Även uppgifter om Frans Johans utrikes liv och
hans fru i Hanburg är av värde.
2) Per Anderberg f. Nilsson (Niklasson?) f. 1855 30/11 i Anderslövs förs.
Malmöhus län. Han gav sig av till Göteborg 1880. Han lär ha haft en syster
Kerstin som bodde kvar i Anderslöv och
som på 1950-talet lär ha testamenterat
föräldragården till kommunens äldreboende.
Upplysningar om Per och hans syster
Kerstin önskas.
Mvh
Medl 19824
Palle Thomas Larsson
Palle.Larsson@rixtele.com

Har du dina rötter i
Näshulta eller HusbyRekarne (D-län)?

Anmäl alltid
adressändring direkt
till DIS expedition!

Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening anordnar i samarbete med Näshulta och Husby-Rekarne Hembygdsföreningar:

Öppet Hus

Anbytardag

Göteborgsregionens
Släktforskare

i Näshulta Skola

Öppet hus söndagen 10 mars kl 1014 i föreningslokalen Erik Dahlbergsgatan 36 B, Göteborg. Se vårt bibliotek och övriga verksamheter! Per Clementsson förf. till ”Släktforska steg
för steg” håller ”Släktforskarakut”
där Du får svar på Dina frågor.
Joel Holger, sekr.
Tel 031-40 85 20

Lördagen den 20 April 2002
kl. 10.00 - 15.00
Är du intresserad att vara med så
vill vi ha din anmälan snarast, dock
senast den 5 April till:
Karl-Inge Karlberg, Mellanvägen 35
633 69 SKOGSTORP, tel 016-252 57
E-post beirut@mbox301.swipnet.se

Efterlysning 57:3

K

änner någon till födelseorten
för Henry Brown, född 14/2
1834 i Sverige. Han emigrerade till USA, tidpunkt okänd, gifte sig 2/
7 1870 i St. Paul Episcopal Marquette,
Minnesota, med Anna Britta Pettersson
född 20/8 1844 i Surteby Kattunga Ålvsborgs län Sverige. Släktingar i USA är
intresserade av var i Sverige Henry
Brown är född. Om någon kan ge mig
upplysningar, vore jag tacksam.
Med vänlig hälsning
Medlem 4362V
Åke Larsson
Risövägen 5
441 35 Alingsås
e-post: ake.larsson@
mbox331.swipnet.se

Köpes
Rosenbergs
”Gamla socknar
i Sverige”
Jag önskar köpa böcker om Sveriges socknar förr i tiden som skall
bestå av 4 band. Tyvärr vet jag inte
riktigt vad de heter men de ska
handla om svenska socknar. Till
min besvikelse ter det sig inte
bättre än att de här böckerna inte
publiceras längre och är svåra att
få tag i. Så om det är någon som
har böckerna till försäljning eller
känner till var jag kan få tag i de
m vore jag mycket tacksam för er
hjälp.
Elisabet Andersen
Härlandavägen 12 A
416 70 Göteborg
Tel
031-21 27 68
031-725 95 14
Redaktörens anm: Med största sannolikhet avses här Rosenbergs kända ”Geografskt Lexikon” i faximilutgåva från 1982.
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met ACDSee. Bara fina bilder här! Inget fel på skrivaren (HP Deskjet 720c) i
alla fall!

HTML-export

N

ågra har upptäckt ett problem
med HTML exporten efter
uppdatering till 8.0b vilket beror på att de exporterade filerna nu delas upp i olika mappar eftersom vissa
filsystem bara klarar 32000 filer i en
mapp. Man måste dock tänka på följande som nu står på DISGENs uppdateringssida.
OBS! Mallarna för skapande av
HTML-export uppdateras inte automatiskt eftersom möjligheten finns för dig
att justera dem efter egna önskemål. Du
måste därför själv flytta alla mappar
under Program\Dis\Disgen8\HtmlOrig
till Dg8Data\HtmlOrig om du vill använda DISGENs standardmallar.
Hälsningar
Lars B

Goda råd
till dig som fått
problem med DISGEN
Innan du ringer en fadder är det
bra om du går igenom nedanstående checklista (om du är osäker,
får du naturligtvis ringa faddern
ändå):
1. Börja med att starta om datorn
och DISGEN.
2. Hjälper inte detta bör du förvissa dig om att du har senaste
version 8.0b, annars laddar du ner
Uppdatering 8.0b från www.dis.se
och installerar. (om du inte har Internet, kan du få en uppdateringsdiskett från DIS expedition)
3. I vissa fall kan det löna sig att
installera om hela programmet,
glöm då inte uppdateringen ifall
du inte har 8.0b från början. (dina
data och din ortsdatabas påverkas
inte av ominstallationen, men ta
för säkerhets skull en säkerhetskopia innan du ominstallerar)
Hälsningar Marianne M
(en luttrad fadder som numera
får ett par frågor om dagen)

Bilder i
DISGEN

V

id olika tillfällen har jag scan
nat och lagt in ett större antal
bilder i datorn. Det blev en "salig blandning" av GIF, JPEG och TIFfiler i både svart och färg. Storlekarna
varierade lite men jag hade som princip
att välja minsta höjd på minst 400-500
punkter för att med 300 dpi få en någorlunda bra kvalitet på bilder med 3 - 4
cm höjd. (passar bra som porträtt). Har
sedan knutit dem till DISGENs individer för att göra en släktmatrikel med porträtt.
Först valde jag "original-storlek" men
eftersom bilderna varierade i storlek blev
det ganska rörigt. Istället valde jag en
fix storlek - satte in 35 mm. Nu började
det likna något - på skärmen i alla fall.
Förhandsgranskningen lovade gott!

Varför så konstiga
konturer?
Så var det dags för utskrift på papper.
Färg, bästa kvalitet! Men varför blev
bilderna så misshandlade vid utskriften?
Flammiga ansikten, konstiga karikatyrer med märkliga linjer längs nyansgränser (se vänster bild nedan - utskrifterna är avfotograferade med digitalkamera, ej scannade på nytt, varför bilderna ser lite sämre ut här än i verkligheten)! Bytte filtyp, ändrade färgdjup, ändrade antal punkter - inget hjälpte. Tittar
i DISGENs hjälptext: där står att om bilderna är för små kan DISGENs förstoring förorsaka försämring. Men inget om
att en för stor bild blir förvanskad när
den förminskas.
Provar med utskrift i olika storlekar
från PaintShopPro och album-program-

Efter en hel del provande kom jag fram
till att det enda som gäller är att ha bilden i exakt den storlek som jag skall
använda vid utskriften och alltså använda "original-storlek" i alla fall. Men det
gäller då bara för den då aktuella skrivaren. Väljer jag att ta med materialet
till en dator med en bättre färgskrivare
måste jag göra om alla mina bilder.
Hur som helst, utskrifterna måste
fram.

Skala alla bilder
Hur gör jag då alla mina bilder i storlek med höjd 420 pixlar? Skall jag sitta
och redigera alla bilder? Nej! Men så
kom jag på att mitt albumprogram ACDSee kan göra en generering av HTMLsida med ”Ikoner” eller ”tumnaglar” för
valda bilder. Alltså skapar jag en websida med bildernas höjd på 420 punkter
(det blir nästan exakt 35 mm) och väl
tilltagen bredd (t.ex 900 för säkerhets
skull, vissa bilder är tandembilder). Vips
har man på ett nytt bibliotek (t ex DGPIC/TN/) alla dessa s.k tumnaglar i önskat format. Men de heter alla nu
TN_xxx.GIF (eller vad man nu väljer
för filtyp vid genereringen). Kanske det
är så man skall göra när man byter skrivare!? Ett originalbibliotek med div. format och storlekar och ett Tumnagelbibliotek som omgenereras för varje skrivartyp och DISGEN-utskrift? Kanske
inte så dumt med de begränsningar som
finns.
Men nu är alla filnamn fel i DISGEN
förstås. Skall jag in och knacka i DISGEN för varje bildnotis? - Nej!

Ändra alla bildreferenser
Jag exporterar istället berörda flockar
i Textform, tar in textfilen i en ordbehandlare och gör "sök/byt" på alla filnamn ("DGPIC/" byts mot "DGPIC/TN/
TN_" och .TIF, .GIF och .JPG byts mot
.GIF).
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Importera till DISGEN igen och försök med ny utskrift. Voilà, som fransmännen säger! Snygga bilder - något ljusa men det fixar vi i skrivarinställningarna.

Skala bilder för olika
utskrifter
Men så ville jag då göra en grafisk
tavla med foton också! Nu sitter jag i
samma problem igen. Alla mina fina bilder blir på nytt deformerade. De är ju
förminskade till kanske 15 mm höjd nu!
Skall jag behöva göra om operationen
och skapa nya tumnaglar för denna utskrift också? Men hur får jag rätt storlek
den här gången? Här finns det ju inte
någon originalstorlek, här måste jag
ange mått i mm. Skall man nu göra så
att små Tumnaglar skall vara porträtt anpassade för något av de grafiska utskrifterna. Det är i alla fall ett sätt att komma runt de befintliga bristerna i bildskalningen.
Hur är det med erfarenheterna från
andra håll? Är jag ensam om mina problem eller finns det fler som har upplevt
motsvarande?
Men det skall påpekas att bilderna från
början var perfekta på skärmen oavsett
skalning (med undantag för förstoring
förstås då pixlarna förr eller senare dyker upp i sin rutform).
Efter kontakt med Lars Blomberg kan
fenomenet hänföras till tidigare påpekade problem som varit svåridentifierade.
Närmare analys är på gång.
Mvh Björn Johansson
(redaktör’n)

Öar i
DISGENkartan

K

artan i DISGEN 8.0a är - som
de flesta har upptäckt - brist
fällig när det gäller att visa öarna längs Sveriges kuster. Bland annat
saknades stora öar som Tjörn och Orust,
vars många kyrkor hamnade ute i havet.
Efter många turer fick vi Lantmäteriverket att leverera kompletterande material i form av konturer för inte mindre än
18000 öar, ett datamaterial som är mångdubbelt större än gränserna för alla 2500

Angående
Scanning

A

ngående ”Scanning”(sid 13 i
förra numret av Diskulogen).
Jag tycker att när man scannar
svartvita bilder så bör man scanna i färg.
Bättre gråskala då,eller har jag fel? I
princip bör man inte göra något annat
(t.ex. sharping) i scannerprogram-met
mer än att scanna. Gråskala m.m. fixar
normalt bildbehandlingsprogrammet
bättre. Bra hemsida:
http://www.scantips.com

CD-skivors
livslängd

M

ed anledning av artik-lar i
Diskulogen nr 55 och 56 vill
jag informera läsarna om att
Marie Louise Samuelsson på Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut har
skrivit en rapport ”Lagra information på
CD-R för framtiden”, SP RAPPORT
1999:26, ISBN 91-7848-784-6. I den tas
upp olika aspekter på arkivering på CDskivor bl a den mindre kända att brännarna skall bränna helt enligt de normer som finns.

gammal, men gäller än.

Medlem 472
Torsten Bergmark

Mvh
Medlem 19364s
Rune Johnsson
Kode

På grund av tidig pressläggning av detta nummer av Diskulogen p.g.a
kallelse till och information inför Årsmötet har omfånget blivit tunnare
än normalt. Vi hoppas komma med desto fler intressanta artiklar i nästa
nummer.
Björn J

socknarna. För att på ett hanterbart sätt
komplettera DISGEN-kartan i DISGEN
8.0b bestämde sig Lars Blomberg för att
ta med alla öar över en viss storlek. Den
valda gränsen gjorde dock att det fortfarande saknas några mindre öar med kyrkor, framför allt längs den bohuslänska
kusten där flera orter utgörs av små tätbebyggda öar.
Trots att de minsta öarna saknas, så
är skärgårdarna längs kusterna nu mer
detaljerat beskrivna än socknarna inne
på land. De användare som är speciellt
intresserade av öar som saknas är tills
vidare hänvisade till att lägga in egna
”underlagskartor”, precis som när man
i övrigt vill använda ”riktiga” kartor som
komplement till grundkartan i DISGEN.

Nöjd medlem

J

ag är 66 år fyllda och har ett förflutet som inköpschef i Kalmar
kommun.

Jag gick förra året med i DIS och tog
upp ett gammalt intresse med släktforskning. Eftersom både jag och min fru har
våra anor från södra Öland så har det
gått ganska bra att arbeta mig bakåt i
generationerna. Med hjälp av DISGEN
är det ju också lätt att få ordning på resultaten.
Speciellt har jag haft stor glädje av
min anslutning till GENLINEs databas
som redan från början täckte bl a Öland.
Med en hyfsat fungerande ADSL-anslutning har det mesta gått smidigt.

Sture B

Jag var på DIS-Smålands träff i Nybro i höstas och ser fram mot kommande liknande arrangemang.
Hälsningar
Hans Svensson
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Angående Spam-mail ...

S

om gammal ”anti-spam”-are läs
te jag Kjell Webers insändare
med stort intresse. Spam är ett
stort problem, och det oavsett om man
filtrerar bort de spam man får - när man
gör det har hela kostnaden för att ta mot
mailet redan uppstått (kostnader man
drabbas av kan bestå av teleavgift, avgift till internetleverantören, lägre ”surfhastighet” och mer reklam = längre laddningstider på websidor man besöker).
Det enda sättet att slippa (mycket)
spam på är att vara ytterligt försiktig med
att lämna ut sin mailadress - vilket naturligtvis minskar dess användbarhet.
Men man kan ha en extra ”slit-o-släng”adress - t ex på Hotmail (som f.ö. är aktiva i kampen mot spam, genom att
snabbt radera hotmail-konton som förekommer i spam-sammanhang och genom att i alla mail som sänds från Hotmail ange varifrån den som skickar mailet kopplat upp sig).
Nackdelen med att filtrera mail är att
man kan råka slänga ”riktiga” mail skadan med att göra så varierar naturligtvis från person till person, och är
också en post på ”kostnadssidan” för oss
alla vad gäller spam. Själv använder jag

många gånger ett hotmail-konto för att
inte lämna ut min ”riktiga” e-adress...
och föreningens fadder i Vasa har en
hotmailadress (fast han kanske postar
från en annan adress - annars kastar
Kjell hans mail olästa, i detta möjligen
osannolika hypotetiska fall. Men flera
medlemmar använder Hotmail).

pa få fler spam om man ber den avsändaren att sluta skicka sådant.

Den som vill lägga lite tid på att minska spamproblemet kan lära sig att se
varifrån ett spam verkligen kommer
(”from”-adressen är helt opålitlig!) och
rapportera avsändaren till dennes internetleverantör. Det finns också en mer
eller mindra automatisk tjänst dit man
kan kopiera sina spam, få dem analyserade och rapporter vidareskickade till
berörda parter (se www.spamcop.net,
registrering krävs för användning)

Medlem 10171
Claes Tullbrink

Förutom Kjells goda råd att aldrig
öppna bilagor från personer han inte
känner skulle jag vilja lägga till följande:

!

Öppna aldrig bilagor ens från
personer man känner om man inte vet
exakt vad det är och att det är en väntad
bilaga (virus utnyttjar drabbade personers adressböcker för att skicka ut sig
själv, med den bekante som avsändare!)

!
Hej!
Fungerar Disgen 8 att köra på
min Mac 9.0, G3 500 Mhz där jag
har Virtual PC (Win 98) installerat?
Med vänlig hälsning
Douglas
Hej Douglas!
Jag kör DISGEN 8 i min PowerBook G3/333MHz med system 8.6
och Virtual PC 3.0 (Win 98) med
gott resultat.
Det som är lite slött är DISGENorterna, dvs sockenregistret, men
det behöver man inte använda.
Däremot tycker jag att kartfunktioner fungerar helt ok.
Olof C
olof.cronberg@abc.se

Svara aldrig till en spammare och
begär aldrig att få sin adress borttagen
från utskickslistor! Du riskerar då att få
betydligt mer spam -du har ju visat att
du läser din e-post!

!

Låt inte din e-postadress finnas
på en websida annat än som ren text, t
ex ”claes_t3 snabel-a hotmail punkt
com” - om det på websidan istället står
”claes_t3@hotmail.com” är risken stor
att en spammare förr eller senare samlar in den (med en ”web-robot”) och
bränner den på en adress-CD-skiva som
sedan säljs för 99$ till spammare världen över.
Det pågår just nu en kamp vad gäller
lagstiftning mot spam, mellan EU-kommissionen som vill förbjuda spam (liksom Sveriges regering vill, men av något skäl inte har gjort) och EU-parlamentet där i första hand EPP-gruppen
(konservativa gruppen) anser att var och
en ska få skicka 1 spam till varje mottagare som därefter ska ha rätten att slip-

Läsning för den som vill veta mer:
www.euro.cauce.org
(vill någon veta mer om spam går
det bra att maila mig, adress
claes_t3@hotmail.com)

I

senaste Diskulogen skriver Kjell
Weber om Spam, Outlook Express
och @hotmail.com.

Först GÅ INTE till Verktyg/Regler för
meddelande om du vill ”ställa in” vägarna. Markera det brev (i Outlook Express) du ej vill se mer, klicka på Meddelande och sen Skapa regel för meddelande. Därefter kan du bestämma vad
som skall göras med brev från den avsändaren. Ofta räcker det med att skriva
in de vanliga orden i Ämnesraden och
klicka för att skicka det till Borttaget.
Vilket töms ENDAST om du markerat
härför i Verktyg/Alternativ/ Underhåll
(och bock i rutan Töm mappen borttaget . . . . . )
Skapa regel för meddelande kan användas ännu bättre om du gör en mapp
för varje frekvent person du får epost
ifrån. Då kan du dirigera hans/hennes
epost direkt till den katalogen.
Och inte är hotmail värst. Det kommer ABSOLUT inga mängder Spam
därifrån. Spam FRÅN hotmail är lätt
räknade i den stora mängd vi tar emot,
privat och i företaget. Har man konto i
hotmail kan man däremot FÅ en hel del
Spam. Och många är de människor som
har konto i hotmail. Att stoppa alla brev
därifrån gör att även ”ordentliga” människors eventuella brev stoppas. Det är
ingen vidare idé precis.
Weber skriver att han inte öppnar brev
från hotmail eller bilagor i andra brev
från sådana som han inte känner. Ja, nu
behöver man över huvud taget INTE
öppna brev alls om man har Outlook
Express inställd på 50/50. Man kan läsa
ändå.
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Ormar och sånt som Badtrans o andra
virusarter kommer just från SÅDANA
MAN KÄNNER som har ens adress i
sin adressbok och inte har öppnat all post
de fått. MARKERAR du de breven har
du skräpet i din egen dator. Du behöver
inte ens öppna det för att få in det. OCH
DE KOMMER FRÅN DINA BEKANTA!
Men skaffa dig ett bra virusprogram
och en bra brandvägg. Som brandvägg
är ZoneAlarm perfekt, och GRATIS. De
har även en betalversion (lågt pris) som
är ÄNNU bättre. Det programmet stoppar skräpet vid ’dörren’ så du slipper det
helt. www.zonelabs.com
Avslutningsvis en helt annan sak. Det
är ett otroligt litet antal medlemmar som
skickar in uppgifter till Disbyt. Jag kan
absolut inte förstå detta.
Medl 11974
Irene Gustavsson
e-post: igstenum@telia.com

E

tt inlägg med anledning av in
sändare om spam-mail i Disku
logen nr 56.

Att filtrera bort skräp-e-post (spammail) baserat på vilken domän (t ex hotmail) e-posten kommer ifrån är en alldeles för grov metod. Den övervägande
delen av de som använder Hotmail och
andra gratistjänster för e-post är seriösa
användare. En vanlig användning är t
ex att vidarebefordra sin e-post till ett
Hotmail-konto när man är ute och reser.
Då kan man läsa e-posten över Internet
oberoende av var man befinner sig (de
större e-postleverantörerna erbjuder dylika tjänster).
En bättre metod att filtrera bort skräpe-post på är att basera reglerna för borttag på innehållet, dvs enskilda ord i som
förekommer i ämnet eller i brödtexten.
Det är mycket enkelt att sätta upp dylika
regler i både Outlook Express och Outlook.
Det har (pågår fortfarande?) funnits
en diskussion om att Internet-leverantörerna (t ex Telia) skall stoppa skräp-epost innan den skickas ut. Men mig veterligen har det inte hänt något där än.
Vänliga hälsningar
Medlem nr 15898
Björn Eriksson
bjorne.eriksson@telia.com

Kalender
Mars 2002
2

DIS SYD, Eslöv. Disbyt: Utdrag,
sökning
6 DIS-ÖST: Temakväll i OSTkupan,
Stockholm, 18.30: Digitala bilder
med Hans Bjernevik.
9 DIS-ÖST: Årsmöte i Sabbatsbergs
kyrka, Stockholm, 13.00. Därefter
pratar Marit Åhlén om runor.
9-10 Släktforskarförbundets föreningskonferens i Malmö
13 DIS-ÖST: Mac-kväll i OSTkupan,
Stockholm, 18.30: Reunion. Göran
Möller visar källregistrering m.m.
i Reunion. Fritt för frågor.
17 DIS årsmöte i Linköping
19 DIS Forskarstuga CD-afton. kl
19.00
20 DIS-ÖST: Temakväll i OSTkupan,
Stockholm, 18.30: DISBYT.
23 DIS SYD, Höganäs. Export/import
i Disgen 8. Disbyt
23 DIS-MITT: Workshop, se spalten
Regionalt
27 DIS-ÖST: Öppet hus i OSTkupan,
Stockholm, 18.00-21.00: Kom med
frågor och problem eller bara för
att fika.

April 2002
3

DIS-ÖST: Temakväll i OSTkupan,
Stockholm, 18.30: Nyutkomna CDskivor.
3 DIS SYD medverkar i tematräff i
Kallinge, SVAR-projektets lokal
19.00. Arrangör: Blekinge Släktforskarförening. Tema: Datorn i
släktforskningen
6 DIS SYD ställer ut på Skånes Genealogiska Förbund, SGF, årsstämma i Medborgarhuset i Eslöv. Utställningar etc. öppet 9.30 – 14.00.
6 DIS SYD deltar med Disbytbasen
hos KGF (Kronobergs Genealogiska Förening), som har anbytarträff
i Markaryd i Pappersskolans lokaler från ca 9.30
6-7 DIS-MITT: Workshop, se Regionalt
8 DIS-MITT: Öppet Hus, se Regionalt

10

DIS-ÖST: Föredrag på Birger Jarlsgatan 104, Stockholm, 19.00: CDskivan om Gamla Stan och tekniken bakom den.
13 DIS SYD: har årsmöte i Kulturhuset i Hässleholm. 13.30 – ca 17.00.
Föredrag om DDSS sökbaser, hemsidor etc.(DDSS = Demografisk
Databas
Södra
Sverige,
www.ddss.nu )
14 DIS SYD deltar med utställning på
Gärds Härads Hembygdsförening
har sedvanlig släktforskardag i Degeberga Hembygdsggård kl. 11 - 16
16 DIS Forskarstuga DISGEN 8: Frågor och tips. Kl 19.00
17 DIS-ÖST: Plockmöte i Ostkupan,
Stockholm, 18.00. DIS-PLAY 2/02.
Därefter hur man gör en hemsida
baserad på DISGEN 8 och lägger
upp den på nätet.
20 DIS SYD, Höganäs. Disgens källor, citat och Internet
20 DIS SYD deltar i Hallands Genealogiska förenings 20 års jubileum
och utställning på Soldathemmet
vid Garnisonen i Halmstad kl. 10 –
16. Tema: Halland i historien.
24 DIS-ÖST: Temakväll i OSTkupan,
Stockholm, 18.30: Presentation av
plottern - att skriva ut i A1-format
18.30 samt om att göra släktbok i
DISGEN 8
27 DIS SYD har öppet hus 13 - 17 i
Vuxenskolan, Villavägen, Eslöv,
kontakta Kerstin Olsson.

Maj 2002
4
8

25

DIS Syd, Eslöv. Skanning av bilder
DIS-ÖST: Öppet hus i OSTkupan,
Stockholm, 18.00-21.00: Kom med
frågor och problem eller bara för
att fika.
DIS SYD, Höganäs. Orts- och karthantering

Augusti 2002
24-25 Släktfiorskarstämma i Borlänge

Oktober 2002
12

DIS SYD. Höstmöte med 10-års jubileum i Staffanstorp
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formation kommer på föreningarnas
hemsidor samt i MGF-Nytt nr 2/2002.

!

Vårprogram
!
Lördagen den 23 februari kl
11.00 i Mitthögskolans lokaler i Campus Sundsvall, Åkroken (Kornboden,
Holmgatan 10, Sundsvall) har vi Årsmötet 2002. Program: 11.00 Årsmötesförhandlingar, därefter fikapaus. 12.15
Digital hantering och lagring av gamla bilder. Olof Ulander visar och berättar. Medlemmarna ges även tillfälle att söka på föreningens olika CDskivor, få hjälp att lösa ev. problem med
DISGEN, se hur programmet Reunion för MAC fungerar, lämna DISBYTutdrag, samt få information om kursverksamheten..

Finns intresse för en Uppfriskningskurs i Disgen8? Vi tror att en tvådagarskurs (lördag-söndag) är lämplig.
Vi håller till på den ort som önskas av
deltagarna eller där det blir 4-8 deltagare. Egna forskningsdata och egen utrustning bör varje deltagare stå för. Intresseanmälan görs till föreningens utbildningsansvarige, Bernth Lindfors, tel
060-315 24, snarast. Start när tillräckligt intresse finns.

!

I övrigt anordnas kurser i Bildhantering och att Skapa släktbok om
intresse finns. Intresseanmälan görs till
föreningens utbildningsansvarige,
Bernth Lindfors, tel 060-315 24.

!
Lördag-söndag den 6-7 april
har vi en Workshop i Disgen 8 i Sundsvall. Du som använder DG8 kan här få
dina ev. frågor besvarade. Anmälan till
Bernth Lindfors på tel 060-31524.
!

Måndagen den 8 april kl 1720 i Studiefrämjandets lokaler, Nygatan 11, Hudiksvall, har vi i samarrangemang med Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening ett Öppet Hus med
Gagg-träff och Workshop i Disgen 8,
bildskanning och CD-bränning. Du
som använder DG8 kan här få dina ev.
frågor besvarade. Kom och skanna dina
bilder och bränn dem på en CD!

!
I april planeras i samarrangemang med Midälva Genealogiska Förening en Gagg-träff i Indal. Vidare in-

www.dis-syd.m.se/bastad/
om projektet och om DFT, som kan
vara värt att ha i åtanke i många sammanhang. Glöm heller inte att passa på
att se om det finns något matnyttigt för
dig under rubriken ’Tips’ i vänsterkanten.

!

Lördagen den 23 mars kl 1115 i Forskarhörnan (vid forskarcellerna intill Medelpadsarkiv) i Kulturmagasinet, Sundsvall, har vi en Workshop
i bildskanning och CD-bränning.
Kom och skanna dina bilder och bränn
dem på en CD!

I södra landsändan har vi just nu mest
regn och blåst men ganska många gläder sig åt att titta på vår hemsida och
särskilt då under rubriken Båstad. Vi har
där kunnat presentera ett försök till rekonstruktion av de brunna kyrkoböckerna där. Två flitiga och duktiga medlemmar har dammsugit de mantalslängder och annat som de kunnat komma
över och lagt in alla upphittade personer i DISGEN tillsammans med deras
anförvanter om sådana hittats. Det hela
har sedan överförts till ett mycket bra
presentationsprogram, Dynamic Family Tree, DFT (sökbart på namn) samt i
ett sökbart orts- och yrkesregister. Läs
mer själva på

H

äromdagen blev jag riktigt
glad. Bakgrunden är att jag,
och tydligen även andra Disbyt-ombud, ibland får utdragsfiler på diskett utan följebrev eller som bifogad fil i
ett mejl, nästan eller helt tomt i övrigt. I
det senare fallet misstänker man ju starkt
att ett elakt virus kan finnas men med
ett bra antivirusprogram i ryggen så vågar jag för det mesta öppna filen och
hittills har det inte funnits något sådant
otyg med i spelet. Men det blir så opersonligt och man känner sig behandlad
som en automat, trots att man för det
mesta lägger ner en hel del omsorg på
de enskilda bidragen och försöker rätta
de enskilda bidragen efter bästa förmåga för att det skall bli så många Disbytträffar som möjligt för var och en. Oftast hör man inte ett knäpp efteråt, någon gång kommer det ett värmande och
glädjande tack. Men så kom något alldeles extra i form av dessa ord: Tack för
allt så grundligt arbete som ni på DIS
lägger ner. Det är något av det förståndigaste jag gjort, att bli medlem hos er.
Gissa vad glad man blev!

I övrigt ser vi fram emot årsstämman
för Skånes Genealogiska Förbund, SGF,
den 6 april. Samma dag ställer vi upp
och visar DISBYT-basen i Markaryd för
medlemmarna i Kronobergs Genealogiska Förening, KGF. Lördagen därpå, 13/
4, har vi själva årsmöte i Kristianstad
och på söndagen skall vi sedvanligt besöka Hembygdsgården i Degeberga, som
då har Släktforskardagar. Vi skall också
vara med och fira HGF på deras 20-årsjubileum samt åka till Kallinge i Blekinge på en tematräff ang. datorn i släktforskningen. Detaljer finns under rubriken På gång.
Ove Billing
DIS-ÖST, DIS regionförening
i
Storstockholmsområdet, kör igång
igen under våren med
ett digert program. Vi
har haft temakvällar
om olika e-postprogram, frågekväll
kring DISGEN 8
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samt Tjejkväll. Tjejkvällen inleddes med
kampsång för att få upp stämningen. Sedan var frågan fri kring DISGEN och
andra datorrelaterade problem och det
blev många frågor under de två timmar
vi höll på.
Temakvällarna fortsätter med bl.a.
export från DISGEN 6 och 7 till 8, allt
om DISGEN-orter, digitala bilder, Mackväll med Reunion, DISBYT, nyutkomna CD-skivor, göra hemsida med hjälp
av DISGEN, presentation av vår A1plotter för bl.a. utskrifter i storformat
från DISGEN samt hur man gör en släktbok utgående från DISGEN.
Under våren kommer vi att besöka
Riksarkivet med föreläsning och demonstration av de hjälpmedel, bibliotek och
lokaler som RA erbjuder oss släktforskare. En dagstur till Släktforskarnas Hus
i Leksand tillsammans med någon annan förening planeras längre fram i vår.
Årsmötesföredraget den 9 mars hålls
i år av Marit Åhlén, som berättar om
Gerlög från Svartsjölandet, Ulf i Skålhamra, Finnvidssönerna på Älgesta och
Jarlabanke i Täby och deras familjer som
de kan följas i runstenarnas texter.
Vår kursverksamhet sätter fart igen i
februari. Denna omgång kommer vi att
ha dels rena nybörjarkurser, dels påbyggnadskurser för dem som har kunskaper
motsvarande nybörjarkursen. Vi hyr
moderna datasalar i samma hus där vår
föreningslokal OSTkupan ligger.
DIS-ÖST har även besökt andra föreningar, t.ex. SeniorNet och Storstockholms Genealogiska Förening, för att
berätta om datorbaserad släktforskning,
släktforskarprogram, främst då DISGEN
naturligtvis, DISBYT samt släktforskning på Internet. För föreningar där
medlemmarnas intresse för släktforskning håller på att väckas är Lennart
Ekmans bildspel om släktforskning en
utmärkt introduktion.
Jag rekommenderar verkligen dig som
är medlem i DIS och bor i Stockholmsområden men ännu inte har blivit medlem i DIS-ÖST att även gå med i DISÖST. Det kostar bara 60 kr per år och du
får mycket för pengarna!
Aktuellt kalendarium för DIS-ÖST
finns i Diskulogen, på DIS hemsida och
mer aktuellt på DIS-ÖST:s hemsida:
www.abc.se/~mm/dis-ost.
Marianne Munktell

Fadderlista

D

et har visat sig att faddrar i
Stockholm fortfarande får
oproportionerligt stort antal
kontakter, troligen för att dom står först
på listan. På försök vänder vi därför listan, som alltså denna gång är sorterad i
omvänd postnummerordning.
Om alla väljer fadderkontakt någorlunda i närheten av där man bor, så bör
det bli en jämn fördelning av kontakterna.
En annan nyhet är att vissa faddrar
angivit om dom helst vill ha telefonsamtal på dagtid eller på kvällstid eller både
och. Detta är markerat med ”dag” och/
eller ”kv” efter telefonnumret. Tänk också på att det ofta kan vara praktiskt att
ta den första kontakten med en fadder
via e-post.

Faddrar med
DISGEN/PC-inriktning
Laila Larsson, Tungatan 18,
934 32 KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com
Anneli Alenius, Galoppvägen 8,
921 41 LYCKSELE, tel 0950-14647,
anneli.alenius@swipnet.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80,
906 24 UMEÅ, tel 090-186487 kv,
fax 090-140930,
sigurd.nygren@ersboda.ac
Lennart Näslund, Nordanås 1071,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660372109 kv, fax 0660-42109,
lintagan@home.se
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-558339,
ann.lin@telia.com
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE,
tel 0691-10035,
ove.westin@sundsvall.nu
Arne Bixo, Tunforsgatan 5,
840 12 FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo.dis@home.se
Sven Schylberg, Grytan 438,
834 98 BRUNFLO, tel 063-20701 kv,
slb312r@tninet.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198,
825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21,
824 91 HUDIKSVALL, tel 0650-14925,

tommy.forsstrom@telia.com
Tony Rödin, Flintvägen 3 A,
821 51 BOLLNÄS, tel 070-3506304,
tony.rodin@home.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887,
820 60 DELSBO, tel 0653-12051 kv,
gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7,
804 25 GÄVLE, tel 026-192500 kv,
claes.emback@swipnet.se
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13,
771 40 LUDVIKA, tel 0240-13482 kv,
fryxell@dalnet.se
Jan Wallin, Eklundavägen 18,
702 17 ÖREBRO, tel 019-183830 kv,
jan.wallin.orebro@telia.com
Bengt Hammarström, Villagatan 19,
691 41 KARLSKOGA, tel 0586-36587
dag+kv, bengt.hammarstrom@swipnet.se
Jan Tengelin, Tjäderstigen 4,
671 30 ARVIKA, tel 0570-16187,
fax 0570-16187, jantengelin@telia.com
Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan 25,
661 40 SÄFFLE, tel 0533-10559, fax
0533-10559, kilagenealogen@swipnet.se
Stig Svensson, Runeby, 642 95 FLEN,
tel 0157-70138, runeby@algonet.se
Elisabeth Molin, Snevide,
620 11 HAVDHEM, tel 0498-481377,
fax 0498-481585,
elisabeth-molin@swipnet.se
Kurt Gustavsson, Nicolai Karlberg,
611 92 NYKÖPING, tel 0155-59112
dag+kv, kurt.g@swipnet.se
Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10,
582 26 LINKÖPING, tel 013-101151
dag+kv, fax 013-312276,
karlet@algonet.se
Ingemar Johansson, Hallgatan 8,
578 31 ANEBY, tel 0380-40173 dag+kv,
ingemaraneby@telia.com
Lars-Bertil Nilsson, Box 53,
549 02 MOHOLM, tel 0506-20910 kv,
lars-bertil.nilsson@telia.com
Rune Johansson, Ljungvägen 4,
542 32 MARIESTAD, tel 0501-15682,
gentiana@pp.sbbs.se
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen 13,
531 34 LIDKÖPING, tel 0510-25864,
fax 0510-25864,
thage.petrusson@telia.com
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55 KINNA, tel 0320-35502 dag+kv,
karl-erik.lerbro@telia.com

Forts. på nästa sida!
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Kent Lundvall, Fredagsvägen 42,
451 63 UDDEVALLA,
tel 0522-74740 kv, k.lundvall@telia.com

Björn A. Janson, Lärkgatan 25,
243 31 HÖÖR,
tel 0413-22974, janson.bjorn@telia.com

Roger Björkstam, Tungevägen 74,
442 50 YTTERBY, tel 0303-92538,
rogerbj@tripnet.se

Anders Larsson, Storgatan 17,
233 31 SVEDALA, tel 040-400233,
anders.larsson@mbox412.swipnet.se

Sven Johansson, Afzeliivägen 7 A,
441 41 ALINGSÅS,
tel 0322-13849 dag+kv,
sven.johansson@mbox343.swipnet.se

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

Björn Samuelsson, Garvaregatan 6,
441 35 ALINGSÅS,
tel 0322-12689 dag+kv,
bjorn.samuelsson@mailbox.swipnet.se
Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7,
426 68 V. FRÖLUNDA, tel 031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan 89,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031471847 dag+kv, i.s.lannestad@swipnet.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 V. FRÖLUNDA, tel 031-459880,
brento.molin@telia.com
Björn Strahl, Mariagatan 15,
383 32 MÖNSTERÅS,
tel 0499-13639 dag+kv,
bjorn.strahl@sal.pp.se
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15,
380 30 ROCKNEBY,
tel 0480-66565 kv,
fax 070-6123455, jan.jutefors@telia.com
Arne Sörlöv, Box 82,
370 17 ERINGSBODA, tel 0455-70304
dag+kv, arne@sorlov.com
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LAHOLM, tel 0430-14120,
fax 0430-14120,
ove@dis-syd.m.se
Rune Jönsson, Orienteringsgatan 4,
291 66 KRISTIANSTAD, tel 044-245217,
runejoensson@swipnet.se
Gunnar Persson, Magisterallén 5,
263 58 HÖGANÄS,
tel 042-330515 kv, gunnar@dis-syd.m.se
Arne Hallberg, Eksjögatan 13,
252 51 HELSINGBORG,
tel 042-212232 kv, arne.h@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3,
246 31 LÖDDEKÖPINGE,
tel 046-709755, stig.aronsson@telia.com
Jan Nilsson, Box 96,
245 21 STAFFANSTORP, tel 046-255788
kv, fax 046-250391, jan@dis-syd.m.se

Krister Olofsson, Ängdalavägen 34,
217 47 MALMÖ, tel 040-981967,
krister@dis-syd.m.se
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen 12,
184 35 ÅKERSBERGA, tel 08-54061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, tel 08-7563314, fax 084461318, carl-olof.sahlin@teamtsp.se
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13,
182 74 STOCKSUND, tel 08-7556356
dag+kv, fax 08-7556356, ght@abc.se
Stig Geber, Greens väg 5,
147 63 UTTRAN, tel 08-53030734 kv,
s.geber@wineasy.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen 667,
136 59 HANINGE, tel 08-7771996 kv,
rolfa@slb.mf.stockholm.se
Björn Hellström, Önskehemsgatan 8 4tr,
124 54 BANDHAGEN, tel 08-361236
dag+kv, fax 0708-361246, bjorn@bhi.se
Lars Nordwall, Götgatan 99,
116 62 STOCKHOLM, tel 08-55603282,
fax 08-55603289, lars.nordwall@telia.com
Marianne Munktell, Sankt Eriksgatan 56 5
tr, 112 34 STOCKHOLM, tel 08-6547832
kv, mm@abc.se

Faddrar i Norge
Alf Christophersen, Solbakken,
NO-4909 SONGE,
tel +47-37164209, fax +47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no
Knut Egil Hamre, Gimlevn. 60,
NO-1786 HALDEN,
tel +47-69176169, hamre@halden.net

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 kv,
henrik_mangs@hotmail.com

Faddrar med Mac-inriktning
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12,
723 55 VÄSTERÅS, tel 021-20494,
soy@mdh.se
Inger Ragnhult, Wennerbergsgatan 34,
431 39 MÖLNDAL, tel 031-274207, fax
031-274207, ragnhult@telia.com
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602,
241 91 ESLÖV, tel 0413-31025,
fax 0413-31025, kerstin@dis-syd.m.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76 KISTA, tel 08-7511630,
hans.bjernevik@swipnet.se

Faddrar med Reunioninriktning
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B,
856 44 SUNDSVALL, tel 060-679111,
kerstin.farm@telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan 10,
824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-94188,
macnilla@telia.com
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431-455254,
inge.ledje@telia.com
Helge Olsson, Västergatan 28,
231 70 ANDERSLÖV,
tel 0410-20002, helge.o@telia.com

Faddrar med Holgerinriktning
Tony Jonsson, Sidensvansvägen 35,
871 65 HÄRNÖSAND, tel 0611-511333,
tony.jonsson@swipnet.se
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
Kenneth Mörk, Bergslagsgatan 17D,
733 32 SALA, tel 0224-77572, fax 022477572, kmsala@swipnet.se
Christina Nygren, Kurirgatan 26 B,
254 53 HELSINGBORG, tel 042-282355,
nygren.bc@telia.com
Stefan Macklin, Gabrielsvägen 18,
152 50 SÖDERTÄLJE, tel 08-55085363,
stefan.macklin@telia.com
Lennart Ekman, Erik Dahlbergsallén 11
6tr, 115 20 STOCKHOLM,
tel 08-6606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se
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" Hillared
"
"
"

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
OBS: Programmet säljs endast till
medlemmar. Porto och ev. postförskottsavgift tillkommer vid nyinköp.
DISGEN 8 för Windows 95 eller
senare
" Nytt program, pris
600:" Uppgradering från tidigare
DISGEN-versioner
250:Demoversion av DISGEN 8
Finns att hämta på DIS hemsida!
"Read only"-version av DISGEN 8
På gång, kontakta DIS expedition!
DISGEN 7 för Windows 3.x/95
" Nytt program
475:" Uppgradering till v 7.0
250:" "Read-only"-version som bara kan
läsa och visa DISGEN-data 200:Demoversion av DISGEN 7
" Komplett program med begränsad
lagringskapacitet
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.

Böcker
Sorsele - samesläkter
av Thea Hälleberg
" Pris:

300:-

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
" 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

"
"
"
"
"
"

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:
DIS SYD
DIS-VÄST
DIS-ÖST
DIS-MITT
DIS-Aros
DIS-Småland

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

Jag beställer ovan markerade artiklar.
Jag accepterar också programvillkoren
vid köp av DISGEN.

" Ny medlem / Medl.nr: ...................
Namn: ................................................
Adress: ...............................................
Postadr: ..............................................
Telefon: ..............................................

16
Nr 57, feb 2002

med SLÄKTFORSKARNYTT

B

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 rikstäckande 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!

