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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: 18.500 ex

DIS Expedition och
Forskarstuga
Besöksadr: Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet:
Öppet: Månd-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13.
På sommaren är Forskarstugan även
öppen 12-16 de flesta helger. Ibland
extra öppet på kvällar och helger. Ring
gärna före besök.
Kansli:
Ragnhild Bergström
Roland Karlsson
Urban Windahl
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, Solhaga 7,
582 47 LINKÖPING, 013-104204,
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
Eva Dahlberg, (suppl) Brunnsgatan 32,
553 17 JÖNKÖPING, 036-160657,
edah@bonetmail.com

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 Ingvar Kärrdahl
(ordf), Bäckvägen 18, 330 15 BOR,
tel 0370-650715, 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, Medl.avg + 50:-

DIS-Väst, c/o Jan-Åke Thorsell (ordf),
Björkedalsg. 7,
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
Webbredaktör: 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
Björn Janson, Lärkgat 25, 243 31 Höör
0413-22974, janson.bjorn@telia.com
Ove Billing, Torngatan 13,
312 31 LA-HOLM, 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. Långgatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tomas.sahlin@home.se
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Ordföranden
har ordet
Om nya folkbokföringen

F

öredragsämnet vid DIS senaste
årsmöte var mycket viktigt för
den framtida släktforskningen,
det märktes bl a på det förhållandevis
stora antalet åhörare. Äntligen fick vi
direkt av en ansvarig befattningshavare
på Riksskatteverket reda på hur det ligger till med förverkligandet av de utlovade forskningsmöjligheterna i den nya
datoriserade folkbokföringen från 1991
och framåt. Det ser ut att bli ganska annorlunda än vad som var tänkt från börja. Idén med att RSV låter Arkivverket
få tillgång till en stor aktuell databas med
hela materialet verkar vettig, i stället för
den ursprungliga tanken med diverse
”längduttag” då och då. Vi vet dock ännu
inte på vilket sätt Arkivverket tänker låta
oss släktforskare kunna komma åt att
forska i den stora databasen.

Genline
Om ”datorhjälp” således kan bli ett
nyckelord för forskning i Nya folkbokföringen, så gäller detsamma för forskning i det äldre materialet. Genline har
här visat vägen när det gäller att datorisera åtkomsten av de gamla kyrkböckerna, medan själva forskningen fortfarande kan ske ”i original” genom att vi
kan tolka bilderna av kyrkboksidorna på
våra datorskärmar. Genline har hittills
sagt sig i första hand satsa på arkivmaterialet fram till ca 1895.

Känsliga uppgifter?
Återstår tiden 1895 - 1991. Här har
på senare tid förekommit en välbehövlig genomlysning av hur det egentligen
är med sekretessfrågorna. Vi har ju alltid fått höra om den 70-åriga sekretessen för kyrkboksuppgifter, men nu kryper det fram att sekretessen egentligen
bara gäller s k ”känsliga uppgifter”. Problemet reduceras då till frågan hur dessa
känsliga uppgifter kan särskiljas från
ordinarie sekretessfria uppgifter, ett troligen knepigt men fullt lösbart problem.
Sen bör det vara ”fritt fram” för någon
(blir det Genline eller kanske SVAR?)
att digitalisera även 1900-talets kyrkböcker ...

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

Höstens program
Träffar i Forskarstugan, Gamla Linköping första tisdagen varje månad
(september-december) kl 19.00. Program ej fastställt. Publiceras på vår
hemsida. Kom gärna med förslag.

CD-skiva saknas
CD:n "Familjeregister för Medelpad 1535-1800" har förvunnit från
DIS expedition. Är det någon som
vet var den finns, så hör av Er till
DIS expedition.
Vi ses väl på Släktforskardagarna
24-25 augusti i Borlänge?
DIS och alla regionföreningarna har
en stor gemensam lokal, ORION.
Även som medlem kan du här finna
mycket matnyttigt!

Anbyte på Nätet
Om Internet således blir framtidens
stora ”forskarsal” för kyrkböckerna, så
är Internet redan nu ett gigantiskt forum för ”anbyte” genom DISBYT, Rötter och alla andra fantastiska webb-platser för släktforskare. En fantastisk utveckling, som ännu bara har pågått ca 7
av de 22 år som DIS har funnits!
Sture B

Redaktör(er) sökes

D

iskulogen var från början bara
ett litet informationsblad för
diskussion och dialog om DISGEN på några få sidor. Antalet exemplar var något tiotal. Idag har den vuxit
till ett medlemsblad med en upplaga på
snart 20.000 ex. Man blir ju alldeles blek!
Jag har vid det här laget blivit helt fart-

Forska i Genlines hela
utbud av kyrkböcker i vår
forskarstuga
DIS har skaffat ett abonnemang så
att du som medlem kan testa hur det
är att läsa kyrkböcker över Internet.
Du kan här forska i Genlines hela
utbud! Se mer info om aktuellt utbud på Genlines egen hemsida
www.genline.se
Vi har abonnemanget i en dator
som du erbjuds att boka 3 timmar åt
gången. Du kan boka förmiddagspasset 9-12, eller eftermiddagspasset 1316 måndag-fredagar.
Ring först och boka tid!
013 - 14 90 43.
Välkommen!
blind och kört vidare i invanda spår. Innan någon annan kommer och säger att
man är ett fossil, tänkte jag efterlysa en
eller flera efterträdare. Och du/ni behöver ju inte hålla på i 22 år!
Det är ett tacksamt uppdrag! Redaktionellt och layout-mässigt blir varje förändring ett lyft för läsarna. T.ex. står
hela färgpaletten står till ditt/ert förfogande! Verktyget är f.n. PageMaker 6.
Material utöver det du själv kanske tar
fram brukar, efter lite tjat, flyta in och
efter varje sättning finns det i regel någon artikel som inte fått plats.
Är du intresserad? Eller kännner du
någon som skulle passa? Hör i så fall av
dig till styrelsen eller undertecknad snarast, och helst före 1 sept!
OBS: Manusstopp nästa
nummer är 5 sept 2002

Björn
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22:a ordinarie
årsmötet i
föreningen
DIS
Söndagen den 17 mars 2002
kl 12.00 på
Linköpings Konsert & Kongress
1.

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

2

Röstlängden fastställdes

med SLÄKTFORSKARNYTT
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Ordförande:
Gunnar Wenngren, Linköping
Vice ordförande:
Jan-Åke Thorsell, Västra
Frölunda

6

Styrelsens förslag till dagordning
fastställdes med den förändringen
som föranleddes av att punkt 8 saknades i förslaget.

7

Styrelsens berättelse för 2000/2001
(15 månader) över verksamheten
föredrogs av Sture Bjelkåker. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
Den ekonomiska förvaltningen redovisades av Sture Bjelkåker. Den
visar ett överskott på 836.200:-.

Till justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden
justera dagens protokoll valdes:

Sture Bjelkåker redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Diskulogen nr 56 samt att kompletterande handlingar publicerades i Diskulogen nr 57 som postades under februari.
Mötet förklarade sig vara i behörig
ordning utlyst.

10

Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000-10-01 till 2001-12-31.

11

Som underlag för verksamhetsplanen med riktlinjer för styrelsens arbete redovisade Sture Bjelkåker DIS
Policy. Följande punkter i verksamhetsplanen kommenterades särskilt:
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till och med år 2003 antogs av mötet.

Carl-Olof Sahlin, Täby

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

Ingvar Kärrdahl, Bor
Arne Fagerstedt, Linköping
4

tet skulle överföras till ny räkning.

Styrelsen utsåg som protokollförare:

Gästbok gäller som röstlängd. 87
närvarande har antecknats.
3

Som presidium för att leda årsmötets förhandlingar valdes

8

9

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret som löpte från 200010-01 till 2001-12-31 lästes av
Sven-Olof Ekström.
Mötet fastställde resultaträkningen
och balansräkningen samt antog
styrelsens förslag till att överskot-

12

Som bakgrund till budgeten visade
Sture Bjelkåker den historiska medlemsutvecklingen och programvaruförsäljningen. Om föreningen
fortsätter att utvecklas i samma takt
kommer vi att vara 120 000 medlemmar om tio år. Budgeten baserar sig på 17300 medlemmar.
Styrelsens förslag till budget för
innevarande verksamhetsår antogs
av mötet.

13

Styrelsens förslag om oförändrade
medlemsavgifter antogs av mötet,
dvs 100:- för medlem och 50:- för
familjemedlem att gälla under år
2003..

14

a. Till föreningens och styrelsens
ordförande på ett år omvaldes
Sture Bjelkåker, Linköping
b. Till föreningens och styrelsens
vice ordförande på ett år omvaldes
Olof Cronberg, Växjö
c1. Antal övriga ordinarie ledamö-
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ter i styrelsen fastställdes av mötet
till sju.

kallande.
Suppleanter till valberedningen
valdes

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

Marianne Falkenströmer,
Gnesta
Ivar Forsström, Norrköping

Gunder Grünning, Linköping
Björn Hellström, Högdalen
Maria Holmberg, Äkersberga
Bo Kleve, Linköping

Sture Bjelkåker, Linköping
Kjell Weber, Torslanda,
DIS-VÄST
Carl-Olof Sahlin, Täby,
DIS-ÖST
Jan Nilsson, Staffanstorp,
DIS-SYD
Ingvar Kärrdahl, Bor,
DIS-Småland

Olov Fahlander, Linköping
Christer Gustavsson, Linköping
Bernth Lindfors, Njurunda
d1. Antal styrelsesuppleanter ökades av mötet från tre till fyra.
d2. Till suppleanter i styrelsen och
att tjänstgöra i nedan angiven ordning valdes:
15

Punkt 14 justerades av mötet omedelbart.

16

Motioner till årsmötet.
Inga motioner har inkommit.

17

e. Till revisorer på 1 år valdes
Stig Aronsson, Löddeköpinge
(yrkesrevisor)
Sven-Olof Ekström, Linköping

f. Till valberedningen valdes efter
omröstning
Björn Molin, Västra Frölunda
Lotta Hessel, Linköping
Rune Elofsson, Eksjö
Björn Molin utsågs till samman-

Ärenden som av styrelsen hänvisats
till årsmötet för avgörande eller i
övrigt upptagits på dagordningen.
Inga ärenden har hänvisats till årsmötet.

18

Till revisorssuppleanter på ett år
valdes
Bo Wistrand, Linköping
Johan Schöld, Limhamn

Linköping 2002-03-17
Carl-Olof Sahlin
Protokollförare
Gunnar Wenngren
Mötesordförande

g. Som ombud vid förbundsstämman med Sveriges Släktforskarförbund valdes

Kvarstår ytterligare ett år:

Monica Krantz, Oxie (1),
vald på 2 år
Kjell Weber, Torslanda (2),
vald på 1 år
Marianne Munktell, Stockholm
(3), vald på 1 år
Eva Dahlberg, Jönköping (4),
vald på 2 år

året och avslutade därmed mötet

Följande ärenden hänskjuts till styrelsen för avgörande:
Inga ärenden hänsköts till styrelsen.

19

I samband med mötets avslutande
rapporterade Olof Cronberg att
DISBYT nu omfattar 1/7 av alla
födda i Sverige under perioden
1750-1900.
Sture Bjelkåker framförde sitt tack
till personalen.
Ordförande tackade styrelsen och
övriga funktionärer för det gångna

(Ännu ej justerat)

Du som vill läsa de fullständiga möteshandlingarna, kan beställa dem från DIS
Expedition.

DIS 4:e
styrelsesuppleant
Eva
Dahlberg

J

ag är agronom, jobbar på Jord
bruksverket, bosatt i Jönköping
men är hälften skåning och hälften norrbottning - dock uppvuxen i nordvästra Skåne. Jag är född mitt på 1960talet och har släktforskat mer eller mindre sedan början på 1980-talet (började
på Genealogisk Ungdoms tid!) – olika
intensivt i olika perioder, ibland inget
men aldrig nerlagt. Medlem i DIS (inkl.
Syd och Småland) sedan 1996, även om
dator skaffades först 1998.
Dessutom medlem i andra föreningar; både lokalt vid mina rötter (t.ex. Åsbo
Släkt- och Folklivsforskare och Kalixbygdens forskarförening) och på riksnivå som stödjande medlem i Släktforskarförbundet och medlem i vänorganisationer som Emigrantinstitutets Vänner. Ingen van styrelseperson men är sedan februari 2002 ordförande i Jönköpingsbygdens Genealogiska förening.
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CD:n
”Svenska
ortnamn”
Viktig uppdatering!

V

i har tidigare uppmärksammat
att x- och y-koordinater har varit omkastade i den annars så
utsökta CD:n. I den senare upplagan är
detta fel åtgärdat. Kontrollera därför
vilken version du använder. Ett sätt är
att t.ex. kolla koordinaterna på Linköping. Börjar X-koordinaten med ”6..”
har du rätt version.
Här följer ett utdrag av den information som du finner under Bokhandeln
på Rötters sida:
”Tidigare visade skärmen samt de olika utskrifterna ombytta koordinater för
X och Y vilket ställt till huvudbry för
somliga användare, nu när DISGEN och
kanske även andra program börjat använda koordinater för ortsbestämning.
De CD som levererats sedan mars 2000
har dock haft rätt presentation på skärmen samt den ena utskriften.
Programmet startar nu också i maximerat läge vilket underlättar för den som
använder fast startlist.
Den nya versionen heter 1.04. Versionsnumret för sökprogrammet får man
fram om man klickar på OM.”
För att uppdatera en äldre version
går du till Rötters sida
http://genealogi.aland.net/
bokhandeln
Själva uppdateringsfilen finner du under cd, Svenska Ortnamn, Beskrivning
och Senaste nytt.

med SLÄKTFORSKARNYTT

Riksantikvariets
Bilddatabas
”Kulturmiljöbild”
www.raa.se
menyn ”databaser”

K

ulturmiljöbild innehåller digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet. Här kan
du söka efter intressanta och spännande

byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en
mängd andra kulturmiljöer. Bilderna är
från slutet av 1800-talet och framåt.
Utöver bilden du söker får du uppgifter om bildens typ och ursprung. Dessutom kan du beställa en kopia av bilden!
Ett utmärkt komplement till uppgifterna från Släktforskarförbundets gravstensinventering.
http://www.genealogi.se/
gravsten/index.htm
Björn J
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som är utvandrade. Och så har vi då själva folkbokföringsuppgiften, det är då
fastighet. Lägenhetsbeteckning finns på
försök i 2 församlingar, Högalid i Stockholm och i Gävle kommun tror jag. Man
kan vara utan församling, man kan vara
utan känd hemvist också.

Om
släktforskning
i Nya
folkbokföringen
- nu och i
framtiden.
Med tillstånd av föredragshållaren
Björn Sjökvist, Riksskatteverket, spelades årsmötesföredraget in på ljudband
och nedtecknades efteråt av Roland
Karlsson. Föredraget presenteras här i
ett något redigerat sammandrag av Sture Bjelkåker.

Historik

T

iderna förändras och folkbokföringssystemet likaså. Jag kom
till Folkbokföringen 1989 i samband med att folkbokföringen skulle tas
över från kyrkan. Min uppgift var att ta
hand om registerlagstiftningen, sekretess, utlämnande av uppgifter, arkivbestämmelser och sådana saker. Så jag är
ingen expert på folkbokföringens materiella regler, utan vad som är runt omkring det hela. Det finns ingen särskild
punkt om släktforskning i mitt föredrag,
det får Ni ha i bakhuvudet ändå.
Den nuvarande folkbokföringen har
sett ut så sedan 1991. Det finns 116 olika skattekontor som har var sin databas,
FBF, lokalt folkbokföringsregister. Dom
är kopplade till varandra genom REF,
referensregistret, så att om man skall
söka en person i dagens system och man
kommer fram till vilket personnummer
han har, då får man gå till REF och se
vilken lokal databas han finns i. Där
finns alltså folkbokföringsuppgifterna. I
referensregistret finns bara personnummer och namn på alla personer. Det är
referensregistret som tilldelar personnummer när man föds eller invandrar.
Man började under hösten 1990 att
kopiera alla personakter som fanns på
pastorsämbetena, och det var de levande personernas akter man kopierade,
plus alla emigrantakter. Personaktskopiorna redigerades för att man skulle kunna lämna dem för registrering på

en registreringsbyrå. Man tog bara den
senaste flyttningen innan kopieringen,
så tidigare flyttningar finns inte med i
databasen. Annars tog man med alla
uppgifter, även det som kallades RUM20
i personakten. Där står lite smått och
gott, det kan stå lite vad som helst där
egentligen. Det kan vara till exempel ett
beslut från någon rådstuga om någon
skilsmässa eller någon annat.
Dessutom hade man då uppgifter om
alla som hade dött sedan 1980 i ett annat datasystem, och då kunde man lägga in de uppgifterna, personnummer,
namn, dödsdatum och det skattekontor
man tillhörde när man dog.

Personposter
För varje person finns en s k personpost i folkbokföringen, vi kallar det inte
personakt. För varje person har man
personnummer, förnamn, mellannamn,
efternamn, namn som ogift, födelsetid
som i och för sig ingår i personnumret
men om man inte har det är det födelsetiden. Födelsehemort, det är den församling som modern var folkbokförd i när
ett barn föds, alltså en svensk födelsehemort. Det som står som födelseort, det
är alltid utländsk födelseort. Det är de
termerna som används i folkbokföringen Adress, det är adress till den fastighet som man är folkbokförd på, folkbokföringsadressen. Och så finns det även
en särskild postadress som kom till 1991.
Och det är om man vill ha sin post någon annan stans än där man är folkbokförd. Om man vill ha den i 6 månader så
kan man få en särskild postadress. Det
kan vara ett kontor eller till sin advokat
eller vad det kan vara för någonting. Av
någon anledning kan man vilja ha en
annan adress än där man är folkbokförd.
Men bägge adresserna finns hela tiden.
Det finns även utlandsadress för dom

Medborgarskap finns för alla personer och det kan vara upp till 3 medborgarskap. Har man ett svenskt medborgarskap så är det enbart det som redovisas i folkboföringen, man tar inte in de
andra medborgarskapen i så fall. Och
civilstånd, det kan vara gift eller registrerad partner, skild partner, och skild,
änka, änkling, efterlevande partner. Så
det som är intressant för er: De relationer som finns, för alla personer så redovisar man make, maka, barn, föräldrar,
och det är oavsett ålder. Och upp upp
till 18 år så har en person även en vårdnadshavare, den står också angiven, det
behöver inte alls vara föräldern. Och så
finns det då något som heter ”annan
person”. Man kan vara folkbokförd hos
någon som varken är förälder eller vårdnadshavare. När man har ett samband.
Det är lite oklart vad en ”annan person”
är. Men det finns en sådan i samband
med folkbokföringen. Och om man blir
adopterad då får man adoptivföräldrar
också i registret och respektive får adoptivbarn. Och det redovisas bägge uppgiftera, biologiska och adoptionsföräldrar eller dito barn.
Inflyttning från utlandet, det är då invandringsland. Avregistrering, antingen är man då avliden eller utvandrad.
Man kan även bli obefintlig, som inte är
så märkvärdigt som det låter. Då man
inte kan lokalisera en person under 2 år
står man utan känd hemvist och när man
gjort det i 2 år blir man obefintlig, det är
många som är det. Det är inte alls så
konstigt. De flesta är sådana som har
utvandrat, utländska medborgare som utvandrat kan man säga, som kommit hit
och åker tillbaka och man kan inte fastställa att de utvandrat. Så då blir de obefintliga. Och så har man gravsättning,
var man är begravd någonstans.
För alla de här uppgifterna finns det
datum förståss, när man invandrat, när
man gifter sig och så vidare. Det som
står under den här rutan, då har vi det
som är RUM-20. Det går inte att säga
vad det är för uppgifter. Dom är omnämnda i 16 § i en gammal folkbokföringskunngörelse. Sen har vi någonting
som heter samordningsnummer, det är
nummer för sådana som inte blir folkbokförda. Det fanns inget personnum-
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mer. Dom får ett samordningsnummer
som bygger på födelsetiden, där man då
lägger till 60 till datumet. Till exempel
50-04-61 om man är född 1 april Och
man får även då ange om det är styrkt
eller inte. Detta är rätt nytt, bara två år
nu det här samordningsnummret. Tidigare hette det tilldelat personnummer om
Ni stött på det någon gång. Då fick man
att riktigt personnummer, fast man inte
var folkbokförd. Det heter tilldelat personnummer. Det behöll man sedan när
man blev folbokförd. Dom som har samordningsnummer de får ett riktigt personnummer om de folkbokför sig. Det
de handlar om är de som skall betala
skatt i Sverige eller som tjänar pengar
och tas fram en kontrolluppgift på, gästföreläsare från andra länder som kommer till Sverige, men de flesta är sådana
nummer som Rikspolisstyrelsen (RPS)
beställer, och det är då personer som
kommit in till Sverige och begått något
brott och ännu inte är folkbokförda, de
måste då ha ett nummer i registret i rättsväsendets informationssystem som det
heter.
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na också tänkbara. Argumentet för det
var att de var så många. De är fler än
skattekontoren och man gick då från flera pastorsämbeten det finns flera tusen
då. Och man tyckte man tappade kontakten med folket om man gick till skattemyndigheterna.
Men det blev alltså 116 kontor och den
här risken för inkonsistens är då, att man
då tappar bort eller det blir inte gjort på
det andra kontoret, så får man inte den
här kopplingen mellan relationerna på
rätt sätt. Hos det mottagande kontoret
på morgonen då, har de en lista på morgonen, en rapportlista på inkomna meddelanden där det står att A har gift sig
med B, och att B då är i deras skattekontor så dom ser vad de skall göra där.
Nackdelen i det här: Dom måste ta hand
om det här ärendet, öppna ett ärende,
diarieföra ett nytt ärende, som gäller då
vigsel. Så ska dom sitta och knappa in

Folkbokföringsrutiner
Det finns alltså 116 olika databaser.
När en person flyttar, anmäler man detta till Folkbokföringen i den nya orten
man kommer till, där man blir folkbokförd. Man tycker att man skall vara folkbokförd där. Då beställer man personposten för personen via referensregistret över natten. Så allt som finns på personen på ena stället flyttas över till det
andra. Den byggs ju på hela tiden. Från
det man föds byggs personposten på oavsett vart man flyttar nånstans, allt är intakt hela tiden. Alla flyttningar är med.
Och via referensregistret så får man då
en ny uppgift om var man finns någonstans, man uppdaterar det också.
Ärenden som rör flera personen, där
man tillhör olika kontor när de gifter
sig och de bor på var sitt håll då, så registrerar man det på ena stället med hjälp
av vigselregistret. Det kontor som gjort
det här ärendet skickar då via nätet ett
meddelande till andra kontoret också
över natten, som då dan efteråt skall ta
hand om det här meddelandet och göra
motsvarande ändring i sitt register för
den andra kontrahenten om det nu är
vigsel, eller ett barn som föds och någon
av föräldrarna och andra relationer i ett
annat lokalt skattekontor. Så har det varit
sedan 1991 och det har varit väldigt besvärligt. Och vi kan ändå vara glada att
vi bara har 116 databaser. När man diskuterade att flytta över folkbokföringen
från kyrkan så var ju Försäkringskassor-

vudperson, där barnet själv är folkbokfört och då har man då registrerat hans
föräldrar, oavsett var dom bor i landet
om man nu känner till dom. Om nu pappan bor i annan område, så står det på
honom vilka barn han har. Så barnet
förekommer dels som huvudperson och
även som relationsperson hos mamman
och pappan. Där man är folkbokförd nu,
där finns hela personposten för personen, det som laddades in 1991 och det
som hänt därefter förståss. Har man hunnit flytta en massa gånger innan 1991
så finns dom inte med. Men dom finns
på personakterna, dom finns ju kvar.
Dom håller man ju på att överföra till
Landsarkiven och det är då i Riksarkivets regi man har filmat alla uppgifter.
Det här är då vad som finns i den databas som man jobbar med i folkbokföringen.
Man kan skriva till Riksskatteverket,
”jag vill ha ett utdrag om mig enligt PUL,
personuppgiftslagen”. Skyldighet att
lämna ut enligt personuppgiftslagen gäller för myndigheten. Just nu är vi tio skattemyndigheter, så i princip så kan man
begära utdrag från någon databas som
finns inom skattemyndigheten. Men det
är ju ett väldigt bra sätt att kunna rätta
upp registret om var och en kunde komma åt sina egna uppgifter, via nätet t.ex.
Den möjligheten finns faktiskt sedan 1
oktober 2001, för då gjorde man om lagstiftningen för folkbokföringen, ”Om behandling av personuppgifter i skatteförvaltnings folkbokföringsverksamhet”.
Där har man då gjort klart för förändringar. Bl.a. blir det en enda databas i stället
för 116, det var det jag tänkte komma fram
till.

Åtkomst till
folkbokföringen
det här. Det är som uppgjort för att det
skall bli fel. Det är som ett mail ungefär
kan vi säga, alltså man får en epost. Nej,
på det ena kontoret. Det är inte flyttningar vi pratar om nu. Det är synd att det är
på samma sida här. Det är ett ärende som
rör personer i flera kontor, typ födelse,
man har relationerna på olika ställen.
Dom måste bli gifta på bägge ställena.
Bägge personerna måste bli gifta. Det
kan mycket väl bli så att på det ena kontoret missar man att föra på barnet på
pappan om han nu finns där. Flyttningar dom är mycket säkrare. Inflyttningskontoret beställer personposten för personen och den hamnar då i databasen
där han är folkbokförd, som fylls på med
nya uppgifter om vad som händer med
honom. Där sker ingen manuell hanteringar alls. Ja, dels är den då som hu-

Vi har ingen åtkomst för allmänheten
till folkbokföringsregistret, det har vi
aldrig haft. Men ”Allmänhetens terminal” då? Det är en helt annan databas,
det är inte samma system ens. I grunden
är det alltså sekretessbestämmelserna,
det finns ingen uppgift som alltid entydigt är offentlig. Men i skatteregistret
så har man då varit tvungen att kunna
lämna ut uppgifter om samtliga personer, och alla kan fråga om man t.ex. är
registrerad för moms, om man har Fskattsedel och sådana här saker. Och då
måste man då registrera även personnummer och namn och det enda som
finns i den bilden. Där har man då riksåtkomst på alla personer, man kan därför få fram personnumret på allmänhetens terminal. Jag tror man ändå måste
ha en bit av födelsetiden för att få träff.
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det att det registreras är det 70 år.
Det finns något på namn och adress.
Det är det statliga personadressregisret
SPAR. Jo det är sant, det har alla tillgång till. Men det kostar rätt mycket.
Jag vet inte om alla får terminalåtkomst
till det ens. Det är till för i första hand
banker och större företag.

Då får man fram ett personnummer, och
så kan man då via det genom transaktionen få fram namn och adress, om man
är folkbokförd, men mer kan man inte
se, inte ens civilstånd kan man se där.
Du får inga relationer alls. Utan då får
Du försöka komma till det lokala skattekontoret som har den folkbokföringsdatabasen, där personen finns med alla
uppgifter. Det finns ingen direktåtkomst
för allmänheten till folkbokföringen.
Man måste be personalen om hjälp på
skattekontoret. Dom bedömer då om
någon uppgift ska anses känslig och
därmed sekretessbelagd. I 99 procent av
alla fall så lämnar man ut det. Varje
myndighet är skyldig att utlämna allmänna handlingar som inte omfattas av
sekretess. Det kan bli ganska jobbigt. De
tycker inte om släktforskare kan jag säga.
I fråga om relationerna vid sökning
på allmänhetens terminal finns en viss
osäkerhet. Om du t ex har två personer,
en man och en kvinna med samma efternamn på samma adress och ungefär i
samma ålder. På allmänhetens terminal
kan man inte söka på vilka som bor på
samma fastighet till exempel Civilstånd
kan man få fram. Man får inte fram vem
man är gift med precis. Hittar 2 personer som heter Andersson på samma
adress och då kan man gissa sig fram
till att de är makar kanske, särskilt om
de är gifta samma dag. Men vem Du är
gift med, det står inte rakt ut. Man får
sitta och gissa och forska.
Att göra någon motsvariget till allmänhetens terminal Internet? Nej, man
tycker det är för integritetskänsligt. Om
man blir av med alla förfrågningar så
skulle det lätta väldigt mycket. Men det
ju en integritetsfråga. Dom är inte beredda att släppa uppgifter löst på nätet
till andra än myndigheter. Hur länge
gäller serkretess? Ja, det är 70 år. Från

Från den 1 oktober 2002, den nya lagstiftningen den ligger alltså före verkligheten och det är väldigt ovanligt när
det gäller juridiken, har man alltså sagt
att Riksskatteverket tillsammans med
skattemyndigheterna ska vara personuppgiftansvariga för hela folkbokföringsdatabasen, som man säger, man
delar inte upp den på olika kontor. Det
innebär då att helt plötsligt inom förvaltningen kommer man att ha fri tillgång till samtliga uppgifter om en person, vilket underlättar väldigt mycket.
Ni behöver inte leta efter rätt skattekontor, utan kan direkt fråga på en person
på vilket skattekontor som helst. Och
förhoppningsvis mycket bättre kvalitet
kommer det att bli också.

Sammanställningar
Men handläggare på skattemyndigheten kan inte söka hur man vill, man får
inte göra vilka sammanställningar som
helst lokalt. Och det är sådana uppgifter
som man bedömmer som känsliga och
man vill undvika man skulle göra sekretessbedömningar och kanske missa
att inte lämna ut. Så man förbjöd då sökning på sånt som handlar om sitt ursprung, utländskt ursprung i första hand,
och det är då födelseort, vad då menas i
utlandet, inflyttningsland. Man får alltså inte söka alla som flyttat in från England t ex. Samma sak med medborgarskap, där får man får man söka på de
nordiska medborgarskapen, svenskt,
danskt, norskt, finskt, isländskt. Eller om
man har medborgarskap inom EU eller
utom EU. Man får inte ta fram de tyskar
som finns i Linköping till exempel. Man
får inte heller ta fram dom som är adopterade i Linköping. Men trots att allt
annat skulle man kunna få söka på, så
finns det inte sådana sammanställningar i folkbokföringen, som man hade i
den gamla folkbokföringen, eller kyrkobokföringen med de här böckerna där
man då kunde följa personerna, vilka
som fötts i en viss församling under en
tid, vilka som flyttat in dit under en viss
tid, vilka som flyttat ut en viss tid, vilka
som gift sig där en viss tid. Den motsvarigheten finns alltså inte.Man kan lätt
göra sådana rutiner mot folkbokföringen. Men de har aldrig behövts för själva
verksamheten, för att handlägga ären-

den, så de finns inte än. En duktig tekniker kan väl alltid gå in på någon bakväg, det är svårt att göra sådana hinder.
Rättslig inskränkning alltså, vi får inte
ta fram dem, ingen annan kan då begära
ut alla invandrare från Somalia, eller vad
det är för nånting som är känsligt.

Längduttagen ersätts av
alltid aktuell databas?
Nu kommer vi in på dom här längduttagen som jag nämnde. Bakgrunden är
kyrkböckerna, det är de här kronologiska sammanställningarna över händelser.
Det var väldigt svårt att släppa dom, när
man började diskutera datoriseringen av
folkbokföringen. Man gjorde det enkelt
för sig. Dom skall tas fram, man gör ett
längduttag, som då skall motsvara de
gamla kykböckerna, inflyttningsbok,
utflyttningsbok, vigselbok, (Inte dop och
konfirmation som man hade förut, de
finns inte i folkbokföringen). Och det
skulle ges direktiv i form av en förordning hur de här längderna skulle se ut.
Och det började vi titta på inom folkbokföringen 1992. Och då var det sagt
då att det skulle fastställas sådana här
längdföreskrifter och det skulle då RSV
i samråd med Riksarkivet ta fram hur
de skulle se ut. Ett stort argument för
längderna, det var ju att vi måste kunna
gallra i databaserna så småningom, och
då måste man bevara dem på något annat arkivbeständigt material. Och då var
det då de här längderna man ansåg skulle
behövas. Och Riksarkivet är ansvarigt
för gallringen av allmänna uppgifter. Så
vi gjorde ett PM i samråd med Riksarkivet och som var klart 1993. Och då tänkte
vi, då skickar vi in dom till regeringen
och ber om en förordning, det var ett
förordningsförslag också. Men då var det
mediet som vi inte kom överens om med
Riksarkivet. Dom ville då från början att
man skulle ta ut det på papper. Det var
det första utgångsförslaget. Så att det
nästan skulle se ut precis som kyrkoböckerna. Men när vi räknade ut vad det skulle bli för mängder att ta fram för varje
församlingar alla de här längderna alltså det var ju helt uteslutet så då enades
vi i stället om mikro-fiche. Att man skulle ta små kort,som man skullle få plats
med massor på. Vi sa OK det kan vi göra.
Det var de nöjda med. Men sen innan vi
skulle lämna in dem så kom man på att
vi har ju en Databas. Allt är en allmän
handling Allt kan man se varenda sekund alla möjliga slagningar man kan
göra, är ju en potentiell allmän handling. Och det vill vi ha sa Riksarkivet.
Ni får inte göra av med dom handlingarna. Dom ville ha hela folkbokförings-
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databasen. Som komplement till fichen
ville man ha en hel databas också att
kunna laborera med. Det man skall överlämna till arkivmyndighet det är sånt
som myndigheten inte använder längre,
gamla handlingar. Förr var det 100 år
det skulle ta innan man lämnade över
till arkivmyndighet, så vi kände ingen
naturlig grund för att lämna över en databas som vi skulle vara skyldiga att se
till att de kunde läsa och kan hantera.
Man måste alltså uppdatera dom. Alla
gamla versioner måste man hålla levande. Det där gick i stöpet. Vi fick aldrig
in något samråd till regeringen. Sedan
1993 har det då varit helt dött på den
kanten, mycket på grund av att vi inte
tryckt på inom skatteförvaltningen, för
vi märker ju att dataminnen det är ju
inget man behöver vara rädd för nu för
tiden Det kostar ju, är ju i stort sett gratis. Man behöver inte gallra någonting i
en databas längre. Det argumentet försvann helt och hållet.

Projektet FOLKE
Men, jag tror att efter en massa påstötningar från kanske släktforskare och
andra intressenter som började fråga efter de här längderna, kom regeringen på
att de hade inte gett oss något formellt
uppdrag. Så nu fick vi det, förra året.
Det är jag som är ansvarig för det. Det
skulle redovisas senast sista juni i år. Då
skall vi komma överens med Riksarkivet hur det här skall tillgodoses, att inga
uppgifter tappas bort. Särskilt nu när vi
skall ha ett nytt folkbokföringssystem
den 1 oktober i höst. För det var många
som var rädda för att när vi byter system
då kommer vi att tappa .en massa uppgifter. Men det är vi helt övertygade om
så som vi tänkt oss, att inget skall tappas. Man kommer att ha så många säkerhetskopior kvar av det gamla databasen om inte överföringen lyckas. Det
är inte meningen att man skall ta bort
någonting alls. Systemet kommer att se
likadant ut. Det är ett väldigt omställningsabete som kommer att göras, det
pågår redan nu. Fram till det man laddar in det nya, FOLKE som det kallas,
så skall man göra mycket avstämningar
och rättat upp inkonsistenta uppgifter.
Vi har inte hunnit så långt i det här jobbet med de här längderna. Vi har fått nu
fått med Riksarkivet på vårt förslag och
det är att inte leverera några längder till
arkivmyndigheterna. Det är mina egna
argument det här. Gallringen är inte alls
drivande för att ta fram längder, man
behöver ändå ta fram kronologiska sammanställningar för olika forskningsbehov. Men att på förhand ta fram alla sammanställningar, det är väldigt oekono-
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miskt, det är inte givet att kunderna
efterfrågar alla längderna för alla församlingar. Det känns lite stelt. När man
nu har en databas, där man kan ta fram
en sammanställning vid behov. Det är
bara att göra ett program så kan man ta
fram allting. Därför spolades det här på
första punkten, att ta fram på förhand.
Punkt 2 då att med jämna mellanrum
leverera en hel databas, det känns också
väldigt fel.

Frågerutiner i stället för
generella längduttag
Man skapar i stället de här rutinerna
som då tar fram en födelselängd för en
viss församling eller utflyttningslängd
eller inflyttningslängd. Så att man har
själva rutinen när behovet uppstår. Sen
kan då Landsarkiven ha en uppkoppling
mot just de här frågerutinerna. Och det
är då den grundläggande tanken, att vi
själva skulle vara ansvariga för de här
rutinerna, men att Landsarkiven skulle
kunna ha tillgång till dem. Vi var även
inne på att allmänheten skulle kunna ha
det, men det är jättesvårt. Det är är inte
politiskt gångbart över huvud taget. Men
att åtminstone via Landsarkiven skulle
man kunna se just de här rutinerna. Det
är Riksarkivet nu med på. Det är en fullständig nyhet för dom att man inte levererar en databas med jämna mellanrum,
utan vi behåller den, vi gör oss inte av
med våra handlingar. Vi skall träffa dem
inom kort för att gå igenom mer i detalj
hur det kommer att se ut, rutinerna, och
när dom skall vara klara och vad det
kommer att kosta osv. Och det skall vi
då vara klara med den sista juni i år.

När blir det klart?
Det var ett möte på finansdepartementet förra året, som jag inte var med på,
men man tog upp frågan om tidsaspekten. År 2015, fram till dess har man tydligen beräknat att då skall man ha flyttat över all material från kyrkoböckerna
till Landsarkiven och att det då år 2016
vore lämpligt att leverera nytt material.
Men då var tanken fortfarande att leverera någonting. Jag vet inte vad man har
kommit fram till, mycket är då beroende på vad det kostar i tid, när vi har tid
att göra det, alltså inom vår förvaltning,
men jag tycker inte att det är orimligt
att inom 5 år måste man kunna ha det
ordnat. Men vi har inte ens börjat diskutera när än. Men fram till dess har
man möjlighet att ta kontakt med ett
skattekontor och så fråga om uppgifterna på en person. Det blir något lättare
från och med i höst då när vi har en enda
databas. Sekretess är det ju som jag sa

alltid, alltså man måste göra en sekretessbedömning.

Skyddade personuppgifter
Vissa personer kan det vara väldigt
svårt att få uppgifter om, det är de som
har skyddade personuppgifter, det är ju
då sådana som är förföljda eller hotade
och som då talar om det för skattemyndigheten eller ansöker om att få en sekrestessmarkering eller skyddad adress
eller skyddad identitet. Dom har så
många olika namn, men det är egentligen enbart en sekretessmarkering som
man sätter för personen ifråga. Man sätter inte den för en särskild uppgift, t.ex.
att för den här personen att för den här
personen är det bara adressen som är
hemlig. Utan det är bara en markering
som man sätter för personen. Men inga
andra, än då ett fåtal personer på ett
kontor kan se uppgifterna om en sådan
person. Det är alltså kontorschefen och
några som han delegerar till att hjälpa
honom eller henne. Så alltid när Ni frågar om en sån person, då måste Ni prata
med chefen själv och se om ni kan få ut
nånting. Det finns cirka 8000 sådana
personer i dagsläget, och det utgör då
kanske cirka 3000 - 4000 hushåll, eftersom man sekretessmärker alla i ett hushåll, som bor tillsammans. Detta är ett
uttryck för myndighetens uppfattning att
det finns skäl att vägra lämna ut en uppgift om den är efterfrågad. Det är den
bedömning som man gör idag. Och man
skulle då egentligen i morgon behöva
göra samma bedömning och ta bort markeringen om den inte behövs längre.
Man omprövar den här bedömningen en
gång per år ungefär, då man tar kontakt
med personen. Är läget likadant, är man
lika hotad som förra gången, behöver
markeringen fortfarande och så får man
då svar och så görs det då en bedömning
om den skall vara kvar eller inte. Dom
försvinner inte automatiskt när man avlider heller, därför att den som avlider
kanske är make till den kvinna som är
jättehotad. Och kan man se var han bodde, då vet man var hon bor, man måste
göra en bedömning, och likadant om de
är utvandrar så kanske man kan följa,
jaha personen är utvadrad till Lettland,
då vet man precis att han har tagit vägen till en syster där eller nåt sånt. Inte
ens då tar man bort den automatiskt, och
därför ökar dessa markeringar väldigt
mycket. Det kommer till fler nya än man
tar bort gamla, därför att när man tillskriver dom här personerna och frågar
om dom behöver skyddet fortfarande kan
det vara svårt att få svar.
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Nya aviseringsregistret Navet
Via Navet, det är det som jag förvaltar, det står för Nya Aviseringsregistret,
så skickar vi då, det är ändringar på cirka 12-13000 personer varje dag, det är
mycket man skickar varje natt. Man
uppdaterar Navet från de här lokala registren varje kväll, och efter midnatt på
några timmar har vi då fått fått ut alla
dom här filerna. Och de som då har elektronisk linjeöverföring får sina uppgifter på morgonen redan dan efteråt att
nåt har hänt i folkbokföringen. Och vi
har då 800 kunder till folkbokföringen
alltså myndigheter. Och det är för att det
är så många olika förvaltningar, dom är
egna myndigheter varje kommuner. Och
de har olika system också, olika systemleverantörer. Det är väldigt svårt med
samordningen, både inom kommun- och
lanndstingsvärlden. Så det domfår från
oss om en person, det är att den är sekretessmarkerad. Det finns ett fält med
ett J bara. Hur dom sen behandlar det i
sina register, det har vi ingenting alls
med att göra. Det finns ingen policy för
hur myndigheten skall hantera uppgifter om personer som är skyddade i folkbokbokföringen, det är deras verksamhetsbehov som bestämmer om de skall
kunna ha tillgång till alla uppgifterna
på en bildskärm jämt, eller om bara vissa personer skall ha det. Och i och med
att det inte finns nån policy på hur det
skall vara, och det är olika system, så är
det ju väldigt stor risk för att det läcker
ut på olika sätt och vis. Men jag tycker
ändå att det är förvånandsvärt lite läckor, med tanke på riskerna som finns. Det
är varje mottagare som själv besämmer,
skall alla få se det eller skall endast vissa få se det. Vi har talat om för alla myndigheter om hur vi gör inom skatteförvaltningen, att man då blankar ut varenda uppgift för alla handläggarna. Jag
har ingen aning om vilken koll dom har
på dom operatörerna. Det är en sak som
dom själva måste vara medvetna om och
ha säkerhetslösningar för.

Hur hanteras sekretessen?
Det är datainspektionen som har tillsyn över allt. Dom gjorde en undersökning för 5 år sedan kanske, det ligger på
deras hemsida, då de då hade en enkät
och de gjorde då även besök på flera
myndigheter för att se hur man hanterade uppgifterna och de kom fram till att
myndigheterna tar det på allvar, men att
det finns risker hela tiden. Dom som har
ett stort befolkningsregister, som kommuner och landsting, det är ofta väl skyddat, men när man sedan skapar små

verksamhetsadminstrativa register, man
gör nya patientregister och nya administrativa register för olika saker, så kanske den här spärren faller bort nånstans.
Dom kom inte fram till att det behöver
ges några centrala föreskrifter som alla
måste följa. Men det kanske kommer
sådana. Det finns alltså inga sådana idag.
Om man nu som släktforskare kommer
som gäst till ett skattekontor, det skall
granskas, är det ett ärende som t ex: Jag
skall hjälpa Janne och hans tremänning
med personuppgifter. Släpper dom ut
sådana uppgifter? Det är en offentlig
handling. Om det det inte är sekretess.
Och sekretessbestämmelsen är ju då att
om det av särskild anledning kan antas
att nån kommer lida men, om man framställer det hotfullt, men det är väl ingen
som är så dum. Men vad är det för uppgifter jag kan få? T ex adressen och jag
kan få uppgifter om föräldrar och barn.
Ja, hur många gånger de varit gifta också.

Adoptioner
Adoptionsförhållanden, det är en svår
nöt att knäcka. Så fort det är frågan om
adoption, så vet man aldrig. Är den som
är adopterad själv medveten om att han
är adopterad? Att lösa den gåtan, det är
en jättesvår sekretessfråga.

Utomäktenskapliga barn
Hur vi behandlar utomäktenskapliga
barn, jag tänker på i släktforskningen?
Det är förälder som förälder, det har ingen betydelse alls vilket civilstånd de har
föräldrarna, eller om föräldrarna är gifta med varandra. Man har alltid de äkta
relationerna i folkbokföringen och det
är svårt. När man ställer en fråga till ett
kontor så kan man tänka sig att om man
tittar på föräldrarna och går vidare och
ser, så kanske man till och med kan komma till att detta var ett incestestfall. Men
då måste man gå bakåt och titta lite
grann. Uppgifterna finns, men dom är
inte presenterade rakt fram på skärmen,
så en handläggare ser det här är känsligt, det här är ett utomäktenskapligt
barn, man kollar om föräldrarna var gifta
när de föddes eller inte.

Okända utvandringar
Apropå kvaliten. Vi har ju personer
som finns i registret som är folkbokförda, men som man inte tog bort därifrån,
därför att man aldrig får reda på att de
avlider. Och det handlar om de här fallen med utvandrade, oftast då utländska
medborgare som vandrar tillbaks till sitt
eget hemland utan att tala om det, för de

känner inte till att man skall anmäla utvandring. Och det innebär att vi får något som kallas överteckning. Det är SCB
som berättade det för oss för några veckor
sen. Och det är ett stort problem för
dom,för de tar fram statistik på allting.
Så det har man kommit fram till nu att
det finns statistik på hur länge man lever. Om man är svensk, hur länge lever
en sån, och utländsk. Och de sa att det
är glasklart alltså, när man börjat bli 80
och vill leva länge, så skall man byta
medborgarskap till utländsk, enligt statistiken så dör de aldrig

Hur kontakta
skattekontoren och vad
kostar det?
Det finns många olika sätt: brev, telefon etc. E-post är väl det lättaste sättet
att komma framtill skattekontoren på.
Men det skiljer sig väldigt mycket mellan kontoren, vad de tycker de har resurser till. Det är avgiftsfritt att fråga,
det är avgiftsförordningen som gäller.
Men papperskopior kan kosta. Det är då
att man får en kopia av en handling, som
då är 50 kr för de 10 första och sedan 2
kr per sida. Det är det enda som finns,
men man har inte rätt att ta betalt för
någon arbetsinsats. Dom här i Navet här,
vi har en särskild avgiftslista för det, som
skall då vara till självkostnadspris. Men
det är då i stort sett 1000 kr för varje
uttag man vill göra. Om man vill ha ut
alla pensionärer i en viss kommun t.ex.,
så är det 1000 kr i fast avgift för det, och
så är det en lite mindre rörlig del.

Geografiska längder
Fråga: Finns det i det nya systemet nu
eller senare möjlighet att få fram vilka
som bott på en viss fastighet, alltså en
geografisk längd. Finns det längder över
de olika byarna och fastigheterna och
vilka som bor där? Jo det man pratar om
då är ju motsvarigheten till kyrkoböck-
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erna, och det var ju då församlingsboken, som var uppställt som ett kameralt
fastighetsregister och det finns motsvarighet till det också som förslag. Och den
är ju ganska viktig för släktforskningen, vilka som bott där under en viss tid
och den är planerad också. Man kan göra
det även idag i folkbokföringen, alltså
den lokala folkbokföringen, ta fram alla
som bor på en viss fastighet.

Gallringsföreskrifter
Riksarkivet är ansvarigt för gallringen
på sikt på allt offentligt material. Vi gallrar
inte nu i ADB-systemet, däremot har vi
fått gallringsföreskrifter vad som gäller
pappershandlingar, som t.ex. flyttninganmälningar tror jag det är 2 års bevarandetid bara, sedan gallras det. Vissa saker
gallras aldrig, det är främst utländska
handlingar, annars är den generella gallringstiden 10 år, tror jag. Men det då bara
papper. I ADB-systemet har vi inte fått
några föreskrifter. Vi får inte ta bort något
heller.

En otillåten gallring
Fråga: Adressen man är folkbokförd på
är väl fortfarande då fastighet och församling och kommun, förutom själva
postadressen? Nu var det ett antal
hundra församlingar som slogs ihop vid
senaste årsskiftet och det blir väl likadant om 4 år? Kommer Ni att införa de
här ändringarna i respektive personposter som tillhör en anna församling? Jo,
jag tror det var 185 000 uppdateringar
vi gjorde då vid årsskiftet, som fick en
ny församlingskod på sig. Riksarkivet
inte alls glada när vi redovisade det, men
vi har talat om för dom. När vi uppdaterar församlingskoder, postnummer, alla
läns- och kommunkoder, så slår det igenom på alla koderna. Om man tittar på
en som bott, nu skall jag ta ett exempel,
Kristianstad län. Skåne Län fanns ju inte
för 20 år sedan, men tittar man på en
som bodde där för 20 år sedan står det
faktiskt Skåne Län på grund av den här
uppdateringen. Det är de aktuella koderna som finns där. Man får själv ha någon slags lista eller hålla reda på vilka
förändringar som skett i indelningarna.
Detta var en form av gallring. Och Riksarkivet sa att det är en förbjuden gallring vi gjort, och vi höll ju med om det.
Men så ser det ut. Vi får se på de här
sammanställningsrutinerna, hur de blir
till slut. Om man nu har behovet att
söka på den här församlingen som fanns
där då, men inte längre finns. Den fanns
för 20 år sedan. Vilka bodde där just då?
Så får man se hur man löser det. Vi vet om
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MAC-spalten
DISGEN för Mac

D

ISGEN för Macintosh vidareutvecklas inte längre av tekniska
orsaker. Medlemmar kan dock
gratis få ett exemplar av programmet, men
observera att det endast fungerar på vissa äldre Mac’ar. Manualen får du köpa
till självkostnadspris 50:-

Reunion
En tredjedel av våra Mac-användare
har skaffat det amerikanska programmet
Reunion från Gensoft, som finns i svensk
version.

DISGEN 8 utvecklingen

V

ersion 8.0 har nu funnits i drygt
ett år och vi börjar av naturli
ga skäl få frågor om när version 8.1 kan tänkas komma. Ett antal
förslag till förbättringar och nya funktioner har sedan länge samlats in av PUG
(Programutvecklingsgruppen). Trots
namnet är PUG inte avsedd att göra själva utvecklingen, utan mer till att klassificera och föreslå prioritering av alla förslagen till förbättringar.

Ytterligare en tredjedel av DISGEN-användarna har skaffat en PC och väljer att
köra DISGEN 7 eller DISGEN 8.

Lars Blomberg fortsätter att underhålla
version 8.0, men det står nu klart att för
arbetet med version 8.1 krävs någon
form av ”team” som kan samverka om
vidareutvecklingen. Vi saknar ett par
deltagare i ett sådant team, det finns troligen flera lämpliga och villiga kandidater bland DIS 16.000 medlemmar,
men hur finna dom?

Andra har valta att skaffa en PC-emulator till sin Mac och kan då också köra
DISGEN 7 eller DISGEN 8.

DISGEN-programmet är utvecklat i
programmeringsspråket Pascal med utvecklingsverktyget Delphi från Borland.

Oavsett vilket alternativ man väljer kan
man exportera sina flockar i DISGEN för
Mac till flockar för DISGEN 8. Till detta
behöver du konverteringsprogrammet
DG-Byt med tillhörande instruktion.
Även detta erhålles på begäran gratis från
DIS.

Det är fritt fram att anmäla intresse,
inte bara om Du själv kan tänka dig att
deltaga, utan också om Du känner någon annan medlem som du tror skulle
passa in, så är vi tacksamma för tips om
detta.

Övergång till PC

Sture B

Intresseanmälningar och tips mottages på e-postadress ordf@dis.se, eller till
föreningens postadress med Attention:
Sture Bjelkåker
Sture B

problemet och även Riksarkivet vet om
det.

överteckning, som jag säger, och jag vet
inte hur stor den är heller.

Stämmer folkbokföringen?

”Aldrig folkbokförd”

Vissa personer kan finnas kvar ganska
länge eftersom man ofta inte vet var dom
tar vägen om de flyttar utomlands. Det
finns också möjlighet att folk kan bo på
en fastighet utan att vara med i folkbokföringen. Jag tror att samhället mycket
bygger på folkbokföringen. Vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället. De flesta vill nog vara folkbokförda.
Kan man lita på folkmängdsuppgifterna
nu för tiden, eftersom man inte vet om
folk har avlidit eller flyttat utomlands? Vi
har ingen egen statistik alls inom skatteförvaltningen. All statistik handhas av
SCB, och de har ju framfört bekymret med

Det finns ett annat uttryck AFB, Aldrig FolkBokförd, och det ger mycket ofta
upphov till missförstånd. Men det betyder aldrig folkbokförd i nya folkbokföringen. Många har hört av sig, dom har
fått, säger de då, att deras pappa som
dog då på 70-talet att han aldrig varit
folkbokförd, men det har han säkert varit. Det kan stå för ett barn att ens föräldrar är sådana där AFB-personer, aldrig folkbokförda, men som dött tidigare
och inte kommit med i nya folkbokföringen.
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Nya DIS Forum
Avlidna
medlemmar

F

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

gen:

Nya möjligheter att hjälpa
varandra
Det som man som nybliven släktforskare blir överraskad över är den givmildhet och hjälpsamhet som man möter från
mer erfarna forskare. Nya DIS Forum
ger dig nu nya möjligheter att fråga eller tipsa andra DIS-medlemmar.
Här skall du kunna diskutera allt som
rör området ”Datorhjälp i släktforskningen”, dvs. du skall gå hit om du undrar något om släktforskarprogram, databaser, Internet, skanners, digitalkameror, digitala kartor, cd-skivor m.m.

Nya ämnen enligt dina
önskemål
Här kommer du att finna fler ämnen
än tidigare. Inom vissa områden kommer du själv dessutom att kunna skapa
nya ämnen. Nya DIS Forum kommer
med andra ord att utvecklas på det sätt
som medlemmarna vill.

Nya sökmöjligheter –
lättare att hitta!
Du kommer att ha många sätt att hitta
det som du söker:

! Följ diskussioner inom ett ämne i
tidsföljd.

! Läs vilka frågor och svar som har
kommit in det senaste dygnet.

! Se vad som har hänt den senaste
veckan.

! Sök på inlägg inom den tid som du
själv specificerar.

! Sök på nyckelord och hitta alla frågor och svar som innehåller detta
ord, på ämnesrubriker eller på ”författare”.

Efterlysningar
Vi har tidigare haft med efterlysningar
i DIS Forum. Vi rekommenderar dig
nu att i fortsättningen göra dina
efterlysningar på förbundets webbplats
Anbytarforum. (Som medlem i DIS är
du indirekt medlem i Sveriges Släktforskarförbund och DIS är den största
medlemsföreningen i förbundet.)
Genom att utnyttja denna möjlighet
kommer du att nå även släktforskare i
andra föreningar och sannolikheten att
någon kan svara på dina efterlysningar
ökar.

1843 Lennart Björnberg, FARSTA
4644 Lennart Larsson, ÖCKERÖ
4693 Margareta Lindgren,
MATTMAR
5034 Olof Andersson, TOLLARP
6748 Göran Wahlström, NYKÖPING
7099 Bengt Strömer, RONNEBY
7237 Åke Andersson, VÄSTRA
FRÖLUNDA
7738 Stella Blomdahl,
LANDVETTER
8106 Anders Hjelm, HÄSSELBY
8313 Arne Östlund, SUNDSVALL
8836 Tord Hasselquist,
STOCKHOLM
8892 Helge Sannevi, HOVÅS
9267 Börje Brehmer, KALMAR
11134 Eivor Johansson, KÅLLERED
11389 Sven Forsmark, BORÅS
11476 Jan-Anders Ackring,
VARBERG
12330 Gun Adolfsson, GAMLEBY
14171 Heine Mårtensson, VÄSTERÅS
14785 Nils-Erik Jonsson, KALMAR
15079 Christer Larsson,
KATRINEHOLM
15332 Kurt Vieweg, ÖREBRO
15808 Lars Roselius, KARLSKRONA
16708 Nell Persson, LANDSKRONA
18865 Marianne Johansson,
STOCKHOLM
19191 Ulla Jonholm, MALMÖ
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser så
att inga anhöriga till de bortgågna besväras i onödan!

Hur gör man?
Har du inte använt ett diskussionsforum tidigare så finns det en avdelning i
Nya DIS Forum där du kan testa hur man
Forts. på sid 17, nederst t.h.
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ning till hans gård.

Lite om hemsidor, e-post,
Internet och

GPS
av Christer Hamré
(Tidigare publicerat i DIS-Väst
tidning Disketten)

Några rader om hemsidor
Sedan ca 6 år tillbaka har jag skapat
och modifierat mitt hemsideutrymme,
jag använder mig av Tele2 som jag är
mycket nöjd med, men det går säkert lika
bra med någon av de andra leverantörerna.
Från Disgen 8.0B exporteras/omvandlas jag mitt släktregister till GEDCOMformat. Jag har sedan några år haft ett
program registrerat ($10) som heter
GedPage, programmet konverterar
GEDCOM-filen till HTML-format och
bl.a med tanke på att det inte bildas så
många filer så som passar mig bra. Drygt
775 personer blir runt 250 filer. I Disgen finns möjligheten att skapa HTMLfiler inbyggd.
Dessa filer korrigerar/modifierar jag
sedan i ett program som kan hanterar
HTML-format (hemsideformat) och med
hjälp av ett filöverföringsprogram (FTP)
skickar jag över filerna till min Internetleveratör. Utrymmet på den server
(dator) där filerna ligger, kommer endast jag åt via min uppkoppling och med
separat lösenord. Ett hemsideutrymme
på 5-10 Mb ingår i de flesta Internetabonnemang.
När väl filerna finns på mitt hemsideutrymme så behöver dom indexeras (göras sökbara) via någon söktjänst t.ex
AltaVista, Lycos m.fl. Detta görs via deras ”Add Url” som betyder ungefär
”Lägg till sida” där anger man den sökväg som hemsideutrymmet och hemsidan har. Detta brukar man bara göra 1
gång.
I mitt fall kan den se ut så här: http://
home.swipnet.se/chamre/genelogi.htm.
Man kan också välja att inte indexera vissa sidor fast dom finns med på själva

hemsideutrymmet. Då måste man skriva
in detta i sidan/ornas html-kod.
Efter några dagar, i de flesta fall tar det
mellan 24 och 48 timmar tills sidorna är
sökbara/indexerade. De första raderna i
texten på respektive hemsida kommer att
synas när man får fram sökningen via
någon söktjänst.
När mina sidor hade varit sökbara i
drygt 2 år fick e-post från Per-Arne i
Östergötland, han bor nära Mantorp i
Östra Tollstad församling. Han hade sökt
på Tollstad och då hittat mina hemsidor
med släktnamn och sett att jag var ättling till Johan Petter Andersson (Tollqvist) (1843-1919) som var min farmors
morfar. Han föddes i Hörna i Nykils
socken och bodde senare på 1860-talet i
ett knekttorp som bara ligger några
hundra meter från Per-Arnes hem.
Per-Arne hade sökt för att se om det
fanns något som kunde handla om Östra Tollstad. Vi har sedan dess, hösten
1997 haft ständig e-post och telefonkontakt.
Via e-post skickade han med en fil på
ett inskannat fotografi på vad som skulle vara Johan Petter och hans hustru
Louvisa (2:a giftet) och jag skickade ett
familjefotografi till honom på det som
jag hade och så jämförde vi och kom fram
till att det var samma personer. Han hade
fotografiet i ett av sina släktalbum. Samtidigt så skickade jag ett annat fotografi
på en man som stod vid ett gärdsgårdsstaket, en ren chansning, men jag tänkte, det kanske är från Östergötland.
Det visade sig att han hade ett annat
kort på just den mannen i sitt album och
att han kallades för Anders i Stenstorp.
Helt fantastiskt så det kan bli! Så mina
släktingar hade brevväxlat och skickat
fotografier till Per-Arnes släkt efter det
att dom hade flyttat till Vaxholm 1882.
Sommaren 1999 hade jag möjlighet att
få låna en bil under 3 veckor och reste
då runt i Västmanland, Södermanland
och ut till Vaxholm. När jag åkte från
Västerås tillbaka till Göteborg, så tog jag
vägen via Linköping och ringde helt
spontant när jag var nära där
Per-Arne bor och fick då en vägbeskriv-

Per-Arne är lantbrukare och bor med
fru och 3 barn på en gård där släkten bott
sen 5 generationer tillbaka. När jag kom
under eftermiddagen satt familjen och en
bekant ute i trädgården och skulle precis
dricka kaffe och bjöd mig att sitta ner på
en kopp.
Jag tyckte det var fantastiskt att befinna mig i den trakt där min farmors släkt
kom ifrån och vi pratade mycket den
kvällen. Med mig i bilen hade jag alla
gamla släktalbum och jag letade fram 2
fotografier, det ena föreställde ett hus
(märkt Stensjöfall) och det andra några
gårdar, Trehörninge, med en man stående på en lerig väg. Var ganska säker
på att dom var från Östergötland.
Det visade sig att Per-Arne hade 2
delar av ”Östergötlands gods och gårdar” (från 1930-talet) som vi bläddrade
igenom. Vi fann ”motsvarande bild” på
huset mycket med tanke på att en av
dörrarna var karaktäristisk och där stämde det också att det hette Stensjöfall.
Innan jag åkte hemåt så körde vi bort
efter grusvägen några hundra meter och
där låg livgrenadjärstorp nr.107, numera Daltorpa, där bodde min farmors
morfar med sin familj mellan 1864 och
1882, åtta barn föddes där, en pojke bara
blev 9 år. Johan Petter var knekt vid
Stångebro kompani.

GPS
I början av juli 1999 hade köpte jag en
Garmin 12XL, en handburen GPS som
jag har tänkt att använda bl.a i min släktforskning för positionering/koordination
av hus, torpgrunder, de platser som jag
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lätt vill kunna återvända till. Vid besöket
märkte jag upp Daltorpa som nu finns i
GPS-minnet. Det får plats 500 koordinater i just denna modell.
Kvällen började bli sen, jag hade åkt
från Västerås strax före lunch och nu var
klockan runt halv 10, vi tog farväl och
jag var hemma en bra bit efter midnatt.

Lite om GPS
(satellitnavigatorn)
GPS (global positioning system), även
kallat NAVSTAR, där ett antal satelliter, närmare bestämt 24 stycken ligger i
en omloppsbana på 20200 km höjd över
vår planet. Placeringen av satelliterna
är såna att minst 5 stycken alltid är tillgängliga för användaren på marken.
För att ange en plats i Rikets nät (RT
90) anges Nordlig position, X 64599 och
Ostlig position Y 14843 detta ger en
noggrannhet på 100 meter. För varje ytterligare siffra som läggs till ökar den
angivna noggrannheten dvs. 6 siffror ger
10 m och 7 siffror är lika med inom en
meter. Detta har ingenting med GPSmottagarens noggrannhet i positionsangivelsen att göra utan berör endast arbetet med kartan. På en karta i skala 1:50
000 är 1 mm på kartan 50 m i verkligheten.
I min GPS finns det en inbyggd antenn som fungerar bra när det inte finns
stora föremål som skymmer. Som tillbehör finns det yttre antenner och som ger
bättre kommunikation med satelliterna.
Antennen är inte stor, endast några centimeter i diameter och fästes t.ex. på
axeln eller på en mössa och då behöver
man inte tänka på att rikta den GPS-ytan
uppåt där den interna antennen sitter.
Om det skulle finnas hinder i vägen t.ex.
skog, hus osv. så kan man få problem
med koordinatangivelserna och då är det
bra om man kan koppla till den yttre
antennen.
Man kan sedan via kabel överföra
koordinaterna från GPS’n till sin dator
via en av datorns kommunikationsportar (COM). Med speciella kartprogram,
t.ex. OziExplorer (ca 800:- eng. version)
och Fugawi (ca 1600:- finns nu i svensk
version) som är två av dom populäraste
samt en skanner kan man överföra dessa
koordinater till olika kartor både egna
inskannade eller köpta elektroniska
(RIK-format) från Lantmäteriet. Egna
kartor måste kalibreras i kartprogrammet.
Till koordinaterna som man sparat i

Fugawi kan man koppla fotografier som
man har sparat i JPG-format, dessa bilder
visas då man t.ex. klickar på sina kartpunkter.
Om man t.ex. har tagit positioner på
sina släktgårdar och torp som har funnits i släkten så läggs dom ut som punkter eller ”valfri” symbol på kartan. Man
kan också se hur långt det är emellan
olika punkter.
Om man t.ex står på en viss plats ute
och vill gå till ett torp eller flera kan
man skapa olika rutter och gå mellan
dessa samt se dem på en liten ”karta” i
GPS-fönstret (Garmin 12XL), där ser
man också riktingen, hur långt det är,
hur långt det är kvar osv.
Man kan också använda gamla kartor, man måste ta ut 3 punkter på dessa
som fortfarande finns kvar i dagsläget
och som ligger kvar på samma ställe.
Då kan man se var byggnader etc. ligger
på dagens kartor. Hur noggrannheten är
på de äldre kartorna vet jag inte, kanske
inte helt perfekta, men det kanske inte
gör så mycket.

Torpinventeringen i Östra
Tollstad socken i
Östergötland
Per-Arne Ek som jag nu har känt i
snart 5 år har sedan flera år tillbaka gjort
en inventering på de torpgrunder som
finns inom Östra Tollstads socken. Han
har gått igenom husförhörslängderna så
långt tillbaka som det är möjligt och
skrivit ner alla de personer som bott i
torpen, vilka barn dom fick, var dom
kom ifrån och vart dom flyttade osv.
Under de senaste åren så har jag förbättrat och förenklat inmatningen av
information om torpen samt om familjerna via 2 dokumentmallar i Microsoft
Word. Dessa mallar gör att allt ser enhetligt ut samt att det också blir lättare
att skriva in uppgifterna.
Jag har sedan också ritat om alla översiktsbilder av hur torpen, kringliggande
byggnader, ev. vattenkälla m.m. låg inbördes. Detta har jag gjort i samma program med textrutor, pilar, cirklar etc.
Ritningarna är sedan omvandlade från
att ligga i dokumentform till varsin TIFbild som sen infogas som bild i en av
dokumentmallarna.
Vi har även fotograferat alla grunderna (drygt 90 st.) med digitalkamera, med
denna finns det en bra möjlighet att efter
varje bildtagning kunna kontrollera att

det man har tagit kort på ser bra ut med
avseende på fingrar i vägen, solstick osv.
Lägger man ner så mycket tid som vi gjort
(nästan 2 veckor) så vill man ju att korten
ser bra ut.
Dessa bilder för man senare via kameran och programvara över till sin dator och ev. vidarebehandling, man kanske vill ändra ljus, kontrast osv. Bilderna spar jag till slut i TIF-format och med
det nummer som torpgrunden har tilldelats. På plats har varje torpgrund en
stolpe med ingraverat nummer, namn
och mellan vilka årtal som det var bebott.
Vi har också markerat varje torpgrund
med koordinater med GPS’n som nu efter att USA har tagit bort störsignalen
kallad SA (används i krigssituationer)
är mycket mer noggrann, kanske nu bara
med någon/några meters felmarginal.
Den externa antennen gör att satellitsignalerna blir kraftigare, mottagningen
blir bättre i skog och mark där träd m.m.
annars stör signalerna.
Skriften är nu (dec. 2001) utskriven
och klar. Alla exemplaren tog slut på
några dagar.
För hembygdsföreningen i Östra Tollstad har jag gjort en hemsida där också
torpinventeringen tas upp, ni kan besöka den på adressen
http://home.swipnet.se/ot-hbf
Till mallar (här i html-format) och
bildprov kommer Ni via länken ”Torpnamnen” och sedan torpgrund nr.45.
Under våren 2000, i mars och maj
besökte jag Per-Arne och kunde då forska lite för egen del. Vid första besöket i
mars så letade jag efter 2 hus där släkten hade bott i mitten på 1800-talet, jag
åkte från Östra Tollstad (ligger vid Mantorp) ner mot Nykil och sedan till en liten by som heter Hörna.
Johan Petter Andersson (Tollqvist)
som var min farmors morfar var född i
byn Hörna, Nykil (E). Med mig hade jag
ett fotografi där det på baksidan stod
Trehörninge och jag hoppades att det var
Hörna som menades. Efter en rundvandring mellan husen i byn, med fotografiet i handen samt lite ny information från
en person som bodde i byn så kom vi
fram till att fotografiet inte var ifrån
Hörna.
Jag kunde sedan via boken ”Östergötlands gods och gårdar” hitta ett hus i
Västra Harg som med stor sannolikhet
skall kunna vara det som jag hade på fotografiet.
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Släktforskning
i original via
Internet

S

å lyder det nya mottot för Genlines projekt som ger oss släktforskare möjlighet att läsa scannade bilder av kyrkböckerna direkt på
våra dataskärmar. Det är ett förhållandevis litet företag - ca 10 anställda - som
tagit sig an denna gigantiska uppgift. Ca
4.000 rullar mikrofilm med ca 3 miljoner bildrutor har hittills scannats, och
då är ändå "bara" 3 län klara. Ändå är
den lagrade datamängden redan uppe i
40 miljoner MB.
Men det handlar inte bara om att scanna, materialet har även indexerats så att
det är sökbart för den enskilde forskaren. Scanningen sker med viss automatik och med hög hastighet, medan indexeringen kräver en hel del personella
insatser. På båda områdena har Genline
fått fram banbrytande teknik och metodik. Materialet omfattar det som finns
på de s k mormonfilmerna, dvs ministerialböckerna fram till ca 1860 och husförhörslängderna fram till ca 1895.

Ekonomi
Naturligtvis krävs det ekonomiska
muskler för ett så här stort projekt, och
Under samma vår så letade jag efter ett
annat torp som också finns med i ovanstående bok, detta hus heter ”Stensjöfallet”. Huset på min bild var ett litet torp,
en-plans med två dörrar på framsidan,
den ena lite speciell. Jag hittade huset
med hjälp av en person som bodde några
kilometer därifrån. Det låg vid Stensjön
och var nu i två våningar, det låg högt
ovanför sjön med en fantastisk utsikt, på
andra sidan låg ett annat torp, ”Öna”.
Det var en fantastisk känsla, att ännu
en gång få se, stå vid samt titta in i fönstret i ett av de hus som släktingar bott i
för mer än 100 år sedan. Jag kom senare
fram till att min farmors mormor, Anna
Charlotta Carlsdotter (1836-1897) föddes i detta hus.
Om någon vill fråga något angående
artikeln så får Ni gärna höra av er.
Medlem 7242 VA
Christer Hamré
christer.hamre@swipnet.se

SVARs roll

man måste kunna få intäkter på något
sätt. Det är svårt att se andra intäkter av
betydelse än abonnemang från användarna. Priset är knappt 2000 kr per år för oss
medlemmar i förbundets medlemsföreningar. En del tycker detta är högt, och det
har även antytts att Genline försöker "sko
sig" ekonomiskt på släktforskarna. Andra, som räknat ordentligt på alternativkostnaden, kommer fram till att priset trots
allt är ganska rimligt.
Alla företag bör på sikt kunna ge en
skälig avkastning till sina ägare, men i
fallet Genline dröjer det nog flera år innan man ens kan visa svarta siffror i bokslutet. Personalkostnader, investeringar
m m är extremt tunga de första åren tills
rikets alla 2500 församlingar är scannade och indexerade. Intäkterna däremot
kommer i en betydligt långsammare takt,
många forskare väntar av naturliga skäl
med att teckna abonnemang tills "deras
län" är klara. Så Genlines ca 45 aktieägare måste nog anses vara ganska tåliga
som gett sig in i detta projekt. Kanske
går det att bredda ägandet för att få in
fler som tror på projektets framtid?

Ur DIS synvinkel
Som förening för datorhjälp i släktforskningen har DIS all anledning att
uppmuntra ett projekt av detta slag, även
om vi troligen som ideell förening inte
kan eller bör engagera oss ekonomiskt.
Genline har med all önskvärd tydlighet
visat att projektet är tekniskt fullt genomförbart, med nuvarande scanningshastighet är hela landet inscannat på 45 år. Och kvaliten har visat sig fullt godtagbar för släktforskningsändamål, även
jämfört med den gamla tekniken med
mikrofilmläsare. Och möjligheten att "beställa fram" nya volymer på någon minut
- i stället för dagar eller veckor på det
gamla sättet - är oslagbar. Att effektiviteten i forskningen på detta sätt ökar bör
man naturligtvis också räkna in när man
bedömmer priset. Ett annan faktor av betydelse är tiden för "bildväxling", och här
finns tills vidare en hake med tanke på att
bredbandsutbyggnaden går lite långsamt
särskilt för abonnenter på landsbygden.

De flesta är väl överens om
att den nya tekniken att forska kommit för att stanna, och
man kan konstatera att Genline har ett stort tekniskt och
administrativt försprång när
det gäller att tillhandahålla
tjänsten. Att vänta på att
SVAR eventuellt kommer med
ett konkurrenskraftigt alternativ verkar
osäkert och avlägset. I en förstudie för
några år sedan betecknade SVARs utredare motsvarande projekt som extremt
dyrt och det skulle ta extremt lång tid.
Inställningen har ändrats nu sedan Genline kommit igång och visat vägen, och
för en tid sedan offentliggjordes att SVAR
fått EU-pengar som delvis skulle kunna
användas för ändamålet. SVARs ledning
uttalade att man på fullt allvar ville ge sig
in på samma område som Genline. Släktforskarförbundet, DIS, Genealogiska Föreningen med flera protesterade då mot
att man med EU-stöd skulle riskera att
konkurrera ut befintlig företagsamhet.
Det är naturligtvis i grunden inte fel med
konkurrens, men den bör ske på lika villkor. EU-pengarna kan med fördel satsas
på att digitalisera annat angeläget arkivmaterial och på så sätt komplettera Genlines insatser. Det är bl a en öppen fråga
vem som tar sig an det stora kyrkboksmaterialet från 1900-talet...

Abonnemang
För oss i DIS är det mot denna bakgrund naturligt att att på olika sätt fortsätta att uppmuntra Genlines kyrkboksprojekt med förhoppningen att antalet
abonnemang utvecklas i den takt som
krävs för att produktionen av material
från nya län ska kunna fortgå i nuvarande omfattning. Kolla det aktuella läget på
Genlines hemsida www.genline.se
Bland annat har man ett erbjudande om
tre-månadersabonnemang nu under sommaren.
DIS har nappat på Genlines erbjudande till förbundets medlemsföreningar att
teckna ett s k föreningsabonnemang, som
ger oss rätt att tillhandahålla Genlinetjänsten på en dator i Forskarstugan i
Gamla Linköping. Du som bor i närheten,
eller kanske har vägarna förbi Gamla Linköping i sommar, passa på att boka forskningspass (max 3 timmar åt gången). De
län som för närvarande är klara är Kalmar,
Östergötland och Värmland. Du som
"bara" vill prova, kan göra det närsomhelst på Internet, det finns allid ett par
"gratisförsamlingar" tillgängliga.
Sture B
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Diskulogen har bett företrädare för
Genline AB att själva berätta lite om
historiken bakom kyrkboksprojektet:

”Skaffa en
scanner – så
är det bara att
köra!”

D

et trodde vi inom Genline på
samma sätt som många andra
aktörer bl.a. Samhall Informationsteknik och Telia Data. Dessa var
några av Genlines samarbetspartner redan tidigt i projektet.
Det var nog få som insåg hur många
olika delproblem som skulle komma att
behöva lösas – dvs. hur komplext projektets förverkligande skulle bli. Lösningen av ett (1) problem kom vanligtvis att skapa minst tio nya svårlösta problem.
Genline undersökte under flera år befintlig scannerteknik på marknaden och
detta arbete kulminerade vid praktiska
försök i Uppsala (Samhall AROS) under våren 1997. Genlines tekniker och
programmerare kunde då konstatera att
den då befintliga, internationellt utvecklade tekniken, visade sig olämplig för
detta specifika filmmaterial – dvs. ”mormonfilmerna”. Två avgörande faktorer
visade sig dels vara osäkerheten i produktionen – att alla bilder lästes in av
scannern - och dels tidsåtgången som vi
inom Genline bedömde som helt orealistisk ur - framför allt ekonomisk synvinkel - med hänsyn till alla de mantimmar som skulle ha gått åt.
Detta innebar att Genline – som då
stod ensamma med hela utvecklingsansvaret – beslutade sig för att analysera
möjligheterna att utveckla egen specifik
teknik – i första hand en scanner – för
att kunna läsa in bilderna på ett optimalt sätt – både ur teknisk men också en
för kommande kunder mycket viktig fråga nämligen tid och kostnader (priser).
Stora resurser lades ned på denna teknikutveckling i samarbete med några
mycket framstående svenska teknikföretag varav ett med internationell spetskompetens inom området. Resultatet
blev att en scanner till slut stod produktionsklar under våren 1999. Nu kunde
Genline för första gången sedan projektet startade 1994 producera kyrkboksbil-

der med mycket hög kvalitet och med
hög hastighet. All denna digitala information som nu kunde skapas, bildade
”en gigantisk hög av ettor och nollor” –
som en jättehög av sand där varje korn
måste hållas på rätt plats!
Hur skulle nu denna enorma informationsmängd tas omhand och struktureras så att den blev sökbar – inte bara ur
teknisk synvinkel utan framför allt på
ett enkelt och smidigt sätt för Genlines
presumtiva kunder!! Bara att flytta och
hantera en så stor informationsmängd
mellan de olika bearbetningssystemen
blev ett nöt att knäcka. Konventionella
metoder räckte helt enkelt inte till! Ett
omfattande systemerings- och programmeringsarbete pågick under lång tid innan tillfredställande resultat kunde uppnås.
Mycket arbete lades också ned på att
ta fram ett fungerande bildformat. Kravet var att med bibehållande av god bildkvalitet, få rimliga överföringstider till
kunden. Svårigheterna låg i att anpassa
dessa faktorer till det faktum att de flesta fortfarande kopplar upp sig mot Internet med modem.
Allt arbete inom Genline genomsyrades av behovet av att hålla nere kostnaderna till ett absolut minimum för att
tjänsten inte skulle komma att bli för dyr.
På grund därav fanns behov av att nyttja
alla resurser på bästa tänkbara sätt och
Genline behövde då också nyttja distansarbete för specifika uppgifter. Särskilda
rutiner utvecklades för att göra detta
möjligt.
Under hela ovan nämnda produktionsutveckling, pågick samtidigt utveckligen
av ett lättanvänt och pedagogiskt användarprogram – Genline FamlilyFinder.

kommer att utvecklas för att möta behoven. Mycket satsas just nu på att förenkla för kunden i alla led – från testning
av tjänsten till beställningrutiner via
Internet eller telefon samt direktbetalningar via Internet. Möjlighet att dela
upp betalning av ett årsabonnemang på
12 delbetalningar är det senaste resultatet av detta arbete.

Genline tjänar idag
inga pengar
Hittills har Genline AB satsat många
miljoner på utveckling. Fortfarande tjänar Genline inga pengar utan räknar
med ytterligare ett år med förlust, betydligt mer än två miljoner för innevarande år. Självklart kan detta påverkas
detta av den fortsatta försäljningsutvecklingen under året. Genline kommer trots
detta att fortsätta produktionen av nytt
material och utvecklingen av sin tjänst.
Med mer material i databasen och ett
väl fungerande stöd till kunderna i kombination med en användarvänlig prispolitik tror Genline ändå på en ljusare
framtid!
Thomas Hermelin
Christer Wahlén
Nya DIS Forum, forts.
gör. Du kan här skapa nya ämnen och
skicka meddelanden utan att det gör
något om du gör fel. Testa redan idag,
så är du van när du får behov av att använda forumet!

Vad händer med
gamla DIS Forum?

Förutom hantering av bilden på dataskärmen skulle det innehålla all nödvändig information för att hitta eftersökta längder eller volymer. Uttycket ”ett
nytt sätt att släktforska” är verkligen på
sin plats i detta sammanhang.

Du kommer att kunna läsa gamla DIS
Forum parallellt med det nya för att kunna läsa de svar som har kommit in under första delen av detta år. Nya inlägg
och diskussioner kan du bara göra i Nya
DIS Forum.

Programmet finns idag tillgängligt för
PC-användare, men utvecklingen av en
Macversion är påbörjad och pågår.

Den gamla forumet hittar du samma
sida som Nya DIS Forum.

I alla led har nytänkande och okonventionella lösningar varit nödvändiga för att nå målet.

Genline satsar nu på sina
kunder.
Eftersom Genlines verksamhet helt
baseras på egenfinansiering, kommer
kunderna alltid att stå i centrum. Kundservicen är därför en viktig funktion och

P.S. Nya DIS Forum är en variant av
samma diskussionsprogram som Rötters
Anbytarforum. Det innebär att du kommer att känna igen funktioner och arbetssätt vilket forum du än använder dig
av.
Urban Windahl
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Kalender
Juni 2002
15

DIS-Mitt medverkar vid en Forskarlördag i Kuskbostaden, Svartviks
Herrgård.

Bilder i
DISGEN

Juli 2002
7

DIS-Mitt medverkar vid Alnödagen
i Alnö hembygdsgård.

Augusti 2002
4

DIS-Mitt medverkar vid Hembygdsgårdarnas dag i Gudmundstjärn.
17 DIS-Mitt medverkar vid Klampenborgsdagen i Njurunda.
24-25 Släktfiorskarstämma i Borlänge

September 2002
21

DIS Syd DISGEN-träff Höganäs kl.
13.00 - 16.30
21-22 DIS-Småland DISGEN-kurs i Värnamotrakten
21-22 DIS-Mitt firar 10 år och anordnar Jubileumsdagar i Sundsvall.
27-29 NORDGEN-möte i St Petersburg.
28 DIS Syd Reunion för MAC-träff, Eslöv

Oktober 2002
3

DIS-Aros Tematräff för nybörjare i
Västerås
5-6 DIS Funktionärsträff i Linköping
9-10 DIS-Aros Tematräff för nybörjare i
Örebro
12 DIS Syd. Höstmöte med 10-års jubileum i Staffanstorp
16 DIS-Aros Tematräff för nybörjare i
Eskilstuna
19 DIS Syd DISGEN-träff Höganäs
19-20 DIS Styrelsemöte, Linköping
26 DIS Syd DISGEN-träff Eslöv
27 DIS-Aros Tematräff för nybörjare i
Avesta.

November 2002
11 DIS Syd DISGEN-träff Höganäs
16-17 DIS-Småland DISGEN-kurs i Jönköpingstrakten
30 DIS Syd DISGEN-träff Eslöv

December 2002
7

DIS Syd DISGEN-träff Eslöv

J

ag har skannat in porträtt på ca
250 av de totalt ca 850 personerna
i min Disgen-databas. Men jag har
inte nöjt mig med ett porträtt per person
(för vilken ålder skall man välja som är
representativ?) utan har skannat in flera
porträtt för många av dessa personer,
totalt har det blivit ca 750 bilder. Helst
vill jag ha fem porträtt per person: som
barn, tonåring (konfirmation vanligast),
ung vuxen, medelålders och gammal.
Det är mycket intressant att se dessa fem
porträtt bredvid varandra och även att
kunna jämföra dem med andra personer
vid olika åldrar.
I Disgen finns inget sätt att visa fem
bilder bredvid varandra, så jag har tvingats att skapa en samlingsbild per person
(med de fem porträtten bredvid varandra), som sedan Disgen får visa som ett
"Porträtt". Som "Bildtext" i Disgen anger
jag vilka år porträtten är tagna. Det är
arbetssamt men resultatet är bra.
Det finns säkert flera bra sätt att göra
den här samlingsbilden, men jag använder CorelDraw där jag har gjort en "ram"
med fem fönster som jag sätter porträtten bakom (och justerar storleken för
varje porträtt om det behövs). Sedan exporterar jag ramen med innehåll som en
BMP-fil i en lämplig storlek.
Tyvärr måste denna procedur göras
om, när det tillkommer nya porträtt på
en person.
Ett förslag till förbättring i Disgen är
f.ö en möjlighet att kunna visa bilder
bredvid varandra, utan extra omvägar.
Hälsningar
Bertil Engelbert
Danska Vägen 78B
416 59 Göteborg
Tel: 031-257003
Fax: 031-259006

16.000:e
medlemmen
Det är numera en trevlig rutin att pre-

Angående
spam

J

ag läste om spam i Diskulogen och
känner igen problemet.

Jag har kommit på en fiffig idé hur
man undviker spam men ändå visar sin
mailadress för de som verkligen vill kontakta en. Se gärna min hemsida (upa)
som är under uppbyggnad: http://
home.swipnet.se/fam/pages/
Idéen är att visa mailadressen som en
bild och inte som text!
(Inga sökmotorer översätter en bild till
text, t ex mailadress).
Mvh
Jens Fjelkestam
medlem 19950

J

ag får för all del mycket få spam,
så risken med virus är inte så stor.
I alla fall har jag fått följande råd
(men det vet kanske alla förrut):
Genom internetleverantören, telenordia, går jag in på deras webmail och kan
läsa breven direkt på deras server utan
att ta hem breven till mig. De brev, som
jag inte vill ha - spam, brev från okända,
brev med enkla svar på någon fråga till
mig, brev som man blivit varnad för, m fl raderar jag direkt på deras server så de
försvinner för gott, och de brev jag vill
spara låter jag vara kvar. jag loggar ut
och tar sedan hem breven med OutLook
som vanligt. För att undvika virus skall
detta vara ett bra sätt.
Medlem 8253
Berit Palagyi
Blåklockestigen 6
432 36 Varberg
Tel 0340-13210
E-post: bell@ebox.tninet.se

sentera detta nummers jubileumsmedlem.
Den 16.000:e medlemmen kommer från
Uppsala och heter Tord Lindström. Han
har i sedvanlig ordning blivit uppvaktad
med ett DISGEN-program.
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Tillæg til efterlysning nr
55:2
I september efterlyste jeg Ossian Elgström og Vera Thomsen.
Tak for flere gode svar, jeg skriver nu
med en efterkommer i USA.
MEN et af svarene gik tabt i det store
virus-angreb, så den der ikke har fået
tilbagemelding fra mig må MEGET gerne skrive igen. Jeg nåede lige at se at det
var rigtig spændende....
De bedste hilsner
Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H st-th
DK 2700 Brønshøj
Danmark
Tlf: +45 3880 0202
steenthomsen@danbbs.dk
http://www.danbbs.dk/~stst/

Efterlysning 58:1
Hej!
Jag skulle vilja göra följande efterlysning:
Jag söker ättlingar efter syskonen till
Anna Mathilda Nordin, född 188508-23 i Svedjeholmen, Själevad (Y),
och död 1920-03-07 i Gävle Hel Trefald (X).
Syskonen var:
- Erik Gustaf Nordin, född 1876-1208
- Elin Kristina Nordin, född 187901-13 och
- Johan Leonard Nordin, född 188902-16,
samtliga i Själevad. Brodern Johan
Leonard avflyttade 1912 från Arnäs
till Jukkasjärvi.
Deras far var Erik Ersson Nordin,
torpare i Svedjeholmen, född 184605-25 i Själevad. Han avflyttade 1904
till Överön, Arnäs (Y), där han dog
1918. Deras mor var Katarina (Karin) Norgren, född 1850-08-23 i Själevad och död där 1901-02-24.
Jag är tacksam för alla upplysningar!
Med vänlig hälsning

Medlem 20974
Margareta Högman
Högbovägen 202
811 92 SANDVIKEN
dunders_hogbo@hotmail.com

Efterlysning 58:2
Jag efterlyser Göran Stake. Han kom
till byn Olofstorp i Valinge socken, i
Halland 1683 och var gift med Oler
Jönsdotter. Han brukade gården No6,
Olofstorp fram till sin död ca. 1720.
Hustrun dog ungefär vid samma tidpunkt
som Göran. Göran Stake borde varit född
ca. 1660. Gissningsvis kom han från
Älvsborg eller Skaraborg.
Med vänlig hälsning
Medlem 18875
Torbjörn Nilsson
Kornarp 206, 31061 Ätran
tel. 0346-60039
mail: torbjorn.antis@telia.com

Efterlysning 58:3
Undertecknad söker anor till nedanstående personer:
Bengt Pettersson (Persson) f 180912-26 i Ulricehamn, inflyttad 1837 till
West, d 1844-05-14 i Carlslund, West.
Hustrun Christina (Stina) Larsdotter f 1812-08-09 i Ulricehamn
Dotter Britta Maria f 1839-05-04 i
West.
Son Per Gustav f 1842-01-21 på
Carlslund, West
Dotter Bernhardina 1844-10-17 på
Carlslund, West.
Har ej i födelseboken hittat: Bengt Pettesson, Christina Larsdotter, ej heller deras dotter Britta Maria.
Britta Maria, f 1839-05-04 blev i Borås gift 1869-04-25 med garvare Anders
Magnus Larsson-Högberg, f 1840-1116 i Sandhult. Inflyttade 1873 till Fritsla, med hustru och två barn. Blir garvare på Nybro garveri. Företaget brann
1877. Ett nytt byggs i Nybro och 1883
övertar Anders och hans son Birger garveriet. Verksamheten var igång till omkr.
1915. Vore tacksam om du som känner

till mina anor hör av dig!
Tack på förhand!
Medlem 18160
Henny Högberg
Klarälvsvägen 12 E
68050 Ekshärad
Tel 0563-40271

Efterlysning 58:4
Jag söker uppgifter rörande födelseort/socken mm för nedan angivna fem
personer. Samtliga finns upptagna på
passagerarlistan för fartyget Guion Hero
som den 7 mars 1888 avgick från Trondheim till New York.
Johan (John) Wickström, arbetare,
33 år, född 1855-02-11.
Johanna Wikström, hustru 21 år,
född Erickson 1865-01-08.
Marie Wickström, kusin (?) 17 år.
Hulda Elisabeth Wikström, dotter (?)
4 år, född 1883-05-21.
Ida Wickström, dotter (?) 3 år.
En amerikansk soldat hävdar att John
Wickström och hans broder August var
söner till Josefin Wickström. Josefins
första make dog och hon gifte om sig
med Abraham Swanson (Svensson?)
från Göteborg. De fick sex barn, bl a
barnen Otto, Ansgarius, Adolf, Mathilda, Emma.
Enligt soldaten var Hulda Elisabeth W.
dotter till Johns broder August. August
och hans hustru Mary fick barnen Charles, Adolf, Caroline, Evadne och Hulda.
Ättlingar i Kanada söker (via internet) ursprunget för ovannämnda fem personer vilka reste ut från Norge 1888. Jag
har sökt i olika emmigrantregister utan
att finna dem. Väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig!
Mvh
Medlem 5601
Torsten Gustafsson
Mönstringsvägen 176
184 33 Åkersberga
e-post: gusty@telia.com
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DIS-MITT
fyller 10 år

I

år fyller föreningen DIS-MITT 10
år. Helgen den 21-22 september
2002 firas detta med Jubileumsdagar i Sundsvall med utställningar, föredrag och jubileumsmiddag med dans.

" I utställningarna inbjuds härmed
alla DIS-Mitt’s medlemmar att delta, dvs. att utan kostnad ställa ut
sitt forskningsmaterial, det kan vara
an- eller släkttavlor på skärmar, i pärmar, på bord, eller i dator. Kom härvid ihåg att ingen släktforskares material nånsin blir färdigt, så det lönar sig inte att vänta tills dess med
att visa upp det. Visa upp det du
har NU! Om du inte har möjlighet
att själv delta, kan du ändå ställa ut
an- eller släkttavlor på utställningen genom att skicka dem till BrittMari Wiberg, Vännavägen 2648, 861
91 Timrå, tel 060-57 70 97, e-post
britt.mari.wiberg@ swipnet.se

" Även övriga DIS-medlemmar och
andra, som forskar på mellannorrländska släkter och socknar, inbjuds
att delta på samma villkor som medlemmarna.

" DIS med regionföreningar liksom
Efterlysning 58:5
Känner någon till boken som har givits ut om Familjen Björner för ett par
år sedan?
Jag har själv kommit fram till Karl
Hjalmar Björner född 1880-10-03 i
Tofteryd fs i Jönköpings län. Hans föräldrar var Karl Anders Björner och
Eva Johannesdotter.
Jag skulle bli så glad om ni hörde av
er till mig!
Medlem 9723
Gun Schmidt
Vallby Hörna 936
231 97 Klagstorp
Tel o fax 0410-27 035

med SLÄKTFORSKARNYTT

släktforskarföreningarna i XYZ-länen inbjuds att representera sin förening samt att delta med en utställning om denna.

" · Vissa institutioner och företag
inom XYZ-länen kommer också att
inbjudas.
Vi räknar med att ha ett par offentliga föredrag per dag. Vilka det blir kommer vi att informera om längre fram.
På lördagskvällen blir det en 3-rätters
jubileumsmiddag med dans. Inbjudan
till middagen kommer senare.
ANMÄL DIG SNARAST SOM
UTSTÄLLARE !
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 1 juli 2002.

I händelse av utrymmesbrist kommer
prioritering att ske efter anmälningsblanketternas ankomstdatum. Sänd därför in
din anmälan så fort som möjligt!
Vi kommer fortlöpande att informera om
jubileet på vår hemsida
www.dis-mitt.y.se
där även anmälningsblankett och utställningsbestämmelser kommer att finnas. Skriv ut, fyll i och skicka in anmälningsblanketten till Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 Alnö.
Du kan också beställa anmälningsblankett och utställningsbestämmelser
från
Lennart Lindqvist,
tfn 060-55 83 39
eller e-post
lennart.b.lindqvist@telia.com
Vi hoppas att så många medlemmar
som möjligt tar denna chans att visa upp
vad de har. Och övriga är givetvis välkomna att bara komma och titta, lyssna
och träffa likasinnade.
Lennart Lindqvist
Ordf. i Jubileumsgruppen

Arkivcentrum Syd

L

andsarkivets bygge fortskrider
och beräknas kunna tas i bruk
under våren 2003. Vi och även
SGF, Skånes Genealogiska Förbund,
kommer där att kunna disponera lokaler för eget bruk och hyran utgöres av
att vi ställer upp med s.k. Jourhavande
Släktforskare, som skall hjälpa i första
hand dem som är lite mer oerfarna och
därmed avlasta den ordinarie personalen. Intresset för sådan medverkan är
stort bland våra medlemmar i Lundaregionen. Till nytta för alla parter! Mer
detaljer om detta och bygget kommer att
finnas i vårt eminenta blad, DISkutabelt,
nr 2.

Över 2000 medlemmar
i DIS SYD
Vi fick vår 2000:e medlem i början av
april och den 20 hade vi 2079 medlemmar. Detta motsvarar ca 80 % anslutningsgrad, räknat på totala antalet DISmedlemmar i regionen. Det skall bli
spännande att se hur många vi är vi vårt
kommande 10-årsjubileum i höst.

Årsmöte
Vi har haft årsmöte, denna gång i
Hässleholm, i det nya kulturhuset där.
Förnämlig inrättning! Styrelsen omvaldes till största delen. Undantaget var
undertecknad, som avgår av åldersskäl.
Ersättare blev Lars Lamberg i Sölvesborg, som tidigare varit ledamot men
hoppat över några år för studier. Jag blev
hedersmedlem i föreningen efter att ha
varit med i styrelsen från starten, de första åren som ordförande.
Ove Billing
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Anbytardag
Har du dina rötter i
Stigtomta-trakten eller
Vrena-trakten (D-län) ?

N

yköping-Oxelösunds släktforskarförening anordnar i
samarbete med
Stigtomta/
Halla/Nykyrka/Bärbo Stigtomtaortens
och Vrena/Husby-Oppunda Hembygdsföreningar

ANBYTARDAG

Välj gärna en fadderkontakt någorlunda i närheten av där du bor. Då bör det bli
en jämn fördelning av kontakterna,

Claes Embäck, Yxbergsvägen 7,
804 25 GÄVLE, tel 026-192500 kv,
claes.emback@swipnet.se

Observera att vissa faddrar har angivit
att de helst vill bli kontaktade på dagtid ,
kvällstid eller både ock. Detta anges med
”dag” eller ”kv” efter telefonnumret.

Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771 40
LUDVIKA, tel 0240-13482 kv,
fryxell@dalnet.se

i Vrena Församlingshem, lördagen
den 31/8 kl.10-17. Är du intresserad att
vara med så vill vi ha din anmälan snarast, dock senast den 10 augusti till:

Faddrar med PC-inriktning (i
omvänd
postnummerordning)

Christel Eriksson, Borgaregatan 15c,
611 30 Nyköping, tel: 0155-21 29 83

Laila Larsson, Tungatan 18, 934 32
KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com

chris.eriksson@swipnet.se
Efter din anmälan erhåller du ett formulär där du fyller i socknar, gårdar,
släktnamn du forskar på. Med hjälp av
dessa uppgifter upprättas sedan en deltagar/forskarförteckning. Du erhåller
även en vägbeskrivning och prisuppgifter.
Förutom det material som deltagande
släktforskare själva bidrar med, så har
våra medarrangörer omfattande och intressant material. Dessutom finns vårt
Q&A-register på plats över födda, vigda, döda i Nyköpings storkommun för
datasökning.
Du kommer att ha stora möjligheter
att hitta intressant material och träffa
trevliga släkt- och hemhembygdsforskare.

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 090140930, sigurd.nygren@ersboda.ac
Lennart Näslund, Nordanås 134,
891 92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660372109 kv, fax 0660-372109,
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

Du har väl skickat in ditt
material till DISBYT.

Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98
BRUNFLO, tel 063-20701 kv,
slb312r@tninet.se

Om du gjort det är det
kanske tid att uppdatera
ditt material i basen. Det
finns säkert nya
”träfflingar” att ta kontakt
med!

Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825
93 NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se

OBS: DISBYT-utdrag
ska skickas till ett
DISBYT-ombud
(Se sid 2),
inte till någon fadder!

Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21,
824 91 HUDIKSVALL, tel 065014925, tommy.forsstrom@telia.com

Jan Wallin, Eklundavägen 18, 702 17
ÖREBRO, tel 019-183830 kv,
jan.wallin.orebro@telia.com
Bengt Hammarström, Villagatan 19,
691 41 KARLSKOGA, tel 058636587 dag+kv,
bengt.hammarstrom@swipnet.se
Jan Tengelin, Tjäderstigen 4, 671 30
ARVIKA, tel 0570-16187, fax 057037624, jantengelin@telia.com
Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan 25,
661 40 SÄFFLE, tel 0533-10559,
kilagenealogen@telia.com
Stig Svensson, Runeby, 642 95 FLEN,
tel 0157-70138, runeby@algonet.se
Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabethmolin@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, larsbertil.nilsson@telia.com
Rune Johansson, Ljungvägen 4, 542
32 MARIESTAD, tel 0501-15682,
gentiana@pp.sbbs.se

Tony Rödin, Flintvägen 3 A, 821 51
BOLLNÄS, tel 070-3506304,
tony.rodin@home.se

Thage Petrusson, Wennerbergsvägen
13, 531 34 LIDKÖPING, tel 051025864, fax 0510-25864,
thage.petrusson@telia.com

Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60
DELSBO, tel 0653-12051 kv,
gosta.olsson@mbox310.swipnet.se

Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55 KINNA, tel 0320-35502 dag+kv,
karl-erik.lerbro@telia.com
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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@dis-syd.m.se

Kerstin Farm, Krönvägen 33 B,
856 44 SUNDSVALL, tel 060-679111,
kerstin.farm@telia.com

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

Gunilla Hermander, Vattengatan 10,
824 42 HUDIKSVALL, tel 065094188, macnilla@telia.com

Björn Samuelsson, Garvaregatan 6,
441 35 ALINGSÅS, tel 0322-12689
dag+kv,
bjorn.samuelsson@mailbox.swipnet.se

Krister Olofsson, Ängdalavägen 34, 217
47 MALMÖ, tel 040-981967,
krister@dis-syd.m.se

Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd,
266 98 HJÄRNARP, tel 0431-455254,
inge.ledje@telia.com

Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen
12, 184 35 ÅKERSBERGA, tel 0854061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se

Helge Olsson, Västergatan 28, 231 70
ANDERSLÖV, tel 0410-20002,
helge.o@telia.com

Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel
031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan 89,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel
031-471847 dag+kv,
i.s.lannestad@swipnet.se
Björn Molin, Silleskärsgatan 81,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031459880, 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
Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18,
330 15 BOR, tel 0370-650715,
karrdahl@telia.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 044245217, runejoensson@telia.com
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

Carl-Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, tel 08-7563314, fax
08-4461318, carlolof.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,
stig.geber@telia.com
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 08361236 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 086547832 kv, mm@abc.se

Faddrar med
Macintosh-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 041331025, kerstin@dis-syd.m.se
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18,
164 76 KISTA, tel 08-7511630,
kerstin.bjernevik@hem.utfors.se

Faddrar med
Reunion-inriktning

Faddrar med
Holger-inriktning
Tony Jonsson, Stabbläggarvägen 5,
870 10 ÄLANDSBRO, tel ,
rots@swipnet.net
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11,
774 97 FORS, tel 0226-31050,
birgus@swipnet.se
Kenneth Mörk, Bergslagsgatan 17D,
733 32 SALA, tel 0224-77572, fax
0224-77572, kmsala@swipnet.se
Christina Nygren, Kurirgatan 26 B,
254 53 HELSINGBORG, tel 042282355, 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 086606789,
kickie.lennart.ekman@swipnet.se

Faddrar i Norge
Alf Christophersen, Solbakken, NO4909 SONGE, tel +47-37164209, fax
+47-22851532,
alf.christophersen@basalmed.uio.no
Knut Egil Hamre, Gimlevn. 60, NO1786 HALDEN, tel +47-69176169,
hamre@halden.net

Faddrar i Finland
Signar Bäckman, Kyrkoesplanaden 7
D, FI-65100 VASA, tel +35863126436, fax 358-6-3126436,
sbackman@kolumbus.fi
Henrik Mangs, Kyrkoesplanaden 18
A12, FI-65100 VASA, tel +358-63322342
kv, henrik_mangs@hotmail.com
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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:# "Read-only"-version som bara kan
läsa och visa DISGEN-data 200:Demoversion av DISGEN 8
Finns att hämta på DIS hemsida!
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: ..............................................
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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!

