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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: 22. 000 ex

Annonsprislista
(för placering inne i tidningen)
Helsida
Halvsida
Kvartsida1
1/8-sida
Radannons för medlemmar 10 kr

4000 kr
2000 kr
1000 kr
500 kr
/rad,

min 3 rader, max 10 rader (1 spalt,
enbart text rubrikrad fet stil)
Priserna gäller svart-vitt utförande, vid
ev övergång till 4-färgstryck dubbla
priset (gäller ej radannonser).

DIS Expedition och
Forskarstuga
Besöksadr: Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping
Öppet:
Normalt månd-fred 9-16
Kansliet 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 2003
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
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
Monika Krantz, Linåkersv. 38, 238 36
OXIE, 040-546233,
krantz.monika.e@telia.com
Kjell Weber, Källarbanken 11,
423 46 TORSLANDA, 031-563477
wbr@swipnet.se
Marianne Munktell (suppl),
Bojsenburgsvägen 14 B 1tr,
791 36 FALUN, 023-24728,
mm@abc.se
Eva Dahlberg (suppl), Brunnsgatan 32,
553 17 JÖNKÖPING, 036-160657,
edah@bonetmail.com
Rolf Eriksson, (suppl), Barrskogsvägen
28,
590 59 VIKINGSTAD,
013-81283, rolf.e.eriksson@telia.com
Gunnar Bengtsson (suppl), Lambarö 101,
165 71 HÄSSELBY, 08-380764,
bgb88@telia.com

Valberedning
Sammankallande: Rune Elofsson,
Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ,
0381-12995, rune.elofsson@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, Skolgatan 3A, 825 31
IGGESUND, Ordf: Staffan Bodén,
tel 0650-561417, 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, Porfyrvägen 16, 224 21 LUND
Ordf: Jan Nilsson, Tel 046-25 57 88,
ordf_syd@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Väst, c/o Jan-Åke Thorsell (ordf),
Björkedalsg. 5,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Tel 031-291155, ordf_vast@dis.se
Medlemsavgift + 50:DIS-Öst, Warfinges väg 16 4 tr, 112 51
STOCKHOLM
Ordf. Carl-Olof Sahlin,
Tel. 08-756 33 14, ordf_ost@dis.se
Medlemsavgift + 60:-

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

DIS Arkiv

Anmäl alltid ...

Kjell Weber, se DIS styrelse,
dis_arkiv@dis.se

ändrad postadress, telefon,
e-postadress, webb-sida

till DIS expedition
för att säkerställa korrekta uppgifter i vårt medlemsregister.

Faddrar
Se sidan 25!

DISBYT-assistans
Se sidan 9!
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Ordföranden
har ordet

I

nte mindre än 10000 av DIS med
lemmar har nu skaffat version 8 av
DISGEN, ytterligare drygt 3000 har
äldre versioner av programmet. En stor
anledning till att använda 8-an är kartfunktionen, som på allvar för in den geografiska dimensionen i släktforskningen. Många vill knyta sina förfäder till
geografiska platser och inte bara till årtal. Flera sidor i detta nummer av Diskulogen handlar om kartor och geografi.
Och Lantmäteriet håller på med spännande projekt med digitalisering av gamla lantmäterikartor. Digitala kartor av
alla slag kan "klippas in" som underlagskartor i DISGEN:s grundkarta med
sockengränserna. Man får hoppas att
även den planerade DVD-skivan med
gamla häradsekonomiska kartor kan
användas för detta ändamål på ett smidigt sätt.
Utdrag från över 3700 medlemmars
släktdatabaser ingår nu i DISBYT, men
det kunde vara många fler. För att stimulera till ökat deltagande i DISBYT
har styrelsen beslutat om ett rejält lotteri, där ett ganska stort antal Genlineabonnemang kommer att lottas ut till
gamla och nya inlämnare av DISBYTutdrag. Det är kanske så att många funderat på att delta men "det har inte blivit av". Utsikten att vinna ett Genlineabonnemang kanske blir droppen. Och
man brukar inte bli besviken, den träfflista du får tillbaka efter att ha fått ditt
DISBYT-utdrag jämfört med alla andra
deltagares data är nästan alltid en höjdare i och med att det numera är nästan
7 miljoner poster som dina data jämförs
med, och du får många nya forskarvänner.
DIS och ÖGF:s Forskarstuga i Gamla
Linköping blir allt mer innehållsrik. Det
finns ett stort antal CD-skivor och abonnemang till olika genealogiska databaser att botanisera bland, och även ett
Genline-abonnemang. Det kommer fler
och fler långväga DIS-medlemmar till
Forskarstugan, och många passar på när
man har vägarna förbi Linköping. Det
är långt ifrån alltid vi har expertis på
plats för att hjälpa till, men Ofta hjälper
besökarna varandra att hitta rätt bland
alla sökmöjligheter. Idén med forskarstugor sprider sig nu över landet, inte
minst genom att Släktforskarförbundet
på flera håll etablerar samarbete med

DIS Forskarstuga
Stugvärd: Roland Karlsson
Öppet måndag - fredag normalt
9 - 16, under sommaren dessutom
lördag - söndag 12 - 16, under våren
tisdag-kvällar 18-20
(ring gärna 013-149043 för kontroll!)
Erbjudandet fortsätter ...

Forska i Genlines hela
utbud av kyrkböcker i vår
forskarstuga

D

IS har skaffat ett abonnemang
så att du som medlem kan tes
ta hur det är att läsa kyrkböcker över Internet. Se mer info om
aktuellt utbud på Genlines egen hemsida www.genline.se

Censuses (folkräkningar) i
USA 1790-1930
DIS har nu även abonnemang på
ancestry.com som innehåller Censuses 1790-1930. Till åren 1920 och
1930 finns även namnregister.

Nya CD ..
med släktforskaranknytning inköpes
kontinuerligt Bland annat:
- Begravda i Stockholm. Utdrag ur
Stockholms kyrkogårdsförvaltning
innehållande 480.000 personer.
- By- och gårdsregister Hallands
län (SVAR).
- Arkivregister Stockholms län.
Nästan 50.000 arkiv eller arkivbildare.
Komplett lista finns på hemsidan

Höstens program
Första tisdagen i månaden
okt - dec, kl 19.00.
Aktuellt program delges på hemsidan eller kan efterfrågas på DIS expedition 013-149043. Kom gärna
med förslag på programpunkter.

lokala föreningar.
Om jag räknar rätt så är det nu 17:e
året i rad som Föreningen DIS deltar som
utställare på Släktforskardagarna, denna gång i Ronneby. Alla 17 gångerna
har DISGEN varit ett givet dragplåster,
på senare år i "konkurrens" med DISBYT. Numera deltar också samtliga DIS
regionföreningar med sina speciella inriktningar i ett stort gemensamt utställningsrum för hela DIS-organisationen.
Välkommen dit.
Sture B

ss
e
Pr opp
st

GRATTIS
THEA!

Årets mottagare av Victor Örnbergs He-

derspris heter THEA HÄLLEBERG,
Stockholm och Sorsele. Det beslutade
Släktforskarförbundets styrelse vid sitt
möte 11.6. Thea, flerårig medlem i DIS,
får priset för sitt magnum opus: ”Sameoch nybyggarsläkter i Sorsele från nutid
till 1600-talet - ett demografiskt och
genealogiskt bokverk baserat på 40 års
källtrogen släktforskning”.
De har hittills utkommit i två delar och
berikas av ett unikt bildmaterial i form
av gamla fotografier och berättelser från
nybyggar- och nomadlivet, samt av detaljerade personregister.
Föreningen DIS är utgivare av böckerna vilka är framställda med hjälp av
verktygen DISGEN och Windows Word!
Thea planerar ytterligare två delar i serien, en beundransvärd ambitionsnivå,
inte minst med tanke på att hon är 85
fyllda!
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DIS årsmöte 2003

E

tt 50-tal medlemmar deltog i DIS
årsmöte som denna gång hölls i
Valla folkhögskola i Linköping.
Möte inleddes med ett föredrag av Cecilia Hägerhäll från Lund, som på ett initierat sätt berättade om ”naturens bokstäver”, t ex hur DNA-analyser i viss mån
kan användas för att bekräfta eller dementera släktsamband. Bl a lär Europas
befolkning i stort sett härstamma från
sju ”urmödrar”.

styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2003 och 2004. Budgetförslaget för
2003 godkändes och medlemsavgiften
för 2004 fastställdes till oförändrat 100
kr, för familjemedlem 50 kr, vilket årsmötet fastställde.
På valberedningens förslag omvaldes
Sture Bjelkåker, Linköping, som DIS
ordförande och Olof Cronberg, Växjö,
som vice. Monika Krantz, Oxie, blev
ordinarie ledamot i styrelsen efter Olov
Fahlander som avgått tidigare under året
och Kjell Weber, Torslanda, blev ordinarie efter Bernth Lindfors som avsagt
sig. Nya suppleanter i styrelsen blev Rolf
Eriksson, Vikingstad, och Gunnar
Bengtsson, Hässelby. Styrelsen i sin helhet framgår av sidan 2 i Diskulogen.
Revisorerna Stig Aronsson och SvenOlof Ekström omvaldes.
Till valberedning utsågs Rune Elofsson, Eksjö, sammankallande, Lotta Hessel, Linköping, och Marianne Falkenströmmer, Gnesta.

Till årsmötespresidium valdes Ingvar
Kärrdahl som mötesordförande med Jan
Nilsson som vice, och styrelsen hade utsett Maria Holmgren till mötessekreterare.
Sture Bjelkåker föredrog styrelsens
verksamhets- och förvaltningsberättelser, som refererades i förra numret av
Diskulogen och nu godkändes av årsmötet. Sven-Olof Ekström läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Därpå redogjorde Sture Bjelkåker för

Enligt Släktforskarförbundets nya
stadgar minskar antalet stämmoombud
för DIS från 5 till 4, till dessa platser
valdes DIS ordförande samt Maria
Holmgren, Åkersberga, Kurt Gustavsson, Nyköping och Anneli Alenius,
Lycksele. Regionföreningarna, som numera är medlemsföreningar i förbundet,
utser egna ombud, tillsammans 15 ombud, varmed DIS-organisationen totalt
representeras av 19 ombud i Ronneby.
Styrelsen föreslog en stadgeändring
som innebär att styrelsen inte längre får
några suppleanter, utan alla är ledamö-

ter, enligt förslaget ska det vara minst 7
ledamöter. Årsmötet godkände förslaget
för första gången, och frågan behandlas
slutgiltigt vid årsmötet 2004.
Sture B

Rapport från
PUG

I

början av september samlades ”med
lemmarna” i PUG för att gå igenom
och diskutera de förslag som kommit
in sedan utgivningen av DISGEN 8. Det
var många och en hel del bra förslag att
gå igenom.
Det vi gör när vi går igenom de förslag som kommer in är först och främst
att kontrollera om funktionen redan finns
eller om man kan genomföra önskningen på något annat sätt än förslagsställaren nämner. Efter det tittar vi på vilken
nytta genomförandet av förändringen
skulle ge och gör även en bedömning på
hur efterfrågad förbättringen är. En stor
del av de förslag som kommer in kommer att ge en förändring i DISGEN och
in en del fall bedömmer vi nyttan vara
så liten att det är för stort jobb att genomföra för programmerarna.
Under det möte vi hade kom vi fram
till att det finns några områden som behöver en större funderare och genomgång, t ex adoption, namnfrågan och dublettsökning.
Vi vill även lämna ett önskemål till er
förslagställare på förändringar. Vi ber er
att tänkta igenom hur en förändring ska
fungera i olika situationer i DISGEN och
bifoga era funderingen med förslaget.
Tidigare sammankallande Jörgen Fryxell har avgått från PUG och vi övriga
tackar honom för den tid och det arbete
som han har lagt ner.
PUG består av följande personer:
Maria Holmgren (sammankallande),
Olof Cronberg, Lars Wallgren, Björn
Johansson och Carl-Göran Backgård
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Gamle
redaktören
drar sig
tillbaka
Efter 19 år och 61 nummer av Diskulogen är
det dags att överlämna
pennan till en ny redaktörskraft. Med en upplaga på över 20 000 ex.
skall Diskulogen inte
bara vända sig till de
många trogna medlemmarna (ca 18 500 st). En
tidningen med denna
upplaga läses också av många i släktforskar- och hembygdsföreningar, på
bibliotek, på arkiv och på olika institutioner. Tidningen är föreningens ansikte utåt lika mycket som den vänder sig
till de ”redan frälsta”. Under de gångna
åren har väl blicken varit mer vänd inåt
än utåt.

Ny redaktör - ny utformning
Därmed är det alltså dags för en ansiktslyftning och också en kursändring: med
fyrfärgstryck, annonsering (redan påbörjad) och sannolikt ett lite annorlunda
innehåll som den nye redaktören får
ange. Jag hoppas även i fortsättningen
kunna hålla kontakt med er bästa läsare
via en och annan tekniskt inriktad artikel.

Tack alla läsare!
Härmed vill jag tacka Er alla DISmedlemmar och läsare av Diskulogen så
mycket för den tid som förlupit. Det har
varit en synnerligen givande tid med en
genomgående positiv dialog och med
många trevliga och kunniga bidrag i
form av artiklar och insändare. Jag hoppas att ni fortsätter i samma goda anda!

Medlemmarnas röster
En föreningstidning behöver ett rikligt flöde av tankar från sina läsare! Det
är era erfarenheter, tankar och idéer som
skall spridas. Samtidigt skall vi locka in
och stimulera de ännu ej ”invigda” i
den datoriserade släktforskningen med
alla dess styrkor och alla dess möjligheter!
Björn J

The Old Editor Retires
Page 5: Gamle Redaktören drar sig
tillbaka
After 19 years and 61 issues of Diskulogen Björn Johansson feels it’s time to
step down as editor.
With a new editor comes a face lift and
change of direction for our paper. And a
little different content. Björn hopes to
keep in touch with all our readers by
contributing technical articles now and
then.

Time Geography
Something for DISGEN?
Page 7: Tidsgeografi kanske något
för DISGEN?
In the search for our roots we like to identify the places where our ancestors lived. The clerical books give us the possibility to identify the places where people lived. But there were other important places, like their schools, workplaces, churches, as well as people that influenced them. The encyclopedias use
maps to illustrate how populations have
moved.
With the information we have about
our ancestors we could show their moves in time and space. This way we might
also identify persons who have influenced each other in some way, without
them being related.

Send your extracts to
DISBYT and win a Genline
subscription!
Page 8: Skicka utdrag till DISBYT
och vinn ett Genline-abonnemang!
About 3700 members have so far contributed to DISBYT with their extracts. But
there could be twice as many! There are
about 500,000 searches made each
month in the database.
To encourage more to send in their
extracts the DIS board has decided to
have a lottery with one year subscriptions to Genline. There will be 30 subscriptions at stake for this year. And the
chance will be larger for first time contributors and for those renewing with info
on more persons.
Genline (www.genline.se) is a compa-

ny scanning the Swedish clerical books
to make them available at a fee on the
internet.
DISBYT is the DIS ancestor information database. Selected data is extracted
from the contributors research. The extract is matched against the database and
then added to it. The result of the match
is returned to the contributor.

Historical Maps in
Genealogy Research
Page 11: Historiska kartor i
släktforskningen
Genealogy often leads to trying to find
more information about the villages and
farms where our ancestors lived, with
sources such as estate inventories, court
records, and maps.
The mapping of Sweden started in the
1620’s in the Härnösand area. During
the 1600’s and 1700’s the roads were
surveyed. 1750’s to 1800’s the dividing
of land was documented. The land survey data is available, with information
about where people lived, description of
buildings, and much more.
Read more about what’s available at
www.lantmateriet.se

GeoTime, A program for 3dimensional “life lines“
Page 12: GeoTime Ett program för
tredimensionella “livslinjer“
GeoTime is an educational programming
tool that is used to illustrate changes in
time and space. Everyone is free to use
the program that can create 3-dimensional “life lines“ for one or more persons.
The “persons“ are marked on a map and
interconnecting lines are drawn between
the places where they lived. The map
can be rotated and tilted to best show
the different life lines.
The article illustrates how to use the
program to show a persons moves over
the years.
Continues on page 21!
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Komplettering av sidfot
på genererade html-sidor

I

DIS Forum fanns för en tid sedan ett
önskemål rörande HTML-sidor till
nästa version av DISGEN. Förslagsställaren önskade en ”möjlighet att lägga in en URL, som syns på alla sidor,
och som för mig till forskarens startsida, där man kan se vem denne är. Som
det nu är kanske man söker ett namn i
någon sökmotor och hamnar på någon
sida där detta namn finns, men det finns
ingen länk till något ställe på samma site,
där man kan se vem det är som lagt ut
detta.”
Jag hade liknande diskussioner med
DIS utvecklare under betatesterna av
Disgen 8. Men det gällde möjligheten
att komplettera med epostadress på alla
generade sidor. Som ett resultat av detta
finns nu en flik ”Sidfot” tillgänglig vid
Html-export. Det gör det möjligt att definiera helt egna sidfötter efter egna behov. Jag ska visa på ett exempel på hur
jag har tänkt att använda det.

Bild 1: Kod för vagnreturer, länk till startsida samt epostlänk.

Hur gör man?
Välj ”Verktyg”, ”Exportera personer”,
fliken ”HTML” samt fliken ”Sidfot”. Här
kan du komplettera med text och HMTLkommandon för att skapa en text som
kommer att läggas in nederst på varje
skapad HTML-sida.
Trots min IT-bakgrund har jag inte lärt
mig html utan jag använder ett lämpligt
verktyg, i mitt fall Frontpage, för att skriva den text och skapa de html-kommandon som jag behöver. Jag vill åstadkomma en länk till min startsida samt en ©
med mitt namn och en epostadress. Resultatet klistrar jag in i rutan för sidfot
(se bild 1). Jag har valt att ha resultat
centrerat och på två rader.
Resultatet av din egna definition av
sidfoten placeras mellan registerknapparna och texten ”framställd av Disgen”
och blir en del sidans hela sidfot (se bild
2).

Bild 2: DISGENs vanliga sidfot kompletterad med min egen på en stamtavla
över min farfars farfar.

Din egen fantasi
Du får se mitt exempel som det är,
nämligen ett exempel. Html-koden kanske inte är den bästa, men den fungerar.
Du väljer själv vad du vill ha med för
information i sidfoten, din webbplats,
din epostadress, ditt namn, reklam för
ditt företag, tack till sponsorer etc. Tack
vare den flexibla lösningen kan olika
önskemål tillgodoses. Har du dessutom
tillgång till en html-editor, så behöver
du inte själv kunna html.
Christer Gustavsson
chris.gustavsson@telia.com

Använder du DISGEN med
egna kompletteringar eller
på något annorlunda
sätt? Vi berättar gärna i
Diskulogen om dina tips
och knep för att förhöja
och komplettera DISGENs
resultat eller användning.
Hjälp oss att ”avslöja” alla
kända och okända
finesser hos DISGEN 8!
Skriv och berätta!

7
Nr 61, juni 2003

med SLÄKTFORSKARNYTT

Tidsgeografi
kanske något
för DISGEN?
Hur långt förflyttade man
sig från hemmet, när
skedde detta och med vilka
hade man kontakt?

I

sökandet efter våra rötter vill vi ju
gärna också identifiera och hitta de
gårdar och platser där våra anor och
släktingar har fötts, levt och avlidit. Via
bl.a. kyrkoböckerna får vi möjligheten
att identifiera de platser där personerna
har varit skrivna och vistats.
Men vi har också andra viktiga platser och personer, som ofta har en avgörande inverkan på olika livsöden är t.ex.
skolor man gick i och de olika lärare
man haft, var arbetsplatser låg och vilka som var arbetsgivare. Det kan ha varit kyrkan man besökte och den präst
som fostrat sin församling, affärerna och
marknadsplatserna där man brukade
handla sin mat och andra förnödenheter med dess köpmän och månglare. Det
kan också vara andra platser som våra
släktingar besökt som studenter, arbetare, turister, militärer, upptäcktsresande
m.m.

Bläddra i Sveriges
nationalatlas!
Sveriges Nationalatlas (finns nog på varje bibliotek) innehåller många intressanta artiklar där kartor bl.a. används för
att illustrera befolkningens spridning
och rörelsemönster i både tid och rum.
Titta t.ex. på artikeln om ”Tillvarons omvandling” i bandet om ”Arbete och
fritid”. Här går
man ner och studerar populationers och enskilda
individers beteendemönster ner på dagens
timmar och använder ”dagliga livslinjer” för att åskådliggöra dessa förlopp. Så långt har vi
släktforskare dock inte ambition att gå
- sådana källor har vi överhuvud taget
inte. Men i våra levnadsbeskrivningar
dyker det upp händelser och personer
som ger oss värdefull information. Och

då är det också viktigt att
kunna åskådliggöra
dessa uppgifter i förhållande till den då gällande boplatsen.

Rörelselinjer
Då de senare uppgifterna inte naturligt ingår
i en persons levnadsbana, skulle det vara bra att
ha ett speciellt sätt att representera dessa typer
av händelser/tider/förflyttningar.
Med händelsenotiserna bygger vi våra livslinjer i kartan. Men tyvärr kan vi inte ange
några temporära förflyttningar som ev. skulle kunna indikera intressanta och avgörande besök på andra orter än den mantalsskrivna. Idag blir i DISGEN allt en
serie linjer mellan orter i den ordning
som de förekommer i notislistan oavsett
tidpunkterna (så om du lägger dödsnotisen efter född men före händelserna i levnadsbeskrivningen så kommer levnadslinjen gå från ort för född till ort för död
och sedan till orterna enligt övriga händelser).

Händelsenotis för tillfälliga
förflyttningar
Ett alternativ skulle kunna vara att låta
t.ex. specialnotisen (eller någon notisegenskap hos valfri händelsenotis) särbehandlas som en eller en serie tillfälliga förflyttningar från (och tillbaka tillbaka till) orten i senast föregående livslinjenotis. Då skulle man kunna ange lokala förflyttningar som t.ex. ”Studerade
från 1832 till 1841 i Stora Skolan, Stan”,
”Lade räls för Inlandsbanan 1889 i Östersund”, ”Brukade före-

ta inköpsresor mellan 1932 och 1939 till
Fiskekyrkan, Göteborg”, ...
Denna notis eller notisegenskap skulle då även kunna användas för att ange
sviter av förflyttningar vid sidan av den
mantalsskrivna hemvisten. En handelsresandes turer, en soldats förflyttningar,
en sjömans seglatser, etc.
Dessa linjer och sekvenser skulle utgå
från levnadsorten (vid tidpunkten ifråga) och markeras med annan valfri färg/
form.

Relaterade personer
Personer utanför släkten registreras
som nya fristående personer med sina
roller knutna till orter och tidpunkt med
egna händelsenotiser. En präst kan t.ex.
bo i en församling och även tjänstgöra i
andra församlingars kyrkor inom stiftet. T.ex. prästen Per Andersson som ”Är
kyrkoherde från 1822 till 1839 i Kyrka
1 ”, ”Är kyrkoherde från 1827 till 1839
i Kyrka 2 ”. Stina Lundgren anges som
”Lärare i Hemkunskap mellan 1893 till
1907 i Folkskolan, Orten”.

Söka och finna samband
Genom att söka personer med knytning till ort och tidpunkt (naturligtvis
också inom t.ex. ett intervall) kan man
då också identifiera personer som på ett
eller annat sätt kan ha påverkat varandra utan att för den skull ha varit släkt.
Har du själv funderingar eller idéer i
likhet med dessa, hör gärna av dig!
Björn J
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DISBYTombud
Skicka utdrag
till DISBYT
och vinn
Genlineabonnemang!

C

a 3700 medlemmar deltar idag
i DISBYT med utdrag ur sina
släktforskarmaterial. Men det
kunde vara dubbelt så många. Vi vet inte
exakt hur många som söker i DISBYT,
men det är uppåt 500.000 sökningar per
månad. Kanske många som söker i DISBYT ännu inte kommit sig för att bidra
med egna utdrag? Tanken är att DISBYT ska innebära "både givande och
tagande" för att möjliggöra ökade forskarkontakter medlemmar emellan. Det
är också så att medlemmar som bidrar
med egna utdrag får ett mer kvalificerat
lösenord till DISBYT varmed man kan
"klättra i släktträd".

GENLINE-abonnemang
i belöning
För att uppmuntra till fler DISBYTutdrag har styrelsen nu bestämt att ett
antal Genline-abonnemang ska lottas ut
bland dem som skickar in DISBYT-utdrag under 2003, uppdelat på tre 4-månadersperioder:
januari - april:
10 st årsabonnemang
maj - augusti:
10 st årsabonnemang
september - december:
10 st årsabonnemang
Abonnemangen kan startas vid valfri
tidpunkt, dock senast 30 juni 2004.

Olika antal lotter för
olika typer av utdrag
Du som vinner med redan har Genline-abonnemang, kan starta när ditt
eget abonnemang löper ut.
Förstagångsutdrag med mer än 50
personer ger 1 lott
Förstagångsutdrag med mer än 250

personer ger 2 lotter
Förnyat utdrag med minst 50 nya personer ger 1 lott
Du kan bara delta i en dragning!
Första perioden har redan passerat,
och dragningsresultat följer här:

DRAGNINGSLISTA
DISBYT
JAN-APRIL 2003
030610/bje
1 16695 Kerstin Ledin,
VÄSTERÅS
2 23937 Lars-Åke Carlsson,
GÖTEBORG
3 4345

Ulf Linder,
SOLNA

4 17152 Ulla Brandt,
GÖTEBORG
5 11246 Carin F-dotter
Almström,
SILJANSNÄS
6 21245 Bo Johansson,
GÖTEBORG
7 18348 Alf Åberg,
SIMRISHAMN
8 8444

Peter Andersson,
TRANÅS

9 22263 Fredrik Salomonsson,
ULRICEHAMN
10 16909 Sture Wikman,
KARLSTAD

Är du tveksam om hur
du gör för att skicka
in ett DISBYT-utdrag?
Kontakta gärna någon
fadder eller DISBYTombud i listan uppe
till höger för snabb
hjälp!

S

kicka ditt DISBYT-utdrag till när
maste DISBYT-ombud (Mac-an
vändare skickar dock alltid till
Hans Vappula)
Carl Olof Sahlin, Högomsvägen 38,
183 50 TÄBY, 08-7563314,
carl-olof.sahlin@teamtsp.se
Björn Janson, Lärkgatan 26,
243 31 HÖÖR, 0413-22974,
disbyt@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,
rolferiksson@brevet.nu
Arne Johansson, S Storgatan 29 D,
590 80 SÖDRA VI, 0492-20520
arne@djursdala.net
Boine Nurmi, Ekevägen 2,
723 41 VÄSTERÅS, 021-417344,
boine@nurmi.nu
Tomas Sahlin, V. Långgatan 50,
852 37 SUNDSVALL, 060-158411,
tomas.sahlin@home.se
DISBYT Finland: Gunnar Bergstedt,
Stagneliusvägen 23 1tr, 112 59
STOCKHOLM, 08-250966,
gunnar.bergstedt@gfh.se

DISBYT och
kvalitet

F

örra året gav Släktforskarförbun
det ut en kvalitetsutredning. Un
der våren pågick också en diskussion om DISBYT och kvalitet på Rötter
som jag har tagit del av i efterhand. Den
tog sin utgångspunkt i att det förekom i
DISBYT uppgifter om personer i Bureätten som inte har existerat i verkligheten. Varför finns uppdiktade personer
med i DISBYT? Är det förenligt med god
kvalitet att tillåta en databas som DISBYT? Var kan man få veta något om kvaliteten i uppgifterna i DISBYT?
Jag skall här redogöra för några av
synpunkterna som kom fram i den diskussionen, nämligen kvalitetsbeskriv-
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ning, källor, osäkra uppgifter och avgångna medlemmar.

Kvalitetsbeskrivning
I DISBYT har vi försökt att vara tydliga med att uppgifterna från databasen
måste hanteras med försiktighet. Vi har
valt att på varje webbsida ange uppgiftslämnaren och under uppgifterna en fotnot att man antingen bör kolla uppgifterna mot originalkällor eller mot släktforskaren som skickat in uppgifterna.
Vi har också angivit att man skall vara
försiktig både med släktuppgifterna som
sådana och med släktrelationerna.
Urban Sikeborg efterlyste en webbsida, där man beskriver DISBYTs kvalitet. Jag tycker att det är bra förslag, och
kommer att skriva ihop en sådan beskrivning. Den kommer att handla om
vilka uppgifter som tages med och vilka krav som ställs på uppgifterna. För
att en uppgift skall komma med krävs
t.ex. att det finns både ett årtal och en
församling för händelsen. Det kommer
också vara en beskrivning om hur namn
och ortnamn bearbetas, och vilka förbättringar och problem som kan uppstå
i samband med det.
En annan viktig uppgift som skall
framgå, är hur man skall göra om man
finner felaktiga uppgifter i DISBYT.
Grundregeln är där att man får tillskriva uppgiftslämnare och be att han eller
hon rättar uppgiften i sitt eget material
och skickar in uppgifterna på nytt till
DISBYT. Annars kommer ju de felaktiga uppgifter med på nytt nästa gång
släktforskaren skickar in material.
Även kvantitativa mått kan bli aktuella att redovisa såsom DISBYTs storlek, täckninggrad, dubbleringsgrad, andel uppgifter med källa angiven osv.

finns ej”, för att den som söker skall veta
något om kvaliteten.
Man löser dock inte alla problem med
att ange källa för notiserna. Henrik
Mosén lyfter problemet att redovisa källan för släktskap, Hur vet jag att Anders
Nilsson verkligen är far till Sissa Andersdotter? Hur anger man det i släktforskarprogram? Hur vet jag att den
Anders Nilsson som är född 1762 i Skanör är samma Anders Nilsson som gifter sig 1786 i Gislöv? Det finns inga riktigt bra modeller för det idag, utan är
något som man måste lösa framöver.

I de mätningar som presenterades i förra Diskulogen är täckningsgraden mellan 1750 och 1850 ca 20 % av alla födda
i Sverige. För perioden 1850-1900 ligger siffran på 15 %. För att förbättra täckningsgraden för den senare perioden,
tror jag att vi alla släktforskare skall försöka få fram så fullständiga uppgifter om
våra anfäders syskon, kusiner och sysslingar. Idag finns bra hjälpmedel, såsom
Genline, 1890 års folkräkning, Dödskivan, Sveriges befolkning 1970 och
Stockholms-skivorna för att nämna några.
Olof Cronberg

Osäkra uppgifter
Henrik Mosén för fram önskemål att man
ej skulle ta med uppgifter äldre än år
1500, därför att dessa uppgifter ofta är
osäkra och inte sällan felaktiga. Jag
menar att detta dock inte löser problemet med felaktiga uppgifter, eftersom de
även kan förekomma senare likaväl som
adekvata uppgifter kan förekomma tidigare.

Avgångna medlemmar
Urban Sikeborg önskar att avgångna
medlemmar strykes ur DISBYT. Så sker
redan idag! Personer som lämnar DIS
får normalt sina material strukna ur DISBYT. Om vi får in uppgift att personen
är avliden, har vi valt att låta materialet
ligga kvar anonymt. Det vore önskvärt
att man kunde ange namnet på den avlidne, men vi har valt att lägga dessa
uppgifter helt anonymt för att inte efterlevande skall kontaktas i onödan. Om
personen har skickat in sitt material till
DIS Arkiv, kan man få fram utförligare
uppgifter om man vänder sig till den ansvarige för DIS Arkiv.

Källor

Hur kan man förbättra
täckningsgraden?

Anders Berg efterlyser källor i DISBYT.
Från och med DISGEN 8 (samt även
GEDCOM-filer) samlas uppgift om källa in, men webbprogrammet är ännu inte
omskrivet för att kunna visa dessa uppgifter. Uppgift om yrke, ortnamn och
datum för händelserna samlas också in.
Eftersom dessa uppgifter inte har ingått
från början har jag tänkt mig att uppgiftslämnaren själv skulle kunna bestämma vilka uppgifter som skall visas.
Möjligen kan jag tänka mig att vissa
uppgifter kopplas samman, t.ex. att man
inte kan visa datum utan att visa källa.
En annan möjlighet är att man för alla
uppgifter anger ”källa finns” eller ”källa

Andelen dubblerade uppgifter i DISBYT, dvs att mer än en släktforskare har
skickat in uppgifter om samma person,
beräknas ligga på drygt 20 %. Denna
siffra har varit konstant sedan DISBYT
lanserades på internet. Jag tycker att det
är en rimlig nivå. Dubblerade uppgifter
är ju en förutsättning för att släktträd
från olika släktforskare skall kunna knytas samman. Det är således fullt tillåtet
att skicka in uppgifter till DISBYT även
om de redan finns där. Huvudsaken är
att man kan stå för dem. Att dubbleringsgraden inte ökar innebär att allt eftersom fler släktforskare skickar in så ökar
antalet unika personer i basen.

Du har väl
uppdaterat
DISGEN till
8.0c?
Sedan i slutet av förra året finns en
uppdatering till 8.0c tillgänglig på
DIS hemsida. Vi vill passa på att
påminna er som inte uppmärksammat detta. Ta kontakt med fadder
för hjälp om du inte har tillgång till
Internet och DIS hemsida.
Uppdateringen finns under ”DISGEN”, välj därefter ”Uppdateringar, Tips och Råd”. Du kan uppdatera direkt från alla 8.0-versioner.
Men om du har en tidigare version
än 8.0b installerad, så bör du också
komplettera med ”Uppdaterad karta”.
I 8.0c är ett antal problem åtgärdade, bl.a. i säkerhetskopiering, utskrift och i import/export i GEDCOM-format. Även exporten till
HTML-format för publicering på
Internet är åtgärdad. Tyvärr finns
en del brister kvar som drabbar de
som inte använder Internet Explorer som webbläsare.
Du får mer information om problem och åtgärder på hemsidan, hos
faddrarna och med hjälp av DIS
Forum.
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ning i förhållande till höjdförhållandena. Se bilden!
www.lantmateriet.se

Kartografi
och GIS

Ä

r kartografi och geografiska informationssystem något för oss
släktforskare? Ja, förvisso! Med
kartans hjälp kan vi visualisera våra
släktingars utbredning geografiskt. Med
GIS-lösningar kan vi visa var, när och
hur våra släktingar rört sig i geografin.
Vi har också möjligheter att analysera
populationer av människor från olika
tidsperioder och jämföra bl a både rörlighet och utbredning. I programmet
DISGEN 8 finns det möjligheter att rita
livslinjer. Med programmet GeoTime
(beskrivet på annan plats) kan vi lyfta
fram tidsaspekter för dessa livslinjer. Det
finns många andra presentationsvarianter för geografisk släktinformation.
Under dagarna 2 - 4 april hölls årets
Kartdagar med GIT-mässa, denna gång
förlagd till Elmia i Jönköping. Onsdagen den 2 apr var ägnat GIT-dagen, GIT
står för Geografiska informationsteknik
och arrangörer var Kartografiska Sällskapet och MBK-Leverantörernas förening. Ett stort antal utställare av produkter och tjänster kring kartografi och
GIS/GIT (GIS står för Geografiska Informationssystem). En serie föredrag
hölls, däribland ett av C-J Ångström om
Historiska kartors roll i släktforskningen. Ett extra föredrag med samma tema
hölls för Jönköpings GF på onsdagskvällen.
Här följer en förteckning av några av
utställarna som jag besökte med korta
presentationer (ofta citat från deras egna
hemsidor)
Kartografiska Sällskapet, KS, är en ideell förening som grundades
1908. Den intresserar
personer och organisationer verksamma
inom teknikområdena
kartografi, GIS, visualisering, geografisk informationsteknologi och geodesi. Medlemsavgift 100 SEK + mellan
25 och 75 SEK per lokalförening. KS
medlemstidning Kart & Bildteknik, f d
Kartbladet, innehåller intressanta tekniska artiklar om olika aktuella projekt
och teknologier.

www.kartografiska.com
(en utmärkt portal till kartografi och
GIT/GIS information).
Kartteknisk intresseförening (KIF) är öppen för alla med intresse för ritningar, kartor
och kartframställning,
och den är ett nätverk
för utbyte av kunskaper
och erfarenheter inom kartområdet. KIF
bygger verksamheten kring utbildning,
utveckling och samverkan inom 18 lokalföreningar. Medlemsavgift: 90 SEK,
45 SEK för stud/pensionär. KIFs föreningsblad Kartlagt innehåller en blandning av historiska, tekniska och medlemsrelaterade artiklar.

SWEGIS är lokaliserat i Göteborg och
grundades 1997
som ett rent GIS-företag (Geografiska Informationssystem).
SWEGIS började som utvecklare och leverantör av tillägg för ArcView GIS,
men detta har nu utvecklats till att även
inkludera Internetapplikationer och försäljning av digitala kartor. SWEGIS är
också återförsäljare av produkter som
TeleAtlas, CadCorp.
www.swegis.se
MapInfo är ett globalt företag och ledande inom programteknologi. Vi
levererar lägesbestämda lösningar och
tjänster.
www.mapinfo.nu
(Fortsättning på sid 15.)

www.kifdirekt.nu
ULI, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation, är en ideell förening av svenska or ganisationer.
Medlemmar är myndigheter, företag,
institutioner, föreningar och andra organisationer. Dessa har gemensamt att
de producerar eller använder geografiskt
relaterad information. (Kanske något för
DIS på sikt?)
www.uli.se

Lantmäteriet Myndigheten behöver väl
inte någon närmare presentation. Se
även anteckningar från C-J Ångströms
föredrag. I montern visade man bl a hur
man på en tredimensionell terrängmodell draperade en historisk karta. Nu
kunde man tydligt se terrängens använd-

Liten ordlista
3D - Tredimentionell återgivning av
modeller av miljöer eller föremål
Fjärranalys - Metoder att från satellitbilder övervaka registrera, detektera och analysera miljön
Fotogrammetri - Metoder att från flygbilder och sensorer göra datainsamlingar, mätningar, höjdmodeller och bildpresentationer
Geodesi - Mätning på marken med
GPS, laser eller optisk vinkeloch avståndsmätning
GIS - Metoder att med geografiska
informationssystem göra analyser, beräkningar, simuleringar
samt använda som beslutsstöd
GIT - IT-baserade metoder och verktyg för geografiska databaser ,
IT-arkitektur, visualisering och
Virtual reality
Kartografi - produktion och tillhandahållande av kartor i analog och
digital form
QTVR - En teknik att skapa en virtuell miljö byggd på serier av överlappande foton som bildar 360graders panorama
Virtual Reality - IT-baserade metoder
för att återge tänkta miljöer baserat på planerade förändringar
och ingrepp
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Historiska
kartor i släktforskningen

K

ortfattat referat från föredrag för
Jönköpings GF den 2 april av CJ Ångström, ordf Midälva GF,
med mer än 50 års erfarenhet av kartor
från bl a Lantmäteriet
Släktforskningen leder ofta till en fördjupning i hembygds- och byforskning
med källor som bouppteckningar, domböcker, kartor mm.
Kartläggningen av vårt samhälle påbörjades i Härnösandstrakten av Andreas Ureus på 1620-talet. 1828 startades
den svenska lantmäteriverksamheten.
Syftet med kartläggningen vid denna tid
var bl a att ligga till grund för beskattning som finansiering av olika krigsuppdrag. Under 16-1700-talet mäts
vägar upp, post- och gästgiveriverksamheten systematiseras. Under 1750-1800talet dokumenteras storskiften för att
under 1800-1827 följas av enskiften.
Efter 1828 sker laga skiften, som var
kombinationer av stor-och en enskiften.
I lantmäterihandlingarna finns bl a information om
-

var folk bodde, om de var bönder
eller torpare
hur vägsystemet var utbyggt
namn på ägor
beskrivningar av byggnader
förekomsten av sågar, kvarnar,
fäbodar mm
bomärken och signaturer som
underskrifter på dokument

Värderingslängder anger husens storlek, höjd, takbeläggning, väggar mm.
Dessa typer av lantmäterihandlingar
finns i original i Gävle och betraktas som
renoveringsexemplar. Dessa hanteras
inom EU-projektet Digital Historical
Maps (DHM). Mer teknisk information
på webben under
www.dhm.lm.se
(fn bara på engelska även om en
svensk flagga finns på startsidan). Digitaliseringen innebär att kartorna lagras
i DjVu-format.

för mellan ca 200-500 SEK.
Häradsekonomiska kartan är framtagen under en längre tidsperiod mellan
1859 och 1934. Innehåll, kvalitet och
manér skiftar. 1600 kartor kommer att
erbjudas på DVD. Se separat artikel om
detta.
Sockenkartor finns från två perioder,
nämligen från slutet av 1600-talet till
början av 1700-talet samt under tiden
1845-1859. Det är kartorna från den senare perioden som har digitaliserats.
Övriga kartor som finns på nätet är

I Härnösand finns s.k. kladdar som är
konceptexemplar.

-

Läns- och landskapskartor 17451843 med socknar och härader

I olika bykistor finns sakägarexemplar.
En bykista är normalt en träkista med
tre lås där man förvarade pengar, handlingar mm. Ett EU-projekt pågår för att
rädda dessas historiska innehåll. Många
av dessa bykistor har brunnit upp under
åren.

-

Generalkartor, blandade översiktskartor i mindre skalor från 1696 till
1792

-

Jordeböcker 1630-1650 som utgör
kartläggningar av i första hand krono- och skattehemman

Du kan läsa mer om DHM-projektets
framsteg och utbudet på kartor hittar du
på

-

Lantmäterikartor med bl a storskiftes- och laga skifteskartor samlade
under 350 år.

-

Stadskartor från 1630-tal till 1974

-

Vägkartor från 1731 till 1742 som
togs fram kartläggning och planering
av samfärdsel och postgång liksom
för militära behov.

www.lantmateriet.se
välj kortfliken ”Historiska kartor”.
OBS för att se de olika kartorna klickar
du sedan på kartbilden med texten ”Välkommen till Historiska Kartor” (detta är
kanske inte uppenbart för alla, själv fick
jag fundera en stund).
Generalstabskartan (ursprungligen
Topografiska kårens karta över Sverige)
började tas fram 1827 och gavs ut från
1874. Den blev rikstäckande först 1923.
Kartan har underhållits fram till 1971.
Kartbladen kan köpas (tryckt /digitalt)

Som avslutning visade C-J ett exempel på en framtidskarta - ett släktforskarnas ”dataspel” där man i en 3D-film
zoomade in kartor och förflyttades mellan tidsplan med tillhörande kartförändringar. Filmen var framtagen på lantmäteriet.
Björn J

Gårdarna förändrades genom
-

hemmansklyvning
ägostyckning (från 1880 -)
avsöndring (via köpeavtal och
lagfart som ledde till fastighetsbildning)
Storskifteskartor innehåller

-

Ägofigurer (Bönder, torpare, ...)
Hävdeförteckningar (gällande före
skiftet)
Delningsbeskrivning (gällande
efter skiftet)

Tips: sök husen och se efter vem som
bodde var. Observera att ej alla av de
normalt 30-40 husen på en gård ingår i
beskrivningen!

Ordf. i Jönköpings GF, Eva Dahlberg, hälsar C-J Ångström välkommen!
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GeoTime
Ett program för tredimensionella
”livslinjer”

med SLÄKTFORSKARNYTT

tan kan vara vilken typ av karta som helst,
men i format .bmp eller .jpg. Här förekommer inga koordinater som definierar
kartans hörn eller de olika orternas lägen.
Ställ också de olika vinkelvärdena under
bilden på 0 så att kartbilden blir plan på
skärmen. Då är det lättare att se orterna
(spec. texten i kartan) och placera ut ortsreferenserna (mom 3 nedan).
2) Definiera den eller de personer som skall förses med livslinjer (Individuals i Tools-menyn) . Här anger jag endast en
person för tydlighetens skull. Ange även färg och tjocklek för

G

eoTime är ett pedagogiskt programverktyg, framtaget
på Handelshögskolan 1i Göteborg, som används för att
illustrera olika förlopp i tid och rum. Det har några år
på nacken och det finns kanske ett och annat att ”klanka på”.
Programmet har ändå en intressant egenskap i sin presentation av livslinjer, som vi saknar i DISGEN.
Programmet är framtaget inom projektet Geografiska Perspektiv och redovisas på internet-adressen
http://hem.passagen.se/geografiskaperspektiv/
Enligt Bodil Jansund på Kulturgeografiska institutionen vid
Handelshögskolan, en av forskarna i detta projekt, är det fritt
fram för var och en att för egen räkning använda programmet

”livslinjerna” och om personens namn skall komma med som
”legend” - förklaring i bilden eller ej.
3) Definiera orter (Places i Tools-menyn). Genom att dubbelklicka någonstans på kartan så kommer det upp en dialogbox
där ort, symbol och symbolfärg anges. Upprepas för alla orter.
Symbolerna kan läggas rätt i efterhand genom att dras till
önskad punkt på kartan med musen. Ange också om symbolförklaring med ortnamn skall visas eller ej.

GeoTime. Programkonstruktörens upphovsrätt är överlåten på
Institutionen.
Med GeoTime kan man skapa tredimensionella ”livslinjer”
för en eller flera personer, med angivna orter och tidpunkter
på en kartbild. De olika orternas lägen markeras i kartan och
de olika livslinjerna bildas av linjer mellan de olika orterna
där personen har vistats. Kartan kan vridas och lutas för att
uppnå bästa synlighet för de olika livslinjerna.
Här följer kortfattat en beskrivning på de olika stegen som
utförs. För att ge exemplet släktforskaranknytning utgår jag
från lite egna data hämtade från DISGEN.
1) Importera en kartbild (Import Map i File-menyn). Kartbilden är den bild som jag skapat för mig själv i DISGEN med
mina förflyttningar. Eftersom jag flyttat över södra Sverige
väljer jag en karta med bara länen utskrivna i DISGEN. Kar-

4) Ange personens vistelsetider på de olika orterna (Paths i
Tools-menyn). Orterna sorteras i kronologisk ordning. Luck-

med SLÄKTFORSKARNYTT
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linjer, nämligen riktning och tidpunkt (tidsperiod), vilket vi
saknar i dagen DISGEN. Kanske egenskaper av detta slag
borde vara med i nästa version?

Tekniken bakom ...
Programmet är skrivet i C++ och har getts en låg ambitionsnivå rent tekniskt - tanken var att det skulle fungera i de i
många fall gamla datorerna (med små bildskärmar) som finns
i många skolor. Det skapade ”projektet” lagras i en textfil som
innehåller uppgifter om kartfil, dess rotation, de olika orterna
och de olika tidsperioderna för varje angiven person.

or i årtalen mellan olika orter tillåts. Kan vara aktuellt om
man inte har klart för sig alla förflyttningar i detalj. Detta är
fallet för den första förflyttningen i exemplet. De nya livslinjernas ”skuggor” på kartan motsvaras nu av de livslinjer som
DISGEN ritat ut i den använda kartan.
5) Skapa en tidsaxel. Här blir det lite klurigt. Börja att ange
ett jämnt startår (här 1940. Mån , dag och klockslag behöver
inte anges -blir automatiskt 0). Avståndet mellan skalstrecken anges av ”Factor” som jag satt till 10, dvs 10 år mellan

[Settings]
MapFile=C:\Dg8Data\D-björn\björns-karta.jpg
MapAngle=30;-23
Height=191
[TimeScale]
Start=1940-01-01 00:00
Length=8
Unit=Years
Factor=10
[Places]
Floby=Circle;Red;97;95;1
Gunnarp=Triangle;Red;81;147;1
Alingsås=Square;Red;71;104;1
Göteborg=Star;Red;54;116;1
Lund=Small Circle;Red;90;240;1
Linköping=Small Triangle;Red;173;78;1
[Individuals]
Björn=Red;4;1
[Path:Björn]
Place0=Floby;1944-01-01 00:00;1946-01-01
00:00;0;1;0
Place1=Gunnarp;1948-01-01 00:00;1951-01-01
00:00;0;0;0
Place2=Alingsås;1951-01-01 00:00;1964-01-01
00:00;0;0;0
Place3=Göteborg;1964-01-01 00:00;1966-01-01
00:00;0;0;0
Place4=Lund;1966-01-01 00:00;1970-01-01 00:00;0;0;0
Place5=Linköping;1970-01-01 00:00;2003-01-01
00:00;0;0;0
[Texts]
Text0=1940;5;182;Black
Text1=1960;5;137;Black
Text2=1980;5;91;Black
Text3=2000;4;47;Black

Om du skulle vilja extrahera motsvarande uppgifter så kan
du komma en bit på vägen genom att använda DISGENs Utdragsfunktion (under menyn Utskrift). Börja med att göra en
söklista över de personer du vill ha med. Skapa en egen Utdragsbeskrivning med följande utseende:
skalstrecken. Sedan anges längden (Years) på tidsaxeln i vårt
fall 8 skalstreck, d.v.s. 8*10 år. Nu kan du även flytta den
horisontella startlinjen till lämplig position så att den inte ”är
i vägen”. Det gör du genom att ändra värdet på ”Graph Position”.
6) Nu är det dags att rotera och luta på kartan. Försök hitta
ett läge där de olika ortlinjerna inte skymmer varandra och så
att livslinjerna blir enkla att följa. Skruva alltså på de två
vinkelparametrarna ”Rotation Angle” och ”Tilt Angle”
7) När du fått karta och livslinjer där du vill ha dem är det tid
att också sätta årtal på lämpligt valda delstreck på tidsaxeln.
Välj ”Insert text” i Edit-menyn. Vill du ta bort text klickar du
först på ”Remove” i samma meny och sedan på textmassan.
Programmet illustrerar en viktig aspekt i en persons livs-
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Se till att du bara tar med händelsenotiser, t.ex. född, död,
flyttade. Välj också utskrift i 1 spalt för att uppnå önskat sorteringsresultat. Allt detta specificerar du på fliken Installningar. Skälva utdraget startar du på fliken Eget och väljer den
tidigare skapade söklistan.
För att detta skall fungera bra behöver man ha en viss ordning på sina notiser. Med tanke på att GeoTime beaktar vistelser på de olika orterna finns det naturligtvis en koppling
till Levde-notisen, men då måste man vara konsekvent och
använda denna notistyp överallt. Eftersom Utdragsfunktionen ju inte på något sätt är anpassad till GeoTime får man
göra så gott det går. Med den angivna utdragsmallen applicerad på söklistan och utskriven till en textfil får du ett embryo
till GeoTime projektfil som ser ut så här:
Först kommer namnet. På så vis är notiserna samlade per
person. Sedan kommer datum först för varje notis. Ta bort

detta, då denna text bara säkrar den inbördes kronologiska
ordningen på livslinjebidragen. Eftersom Utdraget inte kan
generera löpnummer får du själv byta ut siffran i ”Place0” för
varje unik ort på resp. rad. Saknas datumet månad och dag får
du fylla på med t.ex. -01-01.
Du måste justera den andra (tredje i bilden) datumuppgiften så att den speglar slutdatum för vistelsen på orten. Fyll
sedan på med de olika uppgifterna som du kan ta från exemplet ovan.
Slutligen kan du markera födelsetidpunkt genom att sätta
en 1:a istället för den andra 0:an från slutet - utnyttja notisbenämningen som lagts på i slutet. Även denna skall bort! De
övriga O:orna indikerar död och något annat. Sätt dit ett lämpligt filnamn och spara textfilen med namn följt av typen .grf
och ladda den i programmet för en sista trimning före utskrift.
Lycka till! Har du idéer runt denna typ av presentation, varianter på temat eller möjligen egna lösningar så är du välkommen att berätta om dem i Diskulogen!
Björn J
Bakgrundskartor i DISGEN bör inte täcka hela Sverige! I
alla fall inte i en bild. Det blir alldeles för mycket att hantera för DISGEN! Lägg in bakgrundskartor för de socknar
där du har din släkt. Du kan också lägga in bilder / flygfoto
som bakgrunder. Välj att väcka en liten yta, t.ex 100x100
eller 200x200 m. Det blir enklast om du väljer fyrkantiga
bilder. Koordinaterna anges ju i meter. Bilderna framträder
mer och mer ju mer du zoomar in på orten. / Björn

Släktforskardagarna
22-24 augusti 2003

vid Ronneby Brunn
Tema: land & Hav
Bönder - Båtsmän - Fiskare - Stenhuggare

Program
Fredag 22 augusti
9.00
Världsarvsutflykten
Karlskrona
10-17
Ordförandekonferens
Ronneby Brunn *
10-17
Redaktörskurs - Tidningar Ronneby Brunn *
10-17
Redaktörskurs - Internet
Ronneby Brunn *
13-17
Cirkelledarkonferens
Ronneby Brunn *
19.00
Ordförande- och redaktörsmiddag
Ronneby Brunn *
Lördag 23 augusti
9.30
Invigning av släktforskardagarna
Ron Konf.-center
10.00
Föreläsning
Ett föredrag i Marinmuseums regi (prel)
Stora Salen
11.00
Föreläsning
Om EMIBAS I VÅRA HJÄRTAN
Nytt liv i gammalt projekt! Ted Rosvall och
Anna-Lena Hultman
Stora Salen
11-14
Lunch
Ronneby Brunn
13-16
Riksstämma
Stora Salen *
17.00
Utställningen stänger
Ron Konf.-center
19-22
Stämmomiddag och underhållning
Ronneby Brunn
Söndag 24 augusti
9.00
Utställningen öppnarRon Konferenscenter
9.30
Föreläsning
Förfädernas liv i bilder
Kony Södring
Stora Salen
11.00
Föreläsning
Danskar eller Svenskar, borgare och bönder
i 1600-talets Blekinge
Kalle Bergman
Stora Salen
11.30-14 Lunch
Ronneby Brunn
13.00

Föreläsning
Pesten i Blekinge, flottan och båtsmännen
Bodil Persson
Stora Salen
14.00
Föreläsning
På marginalen - människor och landskap i
Blekingsk skogsbygd
Thomas Persson
Stora Salen
15.00
Avslutning
Ron Konf.-center
15.30
Utställningen stänger
Ron Konf.-center
* markerar internt arrangemang för Sveriges Släktforskarförbund.
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Minimiantalet för att bussutflykten
skall bli av är 35 anmälda. Man kan
boka biljett till utflykten på bokningssidan.

Världsarvsstaden
Karlskrona

D

en 2 december 1998 blev Örlogsstaden Karlskrona med sina unika historiska marina miljöer utsedd till Sveriges nionde världsarv av
Unesco:s Världsarvskommitté.
Det är till stadens välbevarade marina 1600- och 1700-talsmiljöer som
världsarvsutflykten går fredagen den 22
aug.
En halvdagsutflykt med buss från
Ronneby Brunn Hotel efter frukost, med
start kl 09.00.
Turen ger en fantastisk överblick av
staden och dess vackra byggnader tillsammans med en presentation av stadens historia. Under resans gång upplever ni några av Karlskronas verkliga
sevärdheter som Stortorget med dess
vackra och imponerande kyrkor. En av
Sveriges största träkyrkor, Amiralitetskyrkan stod färdig år 1685 och framför kyrkan vaktar en av Karlskronas
mest berömda symboler, trästatyn Rosenbom. Den äldre delen av Örlogsvarvet grundades samtidigt som Karlskrona 1680 och är idag en del av världsarvet. Här besöker vi den 300 m långa
repslagarbanan från 1692 och Vasaskjulet från slutet av 1700-talet. På Örlogsområdet ligger även Polhemsdockan, anlagd 1716-1724, som en gång
räknades som världens åttonde underverk.
Utflykten avslutas med en guidad
rundvandring på världsberömda Marinmuseum.
Efter rundvandringen ges det tillfälle
till 2 timmars paus då man kan äta lunch
eller titta runt i Karlskrona på egen hand
innan bussen går tillbaka till Ronneby
Brunn.
Kostnaden för utflykten är 275 SEK.
Lunch ingår ej, men det finns ett antal
trevliga restauranger och barer i närområdet. Vill man smaka på genuina
Blekingska gråa kroppkakor rekommenderas ett besök till Kroppkakekiosken i Hoglands Park.

Boende
Radisson SAS Ronneby Brunn Hotel
****
Riksstämman och Släktforskardagarna
är förlagda i omedelbar närhet till Ronneby Brunn.
I samband med Riksstämman och
Släktforskardagarna har Blekinge Släktforskarförening preliminärbokat 150
rum med incheckning fredag och 250
rum incheckning lördag, till ett specialpris, samt även 25 rum från torsdag.
Bokning sker direkt till Ronneby Brunn
i första hand vi E-post
info.ronneby @radissonsas.com
eller fax 0457-156 47. Finns det ingen
möjlighet att utföra bokningen via Epost eller fax är det möjligt att som sista
utväg boka via telefon 0457-750 00.
(OBS! Endast vardagar och under dagtid). Uppge att det avser Släktforskardagarna.

Övriga logiförslag
Grand hotel ligger vid järnvägsstationen på ca 30 minuters gångavstånd
till platsen för Riksstämman och
Släktforskardagarna. För prisinformation och bokning ring 0457-268 80
Hotell Villa Vesta ligger på ca 30 minuters gångavstånd från Ronneby
Brunn. För prisinformation och
bokning ring 0457-661 36
Vandrarhem finns bara 10 minuters
promenad från Ronneby Brunn.
Telefon 0457-263 00
Gula Huset ligger vid Järnavik i
Bräkne-Hoby drygt 15 km från
Ronneby. Telefon 0457-822 00
Villa Nora inte så lång från Brunnen.
Telefon 0457-314 04
Kontakt kan även tas med Turistbyrån i Ronneby på telefon 0457-180
90 alt. 186 53 eller 186 55.
Önskas andra alternativ kan Blekinge
Resebyrå i Ronneby förmedla
detta. De kan också hjälpa till med
resor. Kontakt tas direkt på telefon
0457-45 54 00.
Informationen hämtad från
http:www/genealogi.se/blekinge/
2003/

Kartografi och GIS
(Fortsättning från sidan 10)
MMG, Medact Media Group AB, är
en växande tidningskoncern inriktad på att ge ut kvalitativ, prenumererad
fackpress. En av tidskrifterna är Nordisk Geomatik: Mätning, beräkning, visualisering, kartering, positionering och
navigering. Grunden för allt ägande är
geomatik, att mäta och att märka ut land.
Idag gör man det med hjälp av satelliter, flygfoto, laserstrålar, radiovågor och
datorer. Nordisk Geomatik berättar om
människorna och metoderna. Om praktikfallen som gör vardag av teoretiska
resonemang.
www.medact.se/t_geomatik/index.asp
De flesta programsystemen kostar tusentals kronor och är normalt inte tänkta för användning av gemene man. Men
de olika teknikerna kan säkerligen tillämpas och i anpassad form även utnyttjas för t.ex. släktforskning.
En intressant företag
som inte var med på
mässan är ChartWrite.
Det är ett svenskt programutvecklingsföretag
specialiserade på tilllämpningar som sammanför geografi (kartor, ritningar, positionsdata etc) med annan information.
Företaget lanserar ett gratisprogram
Ninox MapViewer.
Med Ninox kan du läsa in och visa
många olika typer av digitala kartor
(både kartbilder och vektorkartor i olika
format). Kartor som du hämtar från
Lantmäteriets webbtjänst ’Din Karta’
anpassar Ninox automatiskt till rikets
koordinatsystem så att du direkt kan
använda kartan för att mäta avstånd, tillsammans med GPS m.m. Du kan skanna egna kartor och sedan i programmet
själv mäta in den i rikets koordinatsystem för att enkelt kunna utföra korrekta
mätningar.
www.chartwrite.se
Björn J

Vem vet vad som
händer imorgon?
Utnyttja DIS Arkiv för
lagring av din
säkerhetskopia.
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Frimurarorden
och dess
arkiv

D

et finns många sätt att få reda på
mer om sina släktingar än vad
som står i kyrkböcker. Till de troligen mer outnyttjade källorna i Sverige
hör materialet i föreningsarkiv och arkiv hos loger och ordnar av olika slag.
DIS-Småland försökte genom sitt årsmötesföredrag i februari 2003 råda bot på
detta.

med SLÄKTFORSKARNYTT

våningen på Stora Hotellet, som bl.a.
visade sig ha en fantastisk konstgjord
stjärnhimmel.
Föredraget hölls av Johanneslogens
Ordförande mästare Åke Edlund och
ordens informationsansvarige Lars von
Knorring med bistånd av logens arkivansvarige Gunnar Zimmerman. De visade oss också runt i de lokaler som är
öppna, bl.a. fick vi se det unika träaltaret från 1750-talet av hovbildhuggare
Johan Ljung.
Johan Ljung (1717-1787) var ornamentbildhuggare som bl.a. dekorerade
flera av de kungliga slotten. Han har
även gjort predikstolen i Klara kyrka i
Stockholm och i Ramsbergs kyrka (Gustaf III:s kyrka) i Bergslagen.

DIS-Småland har ambitionen att så
mycket som möjligt samverka med släktforskarföreningarna i sin region. Föreningens egna medlemmar är spridda över
landskapet, och eftersom man strävar
efter att hålla möten i olika delar av
Småland, så har man också börjat bjuda
in den lokala släktforskarföreningen.
Årsmötet hade förlagts till Jönköping
och medlemmar i Jönköpingsbygdens
genealogiska förening bjöds in till årsmötesföredraget på Stora Hotellet i Jönköping. Ett tjugotal av Jönköpingsbygdens medlemmar, utöver de som tillhör
båda föreningarna, hade hörsammat inbjudan – och möjligheten att se översta

Vad är frimurarorden?
Frimurarorden är Sveriges äldsta förening. Den första logen startades 1735 i
Stockholm, i en annan tid och under
andra förhållanden men man har i frimurarorden bevarat det ursprungliga i
språk och ritualer. I ordens egen information beskrivs Svenska Frimurareorden som en sammanslutning där män
av skilda samhällskategorier och från
olika yrkesgrupper träffas för att i kristen anda arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga
former. Nyckelorden i frimureriet är brödragemenskap, personlighetsutveckling
och människokärlek.
Läs mer på
http://www.frimurarorden.se

Åke Edlund berättade
om Frimurarlogen

Frimureriet i sig kan härledas till
1300-talet, och sägs ursprungligen vara
en form av yrkesgille eller samlingsform
för kringvandrande byggmästare, främst
kyrkbyggare. Ordet ”loge” kommer här

av arbetsbod. Ett organiserat frimureri
fanns i England på 1600-talet. Till
Sverige kom det från Frankrike på 1730talet med svenskar som blivit frimurare
där. I dag finns olika inriktningar på frimureriet i olika delar av världen, med
ca sex miljoner medlemmar, varav ca
15 000 medlemmar i Sverige. Det finns
andra frimurerisystem som även tar emot
kvinnor som medlemmar. Det svenska
systemet, t.ex. i Jönköping, har en damförening för hustru eller sambo till en
frimurare. För oss som ofta arbetar med
emigranter kan det vara bra att veta att
frimureriet i USA oftast kallas ”Freemasons” eller möjligen ”blue lodges”.

Jönköpings frimureri
Frimurarorden i Jönköping delas in i två
loger, S:t Johanneslogen Den Mellersta
Pelaren och S:t Andreaslogen Magnus
Ladulås. S:t Johanneslogen är äldst av
dem, den bildades 1800 och är en av de
tidigaste logerna utanför Stockholm och
Göteborg och dessutom Jönköpings äldsta förening. De fyra första medlemmarna var körsnär (buntmakare) Hegg, kapten Holmstedt, rådman Lindquist och
ryttmästare de la Grange. S:t Andreaslogen tillkom 1913 som en brödraförening och fr.o.m. 1932 som en loge. Sedan
1998 finns även en kapitelbrödraförening för de fyra högsta graderna. Det finns
tio receptionsgrader i det svenska frimureriet. S:t Johanneslogen, Den Mellersta Pelaren, är med de tre lägsta graderna inträdeslogen i Jönköping.
Johanneslogens första lokal (18001809) var buntmakare Heggs gård på
Östra Storgatan i Jönköping, därefter
Gamla rådhuset och sedan ytterligare en
lokal på Östra Storgatan fram till 1860.
När byggnationen av Stora Hotellet planerades bestämdes att frimurarorden Den
Mellersta Pelaren skulle få hyra lokaler
i hotellbyggnaden. Orden kunde därmed
flytta in när hotellet stod klart 1860, i
lokaler man möjligen kunde vara med
om att utforma, och har varit hyresgäst i
huset sedan dess. Efter en brand på Stora Hotellet 1929, som visserligen inte förstörde ordens lokaler, så gjordes en del
reparationer och en tillbyggnad även av
ordens lokaler. Då tillkom stjärnvalvet
som lär avbilda hur himlen såg ut över
Jönköping en afton i oktober 1930.
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Vad kan arkiven ge?

Kontakt

Orden har i Stockholm, i Bååtska palatset, både arkiv och bibliotek samt ett
museum som är öppet för allmänheten.
Man bör gärna höra av sig innan man
besöker dem, se information i telefonkatalogen eller på www.frimurarorden.se
. Det finns även lokala arkiv vid de olika logerna.

Är du intresserad av Frimurarorden och
dess arkiv, är du välkommen att kontakta DIS-Smålands ordförande Ingvar
Kärrdahl, som själv är medlem och ämbetsman i orden, per e-post

I arkiven finns uppgift om när en person togs emot, namn, ålder och födelseår. Dessutom finns uppgifter om när han
tog vilka grader, och det kan finnas uppgift om yrke och material som brev, foton, nekrologer etc. Det framgår även
om han hade ett ämbete inom orden. I
den minnesskrift som gavs ut i samband
med Den Mellersta Pelarens 200-årsjubileum finns en förteckning över logens
ämbetsmän genom åren.

Eva Dahlberg

Jönköpings frimureri täcker geografiskt in området Eksjö-Vetlanda-Värnamo-Reftele-Jönköpings kommun, och
har nu ca 650 medlemmar. Totalt har
3 300 personer tagits emot som medlemmar i Jönköping sedan 1800.
Man tar helst emot skriftliga förfrågningar om personerna som söks, antingen till Jönköping (Den Mellersta Pelaren) om man vet att personen var verksam här eller till Ordens kansli i Stockholm. Det är viktigt att man uppger så
fullständiga uppgifter man kan och inte
bara ett namn. Ange helst namn, tidpunkt (levnadstid, födelseår eller vad
man annars känner till), var personen
bodde och/eller vilken verksamhetsort
personen hade. Man bör helst veta att
den man söker var medlem i en orden,
så det inte blir alltför många chansartade sökningar.
Efter en välsmakande lunch i frimurarordens matsal, fanns möjlighet att slå
i de register som orden har. Flera medlemmar lät höra diskreta glädjeyttringar, när man gjorde fynd i arkivet. Några
fick en dödsruna ur en tidning från 1900talets första hälft, några fick t.o.m. kopia på ett foto på sin släkting medan
andra endast fick veta att en släkting
varit medlem och vilka grader han fått.
Det vi fick se var alltså bra exempel på
hur man kan ge kött på benen åt de torra
årtalen som släktforskningen annars lätt
består mest av.
Dessutom hade DIS-Smålands representanter även förevisning av databasen
DISBYT och släktforskarprogrammet
DISGEN, samt sin samling av cd-skivor med Smålandsanknytning.

karrdahl@telia.com
eller telefon 0370-65 07 15.

Nyttiga källor
på CD-skivor

S

edan ett par år tillbaka finns i Trel
leborg ett företag som heter Microscan och som fotograferar av källor och litteratur av intresse för släktforskare. Bakom företaget står Paul Hall,
som är släktforskare i Trelleborg. Ofta
har Niklas Hertzman hållit i kameran.
Man har koncentrat sig på material som
finns inom Lunds landsarkivs område,
dvs. Skåne, Blekinge och Halland. I samarbete med landsarkivet har man även
fotograferat av vissa rödmärkta volymer,
som man som släktforskare inte kommer åt.
Tekniken är egentligen mycket enkel.
Intressanta dokument fotograferas av
med digitalkamera och läggs som vanliga jpeg-filer på en CD-skiva. För att man
lätt skall kunna hitta rätt sida, görs ett
index i Excel-format. Enkelheten gör att
det funkar bra att läsa sidorna i både PC
och Mac. Om man inte har ett bildvisningsprogram eller Excel i sin dator,
finns gratis visningsprogram att tanka
ner. Bilderna är i färg, och beroende på
vilket program som du läser bilderna i
kan du förstora bilden om du har problem att läsa texten.
Som exempel på litteratur kan man
nämna Nationsmatriklarna för Lunds
universitet tillsammans med ett gemen-

samt register för dessa matriklar som
bara finns i några exemplar. Ett annat
exempel är Otto Lindbergs Landstaten i
Malmöhus och Kristianstads län som
innehåller biografiska uppgifter om
kronofogdar och liknande.
Olika befolkningslängder såsom vissa katekismilängder, mantalslängder,
jordeböcker, trohetsförsäkringar och liknande har man också fotograferat av. Ett
exempel är mantalslängden för Malmöhus och Kristianstads län 1765-66 som
innehåller namn på alla barn i hushållen.
Man har också fotograferat av 1250
kyrkoboksvolymer. Exakt vilka kan man
se på Microscans hemsidor. Där kan man
också ladda ner Östra Hobys husförhörslängd från 1820 som man har hittat i
handlingar till mantalslängder. Prisnivån är likvärdig med SVARs pris för
mikrokort. Exempelvis kostar Tygelsjö
C:2 100 kr hos Microscan på CD-skiva
och 108 kr hos SVAR på mikrokort.
Eftersom jag har en del anor från Malmö, tycker jag naturligtvis att det är trevligt att det finns fyra CD-skivor med olika register som annars bara finns tillgängliga på Malmö stadsarkiv.
Jag tycker att detta är ett system som
fungerar bra i all sin enkelhet, och skulle egentligen önska att vi kunde få ännu
mycket mer material på detta sätt. Brukar man gå till biblioteket för att läsa
mikrokort, så är det ju smidigare att kyrkoböckerna i sin dator. Det kan kännas
lite tråkigt att titta på CD-skivor på datorn istället för att bläddra i böcker, men
är bokhyllorna redan överfulla, så är
detta ett utmärkt alternativ.
Mer info finns på
http://www.microscan.nu
Olof Cronberg
(Se även Olofs artikel om modern
släktforskning på annan plats / Red.)
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Inom parentes tycker jag att Genlinefunktionen i DISGEN är bra, då man
enkelt kan fylla hela skärmen med bilden från kyrkoboken. Ingen yta slösas
bort med onödiga menyer.

Modern
släktforskning

S

om gammal släktforskare blir det
allt mer sällan som man finner nya
anor, och de släktforkar-nötter som
man stöter på blir allt svårare att knäcka.
Samtidigt finns de alltid i bakhuvudet.
Ibland när man i ett oväntat sammanhang stöter på ett namn som är på jakt
efter, så börjar man fundera om det kan
vara rätt person.
Ett sådant exempel i min släktforskning är sämskmakaren i Växjö Petter
Dahl (1758-1830) som gäckat mig i
många år. Han var svärson till Magnus
Ingeldahl (1721-1797) som hade samma yrke i Växjö. En av hans döttrar
Anna Margareta Dahl (1786-1838) gifte sig med Nils Hagelin (1784-1864) i
Ystad. När Petter Dahl dog 1830 i Växjö uppges han vara född 9/1 1758. Av
olika skäl har jag misstänkt att han var
född i någon skånsk stad. I Ystad fanns
en passande sämskmakare Sören Dahl,
som har många barn men ingen Petter. I
Kristianstad fanns en stadsprofoss Pehr
Dahl som hade en son Petter född 1/4
1758. Siffrorna i födelsedatumet skulle
ju kunna vara omkastade och fellästa.
Av någon anledning som jag nu har
glömt kände jag mig inte nöjd.
Jag gick istället grundligt igenom
Växjös husförhörslängd, och fann då att
Petter vid ett tillfälle hade en gesäll Jöns
Dahl född 1766 i Helsingborg. Jag följde detta spår och det visade sig att Jöns
hade en bror Peter född 1759 som skulle
kunna passa. De var söner till timmermannen Andreas Dahl och Christina
Borg. Jag minns ej längre varför, men
jag ögnade igenom dödboken och fann
då Peter Dahl dog 1783 av tärande sjukdom 23 år gammal. Då gick luften ur
detta projekt, och jag ägnade min släktforskardag åt annat.
För några veckor sedan, införskaffade
jag ett antal CD-skivor från Microscan
bl.a. mantalslängden för hela Skåne
1765/66. Den har den trevliga egenheten att alla barnen är uppräknade, även
de som är minderåriga. För oss skånska
släktforskare, som på 1700-talet nästan
alltid får klara oss utan husförshörslängd, kan en sådan mantalslängd vara
värdefull. I jakt på andra släktingar slog
jag upp Ängelholm och läste igenom
den. Under nr 73 såg jag plötsligt sko-

makaren Petter Dahl
med hustru och barnen
Ivar, Petter, Magnus,
Dorotea och Ulrica.
Skulle sonen kunna
vara min eftersökta
sämskmakare i Växjö?
Jag bläddrade fram
mina gamla anteckningar från Helsingborgs-spåret och
fann att vid ett barndop 1755 var skomakarmäster Pet. Dahl på Rögle fadder.
Visst kommer ishockeylaget Rögle från
Ängelholm! Jag kollade släktforskarförbundets ortnamns-CD och fann att Rögle låg i Välinge sn utanför Ängelholm.
Hur långt har Genline kommit i Malmöhus län? Till min förvåning visar det
sig att Välinge är tillgängligt. Jag bläddrar fram 1758 års födelsebok och finner
att en Petter Dahl föddes på Rögle den
9/1 som son av skomakaren mäster Petter Dahl och Maria Brita Holmelin. Datumet stämmer. Det finns en koppling
till Jöns Dahl som var gesäll i Växjö.

Holmelin har jag stött på tidigare i min
skånska släktforskning men på ett sidospår. Hur vanligt kan det namnet vara?
Jag gör en sökning i DISBYT och finner att två släktforskare har uppgifter
från 1700-talet om Holmelin. Spåren
leder till en Ivar
Holmelin som tillsammans
med
Christina Swartberg har barn födda i Malmö och sedan dör i Helsingborg. Jag går då in
på Demografiska
databasen för Södra Sverige (DDSS)
som har under övriga databaser har
en databas Lunds
demografiska databas, som berör Helsingborgs-trakten. Jag finner registerposten för Ivar Holmelins begravning
1745.
Från Microscan hade jag också köpt
CD-skivor med de register som finns på
Malmö Stadsarkiv. I registret till Malmö Sankt Petri finner jag namnen på Ivar
Holmelins barn som är födda i Malmö.
Via sidnummer kan man gå in på Genlines websidor och plocka upp födelseboken.
Jag mejlar till Leif Petersson som jag
fann i DISBYT de uppgifter som jag funnit. Jag får tillbaka en personakt för Ivar
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Holmelin med uppgift om barnens födelser och faddrar vid dopen. Jag tar
också kontakt med Gert Påhlsson som
har tillgång till Helsingborgs historia del
6.1 som innehåller uppgifter om alla
borgare i Helsingborg som haft förtroendeuppdrag. Det visar sig att skomakaren Petter Dahl och hans bror timmermannen Andreas Dahl är söner till timmermannen Pehr Dahl och hans hustru
Barbara Mattisdotter Falk
En ny titt i DISBYT ger vid handen
att Pehr Dahls hustru sannolikt kan följas ett par generationer bak i tiden. För
att ta med de uppgifterna, vill jag först
kolla med Anders Berg som skickat in
uppgifterna till DISBYT vad det finns
för källa.
Jag passar också på att kolla Holmelin på FamilySearch, som ju är mormonernas stora släktdatabas. Där blandas
släktträd som släktforskare skickat in
med uppgifter som är registrerade i registerprojekt. Kvaliteten kan växla ganska mycket. Ibland är det ganska uppenbart att uppgifterna lästs fel eller att
kopplingar är orimliga. Liksom när det
gäller andra databaser som DDSS eller
DISBYT måste man kolla att uppgifterna verkligen stämmer. Av intresse finna
jag en Sören Holmelin som gifter sig
1730 i Laholm. Han skulle kunna vara
en yngre bror till Ivar. Eftersom jag vet
att Hallands Gfs vigselregister finns på
internet, går jag in på DDSS igen, där
denna databas finns under Övriga databaser. Det visar sig att Sören Holmelin
var bagare, dvs samma yrke som Ivar.
Eftersom släktnamn ofta är bildade av
stamorten, så kan det ju mycket väl vara
så att Holmelin kommer från Laholm.
Eftersom Halland ännu inte finns inskannat på Genline, kan jag ännu inte
gå vidare via min dator.

ordet född, för att på det sättet få sidor
som rör släktforskning.
Som synes kan man finna ganska
många uppgifter idag utan att resa sig
från stolen. Man skall ha i åtanke att de
register som finns är utmärkta för att ta
fram spännande hypoteser. Sedan gäller
det att verifiera så mycket som möjligt
via originalkällor. Både Genline som
skannar kyrkoböckerna från mikrofilmer
och Microscan som fotograferar av kyrkoböcker är utmärkta exempel på originalkällor via datamedia. Allt finns ju inte
på dator ännu och kommer inte att finnas på länge, så vi kommer ändå behöva
söka oss till arkiven för att få ytterligare
information.

www.familysearch.org

www.genealogi.se

Bra länkar
www.microscan.nu

www.genealogi.net

www.genline.se

www.google.com
www.dis.se/disbyt

Ett annat sökspår är att söka på Rötter. Denna gång fann jag ingenting spännande. En sökning på Stora släktsök gav
en hänvisning till Genealogiska Föreningen (GF). På
www.genealogi.net
finns GF:s släktnamnsregister och det
finns en hänvisning till någon tryckt
källa. Är man då medlem i GF kan man
mejla till dem och få ytterligare uppgifter. Har jag ett ovanligare namn eller by
som brukar jag också söka på
www.google.com
som är en vanlig sökmotor. Då brukar
jag skriva både namnet jag söker på och

Olof Cronberg
www.ddss.nu

Skaffa dig en
DIS-pin!
Finns att köpa på
DIS expedition
eller hos din regionförening!
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Så här började min släktjag, han satt med flera ”skokartonger”
forskning ...
med gamla handlingar bredvid sig, im-

M

in släktforskning började med
en kusinträff den 16 mars 1991,
det var min avlidne pappa som
var kusinen…
Men jag fick inbjudan tillsammans
med min mamma och hustru, jag bad
”arrangörerna” att skriva upp på en lista på vem som var vem osv. så är det
lättare för oss ”lite yngre” att placera
släktingarna.
Hörru Tommy, det är ingen lätt uppgift!!!
Jag svarade med tvärsäkerhetens hela
osäkerhet ”Det är lätt kirrat, vi har dator på jobbet så det kan jag åta mig!”
Nu var det ju så att jag saknade släktforskningsprogram men hade ordbehandlingsprogrammet ”CICERO” ett
Dosbaserat ordbehandlingsprogram.
OCH jag fick inte uppge en dels ålder,
andras förhållande m.m. ”Skriv Stig med
Ulla istället för Stig och hans Sambo
Ulla” osv., ett jädrans massa undantag
och korrigeringar.
Jag minns att jag natten innan kusinträffen träffen låg på golvet på jobbet med
handskrivna lappar och la ut dom i en
”viss” ordning som jag sen satt och skrev
av in i Cicero, men jösses det tog sån tid
!!!
Det såg ganska proffsigt ut och alla
var imponerade av mitt ”släktutdrag”.
Nåt eller ett par år senare fick jag kontakt med Dis i Linköping, det påstods
att det fanns ett släktforskningsprogram
som förenklade det hela. Jag blev nyfiken och blev medlem, köpte programmet DISGEN. Programmet var dock
enormt krångligt, jag gick en kurs men
blev inte mycket klokare för det. Inte
förrän Windows-versionen kom, då blev
det betydligt enklare och det var väl då
som jag egentligen började släktforska.
Jag for iväg till Uppsala med min dotter, utrustad med papper och penna. Fick
mig en ”forskarplats” tilldelad och lyckades så småningom hitta ett mikrokort
att stoppa in i Mikrokortsläsaren. Jag
körde fast på direkten, där stod ”hh” och
va fan betydde det? Frågade min bordsgranne som också släktforskade, trodde

ponerande syn! Han svarade med en reptils hastighet ”Hans Hustru” !
Jag frågade om han släktforskat länge?
Nej jag släktforskar inte, jag forskar i
gamla vägar, svarade han…
Besöket var dock inte helt förgäves,
jag blev urglad när jag hittade min fars
mikrokort där jag hittade hans fars namn
osv, fantastiskt. Senare lärde jag mig att
skriva upp mikrokortets nummer… det
blev lättare att hitta igen det sen…
Senare skaffade jag mig en egen mikrokortsläsare, dock inte med vridbar skiva vilket gjorde att man fick sitta med
huvudet på sniskan för att läsa vissa rader, puh! Men jag kunde i alla fall låna
mikrokort från SVAR i Ramsele och fick
igång en struktur på släktforskningen.
Jag gjorde ett html utdrag och la ut en
del av mitt material på Internet, fick information från Robert Samuelsson i
Gagnef vilka av mina ättlingar som hade
utvandrat till USA OCH årtal m.m., nu
blev det riktigt spännande och jag sökte
i USA efter ättlingar för jag visste nu att
fyra i släktet bakåt i tiden emigrerat till
USA under åren 1881-1888 och jag la
ut sökningar i Family history m.fl. men
inte en kotte svarade.
Sen låg släktforskningen nere i flera
år tills DISGEN 8 kom med en ny version, jädrar nu kunde man lägga in olika bakgrunder på html-versionen och det
såg enormt proffsigt ut
En dag damp ett e-mail ner från USA:
”Hi,
I found your message on
Familyhistory.com and went to your
web site, where I found my great
grandfather. I knew his name was
Ernst Erik Hogberg (I had Hagberg)
and I checked the birthdate you had
against mine and they are the same. In
a narrative my great uncle wrote, he
said his dad had two brothers Claus
and Albin and they are there also. He
said their dad was Oscar, but he must
be confused—there is a brother Oscar.
I have information as to what
happened to the 3 brothers, if you want

it. Thank you for adding so much to
this family, I was really stuck and can’t
believe that I found you. Do you have
any other information other than what
is on your web site? I showed this to
my Dad and he was very impressed.
Thank you so much
Gayle Hoberg”
Gissa om det här e-mailet kändes som
man skrapade fram 3 klöver på TRISS!!!
Nu fick jag äntligen kontakt med mina
ättlingar i USA och fick helt plötsligt
mycket information och kunde komplettera min släktforskning. Sen dess har
Gayle och jag haft en kontinuerlig kontakt, vi växlar lite små julklappar mellan familjerna m.m. Urkul!
http://w1.853.telia.com/
~u85318563/family/704.htm
Så DISGEN 8-programmet i kombination med Internet är oslagbart!
Tommy Högberg
Medlem 4073
http://w1.853.telia.com/~u85318563/
family/1.htm

Angående
datatermer

J

ag såg i senaste numret av Disku
logen att en medlem inte visste vad
spam var. Det är ju synd att medlemmarna inte vet hur lätt de kan få
veta vad IT-orden betyder. Tipsa gärna
om vårt lexikon på
http://www.pagina.se/itord/
Om det kan finnas intresse bland
medlemmarna av att köpa boken (som
beskrivs på samma webbsida) kan vi
säkert ordna det genom DIS.
Mvh
Medlem 1048
Jerker Thorell
Storgatan 12
753 31 UPPSALA
018 69 36 20 - 0705 78 52 76
Fax 018 69 67 80
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Är du ättling
till Stormor i
Dalom?

Mer om
SPAM

F

Ambitionen är att skapa en Stormorsbas som på sikt ska kunna göras tillgänglig i form av pappersutskrift, på CD eller på nätet. För att den ska bli så bra det
någonsin går behöver vi hjälp från dig
som har anor från Stormor i din forskning. Meningen är att du som har material om Stormor ska kunna skicka det
till Dalfolk i form av pappersutskrifter,
RTF-filer eller gedcom-filer. Tips om
okända tryckta släktutredningar tas även
tacksamt emot.
Kontaktperson för projektet är Lotta
Adolfsson som du når på Släktforskarnas Hus. Det kommer sedan att finnas
ytterligare några DALFOLK:s-medlemmar som hjälper till med kontroll och
inmatning.
Vill du kontakta Lotta kan du ringa
0247-12280 eller e-posta till
lotta@genhouse-sweden.com.
Den vägen kan du även skicka bidrag
till databasen om du inte vill använda
den vanliga postgången med adress
DALFOLK, Insjövägen 52, 793 33 Leksand.
Marianne Munktell
Stormorsättling

Se

E

http://www.cnet.com/software/03227888-8-211480661.html?tag=st.sw.352105.boxhl.32278888-21148066-1.

www.cnet.com är en mycket bra tjänst
för att bl a hitta bra program i olika ka-

Sedan har nu äntligen ISP-företagen
börjat göra något åt problemet. Telia har
nu infört ett spamfilter. Är man kund
till Telia måste man anmäla att man vill
använda deras tjänst.
Vänliga hälsningar
Björn Eriksson
Värmdöviks dalgång 11, 139 40
Värmdö, 0709-447 919
bjorn@hardfacts.se, www.hardfacts.se

tt inlägg med anledning av arti
keln om spam i Diskulogen # 60.

I artikeln säger Ove Billing att hans
verktyg skickar tillbaks e-brev som han
inte vill ha (=spambrev). Detta är ok om
ett verktyg gör det, för verktyget ändrar
avsändaradressen i e-brevet. Man skall
ALDRIG svara på ett spambrev manuellt, och t ex be om att få bli borttagen
från en sändlista. Då har man nämligen
avslöjat sig och talat om att e-postadressen är aktiv. Resultatet blir mer spam!

öreningen DALFOLK har i sam
arbete med Släktforskarnas Hus i
Leksand ett projekt på gång som
går ut på att registrera så många ättlingar som möjligt till Stormor i Dalom,
Margareta Säbråensis Burea, 1594-1657,
och hennes två män Elaus Terserus,
1554-1617, och Uno Trolilius, 15861664. Med dem hade hon sammanlagt
tretton barn så det lär finnas åtskilliga
ättlingar till henne.

tegorier. De har alldeles nyligen gjort en
utvärdering av spamverktyg, artikeln
heter ”Slam that spam”.

Swedish Genealogy Days
2003 in Ronneby
Page 14: Släktforskardagarna vid Ronneby Brunn
This years Swedish Genealogy Days will
have “Land and Sea“ as the theme. The
place is Ronneby in southern Sweden
and is on August 22-24.
On December 2 1998 the neighbouring naval town Karlskrona, with it’s
unique maritime surroundings, was elected a World Heritage Town by the UNESCO World Heritage Committee. A half
day trip will be arranged to this town
during the Genealogy Days.

The Order of Freemasons
and their archives
Page 16: Frimurarorden och dess arkiv
The archives that associations, lodges
and orders have are probably the least
used sources in Sweden. The Swedish
Order of Freemasons started in 1735 in
Stockholm and is the oldest association
in Sweden. In their archives is information about when a member was accepted, name, age, and birthyear. There is
also info about when the different grades were reached. And there can be info
about occupation, letters, and also photos.

Modern Genealogy
Research
Page 18: Modern släktforskning

Olof Cronberg tells about how he via the
use of CD’s, DISBYT, FamilySearch,
mail contacts, and other sources found
new ancestors.
He concludes that you can find quite a
lot of information without getting out of
the chair. But you also have to verify your
findings as far as possible from the original sources!!! Genline, who scans the
clerical books, and Microscan, who photographs the books, are excelent examples of original sources on computer media.

The Macintosh Column
Page 23: Mac-spalten
In the last issue of Diskulogen we told
that a Swedish version of the Reunion 8
program was planned to be ready in January. For different reasons the OS X
version wasn’t ready until the end of
May, and can now be downloaded from
GenSoft (www.gensoft.se).
The version for users of Mac OS 8.59.2 is thought to be ready before the
Summer holidays. So observe that there
are two different versions. You can
download a demo version of Reunion
from GenSoft.
There is a mailing list at
http://uk.groups.yahoo.com/group/
reunion-nordic
for getting help if you should get stuck.

Continued at page 23!
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Reunion 8

I

förra numret av Diskulogen kunde
vi läsa om nyheterna i Reunion 8. En
svensk översättning beräknades vara
klar i januari 2003. Men tyvärr, av olika
anledningar dröjde det till de sista dagarna i maj, innan översättningen till
OS X var helt klar. Den kan nu laddas
hem från Gensofts Hemsida
www.gensoft.se
Översättningen till OS 8.5 - 9.2 beräknas vara klar före semestrarna. Det
finns alltså två översättningar, en för
operativsystem X och en för operativsystem 8.5 - 9.2. Vi ser fram emot att
komma igång och jobba med den nya
R8:a versionen.
Är man nyfiken på de olika nyheterna
i Reunion 8, kan man ladda hem en gratis demoversion av programmet från
Gensofts Hemsida
www.gensoft.se
Teknisk support och information kan
man få på
info@gensoft.se.
Der finns också en mailinglista
http://uk.groups.yahoo.com/group/
reunion-nordic
där man kan ställa frågor och få hjälp
om kör fast.

The Jurisdictional District
Maps on DVD - a Gold Mine
Page 24: Häradsekonomiska kartor
på DVD - guldgruva för DISGEN 8
användare?
During the spring the Lantmäteriet
(Swedish Land Survey Office) advertised their plans to put old maps on DVD.
Associations like DIS and their members are offered to buy the DVD at a rebate price of 695 kronor (about $90) with
the normal price of 995 kronor (about
$130). A prerequisit for producing this
DVD is that they get enough orders for
it. The time to order it has been extended till August 25.
DIS hopes that the DVD will be use-

Reunion 7
På en av våra Mac-träffar ställdes frågan hur man får ordning på sina källhänvisningar, vi lyckades inte helt reda
ut frågan.
Här kommer en beskrivning från Inge
Ledje hur man går till väga:
Gå in under Sök. Längst ner Matcha
källor. Välj hur många tecken som skall
vara gemensamma för att slå ihop källor. Kryssa i rutan med Matcha och tryck
på Matcha.
Så enkelt var det!

Rättelse
I förra numrets Mac-spalt, under rubriken "Rapport från Mac-träffar" - i de
sista orden under 2 B. - hade tryckfelsnisse varit framme. Där står GGGmorfar och GGfarfar, skall naturligtvis vara
GGGmor och GGGfar och inget annat.
Helge Olsson
DIS-fadder för Macintoshoch Reunion-användare.
E-post helge@dis-syd.m.se

ful together with our genealogy program,
DISGEN, and that extracts can be made
from it.
There are many who want to buy this
DVD, but more are needed to make it
available to us. You can order the DVD
from Sveriges Släktforskarförbund (The
Federation of Swedish Genealogical Societies), stating your DIS membership
number, at info@genealogi.se.
The maps on the DVD will cover the
counties of Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Blekinge, Kristianstad, Malmöhus, Halland, Älvsborg,
Skaraborg, Värmland, Örebro, and Västmanland.
Bo and Lynette Kleve

Avlidna
medlemmar

F

öljande medlemmars bortgång har
kommit till vår kännedom sedan
förra numret av Diskulogen:

4
1866
2018
5418
6218

Börje Hellström, HÖGSBY
Harry Myhrberg, LOMMA
Erik Ahtiainen, SVANEHOLM
Ove Westin, STÖDE
Inger Aspelin-Fredriksson,
ÄLVSJÖ
6306 Olof Lorentzon, STORFORS
8136 Jan Olof Ulin, TINGSRYD
8383 Ivan Larsson, LIDINGÖ
8393 Gunnel Elvin, GRUMS
8405 Arthur Øvrebø, OSLO
8480 Lars Lindberg, BROARYD
8518 Bertil Westling, GÖTEBORG
8562 Rolf Ödman, MALMBERGET
8782 Per Olof Nilsson, VÄSTERVIK
8884 Sakari Väisänen, NYNÄSHAMN
9243 Rune Yderberg, SOLLENTUNA
10397 Sterner Ulmestrand,
GREBBESTAD
10673 Inger Skavik, JÖNÅKER
11503 Börje Lindberg, VITTSJÖ
12065 Astrid Persson, SKÖVDE
12127 Lars Götherström, LINKÖPING
12742 Stig Kinnander, TIBRO
12864 Ingmar Flink, STOBY
14715 John E Eriksson, HEDESUNDA
14779 Boris Ramshage, VALLDA
14982 Bengt Elf HISINGS, BACKA
15017 Elisabet Henriksson, UPPSALA
15102 Gösta Lindqvist, HELSINGBORG
15300 Bertil Andersson, HÖÖR
16191 Carl-Eric Ericson, LOMMA
18589 Einar Johansson, LINKÖPING
20801 Anders Löf, VÄLLINGBY
22051 Sven-Erik Holmgren, VÄXJÖ
Vi ber er medlemmar att noga kontrollera och ev. justera era referenser
så att inga anhöriga till de bortgågna
besväras i onödan!
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Häradsekonomiska
kartor på DVD
- guldgruva
för DISGEN 8
- användare ?

U

nder våren har Lantmäteriet in
formerat och annonserat om pla
ner på att ge ut Häradsekonomiska kartor på en DVD-skiva. Föreningar
och dess medlemmar inom i Släktforskarförbundet och Hembygdsförbundet,
dvs även DIS-medlemmar, ska få köpa
skivan till rabatterat pris 695 kr (ordinarie pris 995 kr).
En förutsättning är dock att tillräckligt många gör förhandsbeställning. För
att få in tillräckligt många sådana har
man nu utsträckt anmälningstiden till

med SLÄKTFORSKARNYTT

den 25 augusti 2003.
Många som använder kartfunktionen
i DISGEN version 8 har insett att DVDskivan skulle kunna vara en verklig resurs att hämta underlagskartor från och
"klistra in" i DISGEN-kartan. För att
detta ska vara möjligt så måste bildformatet antingen vara detsamma - eller lätt
gå att omvandla till - det bildformat som
DISGEN 8 använder, för närvarande
bmp. Koordinatsättning av den häradsekonomiska kartan är också ett starkt
önskemål för att man lätt ska kunna passa in underlagskartorna i DISGEN-kartan. Ett tredje önskemål - om än ej nödvändigt - är att undersöka behovet av s k
rektifiering för att komma till rätta med
evnetuella geometriska avvikelser.
DIS har ännu inte kunnat nå klarhet
om hur stora ovannämnda "problem"
kan tänkas bli, när detta skrives pågår
försök att komma till tals med Lantmäteriet om att undanröja eventuella hinder och vi kommer också att positivt
överväga de eventuella modifieringar i
DISGEN som skulle kunna behövas.
Enligt aktuell information på
www.lantmateriet.se

ska kartorna "kunna laddas ner" till jpegeller bmp-format, där finns också en
"provkarta" i jpeg-format.
Det finns redan nu 10.000 DIS-medlemmar som skaffat version 8 med kartfunktion, en del av dessa har säkert redan förhandsbeställt DVD-skivan, men
det behövs ett antal hundra till. Kanske
det är användbarheten i DISGEN 8 som
avgör om projektet ska bli av nu och inte
långt senare.
Håll utkik på DIS hemsida www.dis.se
under sommaren, där kommer vi att
publicera förhoppningsvis positiva nyheter om DVD-skivans nytta för DISGEN 8 - användare. Vi hoppas kunna
ändra frågetecknet i artikelrubriken till
ett utropstecken.
Beställning av DVD-skivan kan ske t
ex hos Släktforskarförbundet
e-post info@genealogi.se.
Kartan omfattar följande län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Blekinge, Kristianstad, Malmöhus, Halland, Älvsborg, Skaraborg,
Värmland, Örebro, Västmanland.
Sture B
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Kalender
För programdetaljer,
se resp. förenings hemsida
(länkar från www.dis.se)

Augusti 2003
23-24 Släktforskardagar i Ronneby
30-31 DIS-Väst. Göteborg. Föreningen
deltar i de kulturhistoriska dagarna på Klippan.

September 2003
3

DIS-Öst. Stockholm. Öppet hus
och frågestund. Rapport från Släktforskardagarna.
10 DIS-Öst. Stockholm. Plockmöte.
v 37 DIS-Väst. Högsbo bibliotek. DISVäst visar tillsammans med biblioteket möjligheterna att släktforska
på Internet med hjälp av Genline.
19-21 Släktforskardagar i Tyskland,
Schwerin. Deutsche Genealogentag
med medverkan av DIS, G-gruppen, Sveriges Släktforskarförbund
med flera föreningar från Sverige.
20 DIS SYD. DISGEN-träff om Utskrifter, Höganäs

Oktober 2003
1 DIS-Aros ”Gaggafton”, Örebro
2 DIS-Aros ”Gaggafton”, Västerås
5 DIS-Aros ”Gaggafton”, Avesta
7 DIS-Aros ”Gaggafton”, Eskilstuna
13 DIS-Aros ”Gaggafton”, Ludvika
17-18 DIS styrelsemöte, Linköping
18 DIS SYD. DISGEN-träff om Utdrag, Höganäs

November 2003
5
6
10
11
16
22

DIS-Aros, Hemsidor/Släktböcker,
Örebro
DIS-Aros, Hemsidor/Släktböcker,
Västerås
DIS-Aros, Hemsidor/Släktböcker,
Ludvika
DIS-Aros, Hemsidor/Släktböcker,
Eskilstuna
DIS-Aros, Hemsidor/Släktböcker,
Avesta
DIS SYD. DISGEN-träff om Inmatning, Höganäs

Anmäl ”DIS”-relaterade
evenemang till DIS Expedition, så kommer de med
här och på DIS hemsida!

Faddrar för
DISGEN/PC i
postnummerordning

A

v flera skäl kan det vara prak
tiskt att Du i första hand kon
taktar en fadder i din närhet, bl
a för att få en jämn fördelning av
fadderkontakterna.

Faddrar för DISGEN / PC
Lars Nordwall, Götgatan 99, 116 62
STOCKHOLM, tel 08-55603282, fax
08-55603289, lars.nordwall@telia.com
Björn Hellström, Önskehemsgatan 8
4tr, 124 54 BANDHAGEN, tel 08361236 dag+kv, fax 0708-361246,
bjorn@bhi.se
Rolf Ahlinder, Svartbäcksgränsen 667,
136 59 HANINGE, tel 08-7771996 kv,
rolfa@slb.nu
Stig Geber, Greens väg 5, 147 63
UTTRAN, tel 08-53030734 kv,
stig.geber@telia.com
Göran Tengnér, Kyrkvägen 13, 182 74
STOCKSUND, tel 08-7556356
dag+kv, fax 08-7556356, ght@abc.se
Carl-Göran Backgård, Guckuskovägen
12, 184 35 ÅKERSBERGA, tel 0854061136,
genealogist.bica@mbox328.swipnet.se
Holger Andersson, Remmaregränden
1, 226 51 LUND, tel 046-248069 kv,
holger.andersson@lund.se
Anders Larsson, Storgatan 17, 233 31
SVEDALA, tel 040-400233,
anders@dis-syd.m.se
Björn Janson, Lärkgatan 25, 243 31
HÖÖR, tel 0413-22974, bjorn@dissyd.m.se
Jan Nilsson, Lagerlöfs väg 14, 245 32
STAFFANSTORP, tel 046-255788 kv,

fax 046-250391, jan@dis-syd.m.se
Stig Aronsson, Lokes väg 3, 246 31
LÖDDEKÖPINGE, tel 046-709755,
stig.aronsson@telia.com
Arne Hallberg, Eksjögatan 13, 252 51
HELSINGBORG, tel 042-212232 kv,
arne.h@dis-syd.m.se
Gunnar Persson, Magisterallén 5, 263
58 HÖGANÄS, tel 042-330515 kv,
gunnar@dis-syd.m.se
Rune Jönsson, Orienteringsgatan 4,
291 66 KRISTIANSTAD, tel 044245217, runejoensson@telia.com
Ove Billing, Torngatan 13, 312 31
LAHOLM, tel 0430-14120, fax 043014120, ove@dis-syd.m.se
Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330
15 BOR, tel 0370-650715,
karrdahl@telia.com
Arne Sörlöv, Kungsmarksvägen 99 5
tr, 371 44 KARLSKRONA, tel 045570304 dag+kv, arne@sorlov.com
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30
ROCKNEBY, tel 0480-66565 kv, fax
070-6123455, jan.jutefors@telia.com
Björn Molin, Silleskärsgatan 81, 421
59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel 031459880, brento.molin@telia.com
Ingrid Lännestad, Silleskärsgatan 89,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel
031-471847 dag+kv,
i.s.lannestad@swipnet.se
Jan-Åke Thorsell, Björkedalsgatan 7,
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel
031-291155,
jama.thorsell@mail.bip.net
Sven Johansson, Afzeliivägen 7 A, 441
41 ALINGSÅS, tel 0322-13849
dag+kv,
sven.johansson@mbox343.swipnet.se
Björn Samuelsson, c/o Apoy,
Ekorrvägen 1, 441 43 ALINGSÅS, tel
0322-637300, ekorrenib@swipnet.se
Roger Björkstam, Tungevägen 74, 442
50 YTTERBY, tel 0303-92538,
rogerbj@tripnet.se
Kent Lundvall, Fredagsvägen 42, 451
63 UDDEVALLA, tel 0522-74740 kv,
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k.lundvall@telia.com
Karl-Erik Lerbro, Muraregatan 6 D,
511 55 KINNA, tel 0320-13235
dag+kv, karl-erik.lerbro@telia.com
Thage Petrusson, Wennerbergsvägen
13, 531 34 LIDKÖPING, tel 051025864, fax 0510-25864,
thage.petrusson@telia.com
Lars-Bertil Nilsson, Djupedalsvägen
14, 541 36 SKÖVDE, tel 0500494048, lars-bertil.nilsson@telia.com
Rune Johansson, Ljungvägen 4, 542 32
MARIESTAD, tel 0501-15682,
gentiana@pp.sbbs.se
Börje Jönsson, Klosterstigen 9, 575 37
EKSJÖ, tel 0381-10840,
b_json@hotmail.com
Ingemar Johansson, Hallgatan 8, 578
31 ANEBY, tel 0380-40173 dag+kv,
ingemaraneby@telia.com
Karl Edvard Thorén, Kullagatan 10,
582 26 LINKÖPING, tel 013-101151
dag+kv, karlet@algonet.se
Torsten Ståhl, Navestadsgatan 14-7,
603 67 NORRKÖPING, tel 011148066, torsten.stahl@minpost.nu
Kurt Gustavsson, Nicolai Karlberg,
611 92 NYKÖPING, tel 0155-59112
dag+kv, kurt.g@swipnet.se
Elisabeth Molin, Snevide, 620 11
HAVDHEM, tel 0498-481377, fax
0498-481585, elisabeth@snevide.com
Stig Svensson, Runeby, 642 95 FLEN,
tel 0157-70138, runeby@algonet.se
Gunnar Jonsson, Älvhagsgatan 25, 661
40 SÄFFLE, tel 0533-10559,
kilagenealogen@telia.com
Jan Tengelin, Tjäderstigen 4, 671 30
ARVIKA, tel 0570-16187, fax 057037624, jantengelin@telia.com
Bengt Hammarström, Villagatan 19,
691 41 KARLSKOGA, tel 0586-36587
dag+kv, b.hammarstrom@telia.com
Jan Wallin, Eklundavägen 18, 702 17
ÖREBRO, tel 019-183830 kv,
jan.wallin.orebro@telia.com
Jörgen Fryxell, Tallstigen 13, 771 40
LUDVIKA, tel 0240-13482 kv,
fryxell@dalnet.se
Marianne Munktell, Bojsenburgsvägen
14 B 1 tr, 791 36 FALUN, tel 02324728, mm@abc.se
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804
25 GÄVLE, tel 026-192500 kv,
claes.emback@swipnet.se
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Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60
DELSBO, tel 0653-12051 kv,
parmasen@swipnet.se
Tony Rödin, Björktjärav. 7 K, 821 35
BOLLNÄS, tel 070-3506304,
tony.rodin@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21,
824 91 HUDIKSVALL, tel 065014925, tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825
93 NJUTÅNGER, tel 0650-70091,
arnesm@algonet.se
Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98
BRUNFLO, tel 063-20701 kv,
slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12
FRÄNSTA, tel 0691-30502,
arne.bixo.dis@home.se
Joacim Söderström, Björneborgsgatan
66, 854 62 SUNDSVALL, tel 060155030,
joacim.h.soderstrom@telia.com
Bernt Lindfors, Forellvägen 12, 862 40
NJURUNDA, tel 060-31524,
bernth.lindfors@telia.com
Peter Johansson, Hamngatan 13, 891
33 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 660-78127,
peter.johansson@
city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, Nordanås 134, 891
92 ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660372109 kv, fax 0660-372109,
lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24
UMEÅ, tel 090-186487 kv, fax 090140930, sigurd.nygren@ersboda.ac
Anneli Alenius, Galoppvägen 8, 921
41 LYCKSELE, tel 0950-14647,
anneli.alenius@swipnet.se
Laila Larsson, Brännsvedjevägen 114,
934 32 KÅGE, tel 0910-720041,
tun.larsson@telia.com

Faddrar för DISGEN / Mac
Kerstin Bjernevik, Kaskögatan 18, 164
76 KISTA, tel 08-7511630,
kerstin.bjernevik@hem.utfors.se
Kerstin Olsson, Östra Strö 2602, 241
91 ESLÖV, tel 0413-31025,
kerstin@dis-syd.m.se
Sven Olby, Ragnaröksgatan 12, 723 55
VÄSTERÅS, tel 021-20494,
sven.olby@hem.utfors.se

Faddrar för Reunion
Helge Olsson, Västergatan 28, 231 70
ANDERSLÖV, tel 0410-20002,
helge.o@telia.com
Inge Ledje, 2483 Hulebäckseröd, 266
98 HJÄRNARP, tel 0431-455254,
inge.ledje@telia.com
Gunilla Hermander, Vattengatan 10,
824 42 HUDIKSVALL, tel 065094188, macnilla@telia.com
Micael Korndahl, Kurortsvägen 20,
830 13 ÅRE, tel 0647-664777,
micael@gensoft.se
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44
SUNDSVALL, tel 060-679111,
kerstin.farm@telia.com

Faddrar för Holger
Lennart Ekman, Erik Dahlbergsallén
11 6tr, 115 20 STOCKHOLM, tel 086606789, lennart.ekman@tele2.se
Stefan Macklin, Gabrielsvägen 18, 152
50 SÖDERTÄLJE, tel 08-55085363,
stefan.macklin@telia.com
Christina Nygren, Kurirgatan 26 B,
254 53 HELSINGBORG, tel 042282355, nygren.bc@telia.com
Kenneth Mörk, Bergslagsgatan 17D,
733 32 SALA, tel 0224-77572,
monika.mrk@telia.com
Birgitta Gustafsson, Västansjö 11, 774
97 FORS, tel 0226-31050,
b.sorby@swipnet.se
Tony Jonsson, Åsen 1010, 870 10
ÄLANDSBRO, tel 0611-511333,
tjg@swipnet.se

Fadder i Finland
Henrik Mangs, Kyrkoesplanaden 18
A12, FI-65100 VASA, tel +35863322342 kv,
henrik_mangs@hotmail.com

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

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:Sorsele - samesläkter Del 2
av Thea Hälleberg
! Pris:
300:-

!
!
!
!

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
Östergötland
Lillkyrka
1667 - 1860
50

Programmet DISFOR

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
Gotland
! Öja
1745 - 1860
75
Gästrikland
! Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
45
Halland
! Årstad
1714 - 1860
75
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
! Bjurtjärn
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

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 2003:
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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B

POSTTIDNING
Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
vid definitiv eftersändning återsänd
försändelsen med nya
adressen på baksidan.

Medlemskap

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
- Utvecklar släktforskarprogrammet DISGEN
- 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.

"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.

